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AS CONTRARREVOLUÇÕES
DE 1964

SIC TRANSIT
GL0RIA MUNDI

Os presidentes do Grupo Inconfidência, do Círculo Militar de Belo Horizonte, da
AOR-EB - Associação dos Oficiais da Reserva, da ANVFEB/BH - Associação
Nacional dos Veteranos da FEB, da ABEMIFA - Associação Beneficente dos
Militares das Forças Armadas, Clube de Subtenentes e Sargentos do Exército /

BH, da AREB/BH - Associação dos Reservistas do Brasil e do Círculo
Monárquico/MG, têm a honra de convidar seus associados e familiares

para a solenidade cívico-militar, em homenagem à
CONTRARREVOLUÇÃO DE 31 DE MARÇO DE 1964.

Data: 04 de abril - Quinta-feira - Hora: 20:00
Local: Círculo Militar de Belo Horizonte COMPAREÇA E CONVIDE

SEUS PARENTES E AMIGOS
.

NR: Todos aqueles que participaram do Movimento, civis e militares, homens
e mulheres, que desejarem apresentar seus depoimentos nessa ocasião,

façam contato com este jornal até 30 de março.
jornal@jornalinconfidencia.com.br

No próximo mês, apresentaremos mais uma Edição Histórica da Revolução de 31 de
Março de 1964, dedicada à população brasileira, especialmente à sua juventude.
É mais uma iniciativa do Jornal Inconfidência, no sentido de difundir a verdade

histórica dos fatos ocorridos naquela época e nos tempos seguintes àquele acontecimen-
to que salvou o nosso país da investida comunista que nos ameaçava e continua a nos
ameaçar, cada vez mais. A exemplo da Edição Histórica sobre a Intentona Comunista
de 1935, editada em 27 de novembro de 2018, as matérias e os fatos ali narrados são
VERDADEIROS e podem ser perfeitamente confirmados através das edições dos
principais jornais e revistas da época.

55º ANIVERSÁRIO DA REVOLUÇÃO
DE 31 DE MARÇO

DE 1964

São Paulo Rio de Janeiro
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ESCOLA PREPARATÓRIA DE
CADETES DO EXÉRCITO

ConviteConviteConviteConviteConvite

A POLÊMICA EM TORNO
DA PREVIDÊNCIA MILITAR

SÍNODO DA
AMAZÔNIA

Hoje me perguntaram se filmar criança apalpando homem pela-
do no chão, pode. Mas filmar criança cantando o hino não pode.

A simplicidade da pergunta me jogou na realidade brasileira.
19:53 - 26/02/2019 - Twitter for iPhone

VERGONHA NACIONAL

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
DE MINAS GERAIS

PÁGINA 27

A Nossa
Bandeira
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* A. C. Portinari
Greggio

* Economista

Acitação acima, tira-
da do Hamlet de

Shakespeare, é muito
conhecida: Pode ser loucura, mas há mé-
todo nela. O príncipe Hamlet, obceca-
do pelo desejo de vingança contra o Rei,
finge-se de louco. Polônio, conselheiro
do Rei, confirma a loucura, mas observa
que, atrás dela, havia algum propósito
oculto.

Nosso tema é o Foro de São Paulo,
o PT, e a absurda estratégia subversiva
de corrupção institucionalizada adota-
da por estes nos últimos trinta anos,
tão ilógica que até hoje, com metade da
cúpula no PT na cadeia e um governo de
Direita no poder, muita gente ainda não
conseguiu encaixar as peças do quebra-
cabeças. Afinal, qual era o projeto dessa
gente? Aonde queriam chegar com a
roubalheira? Já sei, a URSAL, a Grande
Pátria socialista. Mas essa resposta não
explica o estapafúrdio e tortuoso cami-
nho que percorreram. Há quem, por co-
modidade, atribui o comportamento do
PT a mera ganância, desejo de enrique-
cer. Ou seja, não passam de políticos
corruptos, como os demais. Os heróis da
Lava Jato acreditam que a prevenção da
corrupção seria suficiente para salvar o
Brasil. Grande equívoco. Como diria
Polônio, é roubalheira com certeza, mas
há método nela. Sabemos muito bem
que o objetivo supremo do PT era a re-
volução, a qual culminaria na ideia da
Pátria Grande, ouURSAL. Mas hoje essa
estratégia parece tão absurda, tão irrea-
lizável, que beira a estupidez. Por que?

Para melhor entender, temos de re-
capitular.

No final da década de 1950, o Bra-
sil vivia dias agitados, e se tornava ca-
da vez mais ingovernável sob a consti-
tuição de 1946. Os comunistas da velha
guarda, ligados à União Soviética, se
aliavam a João Goulart e tentavam che-
gar ao poder �por cima�. A Direita rea-
giu. Os militares intervieram. Emmarço
de 1964 os militares tomaram o poder.
Mediante expurgos cirúrgicos, limita-
dos e localizados, afastaram os comu-
nistas dos sindicatos, do governo, da po-
lítica, e adotaram medidas para coibir a
corrupção. Executaram, em dois anos, a
mais inteligente reforma administrativa
e financeira da nossa História. Em 1966,
acreditavam ter pacificado o País e re-
solvido a crise institucional.

Que ilusão! Já se preparavam para
devolver o poder aos civis quando, ines-
peradamente, começaram a semultiplicar
surtos de assaltos e atentados. Demorou
para cair a ficha. Era um fator novo que
surgia no jogo político: grupos armados
de estudantes recrutados nas universi-
dades. Era a nova Esquerda, cujos adep-
tos rejeitavam os métodos políticos da
velha guarda e preferiam a luta armada,
direta e sem rodeios. Seu objetivo era
destruir as FFAA e as organizações poli-
ciais, isolar a classe média urbana e �rea-
cionária�, e tomar o poder após longa e
sangrenta �guerra popular�. Eram três
vertentes, cada uma com sua estratégia: a
de Marighela, a cubana e a chinesa.

Marighela copiava o cego terro-
rismo praticado na Argélia: prioridade

POR QUE O PT INSTITUCIONALIZOU A CORRUPÇÃO
"Though this be madness, yet there is method in it."

à guerrilha urbana, com ataques indis-
criminados contra civis, policiais e mili-
tares, e a gradual desmoralização do
adversário pelo terror.

Outra facção preferia a solução
cubana: sincronizar ações políticas e
militares nas cidades com guerrilhas
nas montanhas e florestas. Notem que
a doutrina cubana, embora valorizasse
a guerrilha no campo, considerava a
cidade como principal objetivo.

A terceira vertente era a do PCdoB,
que preferia a guerra popular de Mao
Tse-tung. Era o inverso do modelo cu-
bano, porque seu foco principal era o
campo. A estratégia consistia em criar
exércitos camponeses, dominar o cam-
po e cercar e tomar as cidades.

A História demonstrou que na
América do Sul nenhum desses méto-
dos funcionava. Derrotada, a nova Es-
querda se juntou às oposições no exí-
lio, onde, entre complicadas polêmicas
e controvérsias nunca resolvidas, ama-
dureceu, criou juízo, e enfim retornou
ao Brasil após a anistia.

Foi uma fase paradoxal. A União
Soviética se desintegrava. Os regimes
comunistas eram repudiados e aboli-
dos. Estranhamente, porém, nos países

haviam formado o vitorioso bloco oci-
dental na Guerra Fria, as Esquerdas to-
mavam o poder. Clinton, Toni Blair,
Mitterrand, Schröder, Zapatero, Barro-
so e toda uma galeria de nulidades até
então pouco conhecidas, de repente, do
nada, governavam o Ocidente. Como
explicar esse retrocesso para a Esquer-
da na mesma ocasião em que o mundo
comunista se desintegrava?

Quem eram os novos líderes? Ne-
nhum mistério: eram os moleques das
revoltas estudantis de 1968. Como ha-
viam chegado ao poder? Simples. Nas
décadas da Guerra Fria, enquanto o mun-
do se preocupava com a ameaça duma
hecatombe nuclear, eles, na surdina, a
partir de suas bases nas universidades e
nos círculos intelectuais, subiam na vida
e assumiam todos os espaços na mídia,
nas artes, nas escolas, na política. Eram
comunistas, sim, mas pouco se lixavam
para a União Soviética. Abominavam o
�socialismo real� de Stalin. Eram uma
nova espécie, pacífica, jeitosa, petu-
lante, fresca, adestrada na Escola de
Frankfurt. O fim da Guerra Fria abriu
caminho para que saíssem dos armários e
chegassem ao poder. A Esquerda ressur-

gia triunfante sob nova forma.
Foi nesse clima de surpreenden-

tes reviravoltas que os subversivos bra-
sileiros, anistiados, retornaram. Havi-
am abandonado os projetos de luta ar-
mada. Estavam enturmados com a nova
Esquerda globalista da Europa e dos
Estados Unidos, e haviam aprendido as
doutrinas da Escola de Frankfurt.

Voltaram animadíssimos com a
possibilidade de chegar ao poder pelas
eleições. O regime militar havia cometi-
do graves erros na economia e afunda-
va na inflação. Perdera o apoio popular.
Multidões nas ruas exigiamo fim da �di-
tadura�, eleições diretas, liberdade. As
FFAA se afastavam da política. A Direita
se esvaziava e sumia do cenário. A Opo-
sição tinha tudo para vencer.

Ao retornar, a Esquerda brasileira
se dividiu. Uma parte se aproximou da
Oposição legal, que permanecera no
Brasil e era a maior força política. Entra-
ram nos tradicionais partidos da Oposi-
ção. Mas entraram como invasores. Bem
organizados, com agendas ocultas,
conectados com os governos do Ociden-
te e a oligarquia globalista mundial, rapi-
damente afastaram os corifeus da velha
guarda e dominaram os partidos.

A outra parte, os antigos militan-
tes da luta armada, aliou-se à Igreja
Católica, que durante o governo militar
se convertera à Teologia da Libertação,
fundou o PT e, orientada por agentes
cubanos, passou a gravitar em torno da
ditadura de Fidel Castro.

Fidel Castro, naquela altura, pre-
cisava desesperadamente de aliados e
seguidores na América Latina. Era ques-
tão de sobrevivência. A derrocada da
União Soviética privara Cuba da mesa-
da anual de dois ou três bilhões de dó-
lares paga pelos soviéticos. A econo-
mia cubana estava arruinada. Todos os
projetos de Fidel, ao longo de trinta
anos de tentativas e experimentos, ha-
viammalogrado. Enfim, haviam desisti-
do e se conformado com a condição de
nação improdutiva e parasitária, intei-
ramente voltada para a subversão. A
romântica Cuba revolucionária se con-
vertera, sem que ninguém reparasse,
numa enorme sanguessuga. Quando a
União Soviética cortou a mesada, a dita-
dura já havia perdido todos os escrúpu-
los. No desespero, não hesitou em rebai-
xar-se às piores formas de crime, algumas
das quais falsamente condenava durante

a sua revolução, na distante década de
1950. Em pouco tempo, Cuba se transfor-
mou num reduto de prostituição, jogatina,
narcotráfico e lavagem de dinheiro.

Vejam que situação curiosa. A der-
rotada Esquerda radical latino-ameri-
cana, de volta à política, gravitava em
torno do seu ídolo Fidel Castro, num es-
tranho ritual de adoração, ignorando pro-
positadamente que o ditador já não ti-
nha nada da antiga aura de herói e de
profeta. Incompetente, senil, psicótico,
sua única preocupação era sobreviver.
Incidentalmente, sua sobrevivência es-
tava ligada à do seu regime, e seu regime
só poderia subsistir se a sanguessuga
fosse alimentada. Essa era a única ob-
sessão do grande ícone das Esquerdas.

Foi nesse clima que surgiu o fa-
migerado Foro de São Paulo. A sangues-
suga percebia que só poderia sobrevi-
ver com segurança se se integrasse a al-
go muito maior, capaz de nutri-la ad
aeternum. As facções da Esquerda ra-
dical na América Latina precisavam de
um Grande Líder carismático, capaz de
fanatizar as massas populares de baixo
QI médio.

Muito bem: a ideia da Pátria Gran-
de parecia adequada. Restava encon-
trar uma estratégia capaz de contornar,
ou de neutralizar, as FFAA do conti-
nente, diferente das antigas e malogra-
das teses da luta armada. Não era o caso
de descartar a luta armada, mas de en-
contrar algum jeito de desmoralizá-las e
desgastá-las pelas beiradas. Óbvio: em
vez de enfrenta-las, corromper e degra-
dar o ambiente social ao seu redor. Imer-
sas numa sociedade alienada e desinte-
grada, as FFAA pereceriam, tal como
peixes na água envenenada.

Assim surgiu a estratégia da cor-
rupção institucionalizada como instru-
mento revolucionário. Tinha sua lógica.
Não passava de extensão da prática guer-
rilheira de assaltar bancos ou sequestrar
pessoas para financiar a revolução. As
FARChaviam ampliado a gama de crimes
legitimados pela ideologia, incluindo o
narcotráfico. E Fidel havia levado a coisa
mais além, ao patrocinar o lenocínio, o
jogo e a lavagem de dinheiro.

Só faltava uns poucos elos nessa
corrente lógica: como vencer o obstáculo
das FFAA?Em longo prazo, a degradação
moral poderia funcionar. Mas quão lon-
go? Até que ponto as populações mais
lúcidas, as classes produtivas, aceitariam
passivamente a destruição das famílias,
das suas cidades, da sua Nação? Essas
questões ficaram no ar, e nunca foram
satisfatoriamente respondidas. Deixavam
para depois, quando chegasse a ocasião.
Ora, estratégias pelametade, sem arrema-
tes plausíveis, estão fadadas à derrota.
Por que, então, entraram nesse caminho?

Novamente, passamos a palavra ao
sábio Polônio: é burrice com certeza;mas
há método. A resposta é: erraram por que
Fidel, desesperado, precisava de ajuda e
só raciocinava em curto prazo. A san-
guessuga precisava de dinheiro, muito
dinheiro, e precisava para hoje.Vão,meus
filhos, saiam por aí e se virem.

O resto da história, todos sabem.

Fidel desesperado: "Hay que salvar mi piel!"
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*Rayanne Gabrielle
da Silva

* Especialista em História Militar, licenciada
em História, graduanda em Administração e
professora da rede estadual de ensino do

Rio Grande do Norte.

A reforma da previdência tem cau-
sado reações negativas em vários

setores da sociedade civil, inclusive na
militar. Mais do que um mal-estar apa-
rentemente generalizado, muitos ques-
tionam o porquê da resistência da ca-
serna em aderir às mudanças propostas
desde o governo Temer (2016-2018) e
adaptadas no governo atual.

Sabe-se ser necessária a realiza-
ção de tal mudança. Primeiro, a popu-
lação está envelhecendo bem, aumen-
tando consideravelmente a expectativa
de vida. Em segundo, o número de cri-
anças nascidas diminuiu, em decor-
rência de fatores diversos, tais como
a inserção cada vez maior da mulher
no mercado de trabalho, um planeja-
mento familiar consciente de famíli-
as instruídas e a melhora nos recur-
sos de saúde.

Contudo, vem à baila a discussão
em torno da reforma
previdenciária dos mili-
tares, por mais errôneo
que seja utilizar o termo
�previdência� para se
referir à contribuição fei-
ta por eles. Para quem é
leigo no assunto, não cus-
ta nada lembrar o Cap. II,
arts. 142 e 143 da CF/
1988, o qual explica o
que são e para que ser-
vem as Forças Armadas,
além de listar em seus
incisos uma série de dis-
posições a serem cum-
pridas em nome da lei e
da ordem.

Entre essas dispo-
sições está a transformação da classe
militar em algo �especial�, diferente
de um servidor público civil, coberto
pelo regime previdenciário: não pode
acumular cargos públicos, sob trans-
ferência para a reserva; não se sindi-
calizam, não fazem greve; está proi-
bido de se filiar a partidos políticos
enquanto em serviço ativo; em caso
de crime, pode ser julgado tanto pela
justiça militar quanto pela justiça co-
mum; não recebe FGTS�

Fora todas essas restrições, os
militares possuem dedicação exclusiva
e ininterrupta para com a nação. Quan-
do convocados, devem responder de
imediato ao chamado, independente-
mente do que estejam fazendo. Arris-
cam-se em missões secretas e vitais
para a soberania nacional, dos quais
nem mesmo a família pode ter conhe-
cimento. Precisam ter um preparo físi-
co e aprendizados teóricos constantes
quando na ativa. Ao irem para a reser-
va, fazem jus ao nome dado à nova
condição: eles ficam de �molho�, po-
rém, em caso de iminente ameaça ao
país ou guerra, serão convocados para
complementar os recursos ativos. Isso
explica o pagamento integral dos sol-
dos. Eles não se aposentam de verdade.
São soldados para toda a vida.

Já os militares reformados não

A POLÊMICA EM TORNO DA
PREVIDÊNCIA MILITAR

É preciso ter em mente que, em qualquer lugar do mundo,
militares precisarão de regimes de contribuição

diferenciados, principalmente por estarem em uma
profissão de risco e a total disposição da nação.

poderão ser convocados em caráter
definitivo, algo que o Estatuto dos Mi-
litares deixa bem claro em seu art. 3º
(lei n. 6.880/1980) ao dispor sobre as
distinções a situação de atividade ou
inatividade militar. Sem contar as obri-
gatoriedades morais e éticas, cujos car-
gos civis são completamente alheios. E
são essas e tantas outras peculiarida-
des da carreira que fazem pensar na
causa da polêmica levantada em torno
da classe armada.

É verdade que muitos militares
saem de cena mais cedo que a maioria
do funcionalismo público, embora in-
gressem também mais cedo na carrei-
ra. Com a expectativa de vida em alta,
não seria tão nocivo remanejar àqueles
prestes a se tornarem inativos para
áreas mais burocráticas, o que, talvez,
economizasse os recursos aplicados
sobre a chamada Tarefa por Tempo

Certo (TTC), estenden-
do sem alarde o tempo
de serviço por mais cin-
co anos.

Por outro lado, a
exigência pelo preparo
físico e psicológico no
grosso das tropas pre-
cisa ser adicionado às
discussões realizadas,
afinal, o esforço des-
pendido pelos militares
é muito superior e espe-
cífico do que o esforço
despendido por um pro-
fessor de quaisquer ór-
gãos da esfera pública,
por exemplo.

Outro ponto polê-
mico é a própria pensão militar. Por
mais que não queiram, pensionistas
acabarão contribuindo, de maneira a
aliviar o déficit previdenciário desse
setor. A necessidade de equiparação
salarial entre as carreiras tanto das
Forças Armadas quanto das Forças Au-
xiliares de Segurança precisa ser ur-
gentemente revista, de maneira a fazer
justiça financeira e profissional entre
as patentes e entre cargos públicos ci-
vis, em constante revisão salarial.

Dessa forma, cabe uma reflexão
e aprofundamento sobre as questões
envolvendo a previdência militar antes
de emitir juízos de valor equivocados a
respeito do assunto. Ouvem-se muitas
críticas, mas pouca informação concre-
ta e à luz da legislação vigente, eviden-
ciando uma total desinformação e até
mesmo ignorância de quem as faz. É
preciso ter em mente que, em qual-
quer lugar do mundo, militares pre-
cisarão de regimes de contribuição
diferenciados, principalmente por es-
tarem em uma profissão de risco e a to-
tal disposição da nação. Não há, por-
tanto, motivo para tanta polêmica e
sim necessidade de informação.

IMPORTANTE
Eles não se aposen-
tam de verdade. São
soldados para toda a
vida.

A exigência pelo
preparo físico e
psicológico no gros-
so das tropas precisa
ser adicionado às
discussões realiza-
das

Muitos militares
saem de cena mais
cedo que a maioria do
funcionalismo públi-
co, embora ingres-
sem também mais
cedo na carreira.
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Comnaturalidade, observamos a movimentação de segui-
dores da ideologia vencida, que busca desestruturar o

novo Governo, símbolo de um Brasil conservador determinado
a restaurar a moral nacional, e a impor a nova imagem de um
País respeitado.
A mídia insiste em afirmar que �governar não é twittar�, e

que a imprensa tradicio-
nal é que deve formar opi-

niões. Acontece que ela perdeu a confi-
ança dapopulação, por apresentar amai-
oria dos fatos apenas pelo viés esquer-
dista, o que projeta as redes sociais co-
mo caminho correto para ligar o Gover-
no ao povo.
A mídia tradicional está vendida ao

Governo Mundial, que utiliza o Comu-
nismo, um dos seus braços, para destruir a família e assim enfraquecer a
Nação, objetivando estabelecer na Sulamérica um governo único, de linha
marxista.

Por que afirmamos
que o Comunismo é um
tentáculo do Governo
Mundial?
Pela simples razão

que ele não é combatido
ou denunciado pela im-
prensa acima, constitu-

indo-se em uma tropa de choque da citada entidade
supranacional, juntamente na atualidade com o
Islamismo, religião que mantém seus adeptos rigidamente submetidos aos seus
dogmas, e que desse modo ambos facilitam o domínio do povo para provocar a
eliminação das fronteiras dos Estados.
Respeitosamente, queremos ofe-

recer ao Presidente e sua valorosa e
capacitada equipe algumas sugestões:
� continuar contactando os brasi-

leiros através das redes sociais, que
julgam os fatos com independência e
cuja visão converge para a verdade;
� exprimir opiniões, seguindo es-

tritamente o que pensa o Presidente,
preservando assim a Unidade de Co-
mando;
� amadurecer a abrangência do projeto da Previdência, para quando apresentá-

lo ao Congresso, ser o mais justo possível, e;
� congregar os Partidos aliados para que unam forças na defesa do Governo

e no atingimento de seus objetivos.
O Grupo Inconfidência estará sempre solidário a Bolsonaro em sua meta de

conduzir o País a um futuro digno.
Contem conosco!

Reynaldo De Biasi Silva Rocha � Coronel Reformado do Exército
Presidente do Grupo Inconfidência

24 Anos de Lutas na Defesa do Brasil
GRUPO INCONFIDÊNCIA

A PRETENSA DESESTABILIZAÇÃO DO GOVERNO
BOLSONARO PELAS FORÇAS OPOSITORAS

AVERDADE SOBRE 1964
PELA 1ª VEZ A
HISTÓRIA

CONTADACOMO
ELA FOI

DESMASCARANDO
A ESQUERDA
TERRORISTA

Olavo de Carvalho
WilliamWaack

○ ○ ○
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�Conspira contra sua própria grandeza, o povo que não cultiva seus feitos heróicos�

FEB - FORÇA EXPEDICIONÁRIA BRASILEIRA

*Marcos Moretzsohn
Renault Coelho

* Presidente da Associação Nacional dos Veteranos da Força
Expedicionária Brasileira � Regional BH - Membro da

Academia de História Militar Terrestre do Brasil - Sócio
Correspondente do Instituto de Geografia e História Militar do

Brasil - Pesquisador Associado ao CEPHiMEx

João Batista Moreira nasceu em 24 de junho de 1922na cidade de Contagem,MG. Era um dos treze filhos
do casal Maria do Carmo Costa Ferreira e Leontino Mo-
reira.

No ano de 1943 foi convocado para integrar a
recém criada Força Expedicionária Brasileira � FEB.
Apresentou-se no antigo 10º RI, emBeloHorizonte, e foi
logo transferido para o 11ºRI, emSão JoãoDelRei.Após
o período de instrução naquela cidade e depois no Rio
de janeiro, embarcou para o T.O. da Itália em 22 de
setembro de 1944 juntamente com outros 5.074 homens
que compuseram o 3º Escalão da FEB. Chegou em
Nápoles no dia 6 de outubro do mesmo ano. De lá, ele
e os demais integrantes do 3º Escalão, foram embar-
cados em barcas de fundo chato que os levaram para

CABO JOÃO BATISTA MOREIRAMOREIRAMOREIRAMOREIRAMOREIRA
HERÓI DA FEBHERÓI DA FEBHERÓI DA FEBHERÓI DA FEBHERÓI DA FEB

Dois momentos do Cabo Moreira na Itála.
Em 1945 e qualdo lá voltou para comemorar

os 70 anos das Vitórias da FEB

No Museu da FEB de Belo Horizonte o velho
guerreiro faz mira com um fuzil M-1 Garand

Cabo Moreira beija a Bandeira Nacional durante a solenidade
realizada na Câmara Federal no ano de 2015

Livorno, já bem perto da zona onde iriam atuar. De-
pois de desembarcado, o Regimento entrou em forma
para assistir ao hasteamento do Pavilhão Nacional
enquanto a banda marcial do 11º Regimento de Infan-
taria interpretava o Hino Nacional Brasileiro, momen-
to de grande emoção para todos.

Durante o período em que esteve na Itália, João
Batista atuou como motorista de jeeps transportando
pessoal, gêneros alimentícios, armas e munições. Com-
batente destemido, viu o inimigo de perto. Em duas
ocasiões cruzou sozinho o campo de batalha repleto de
inimigos e debaixo de intenso bombardeio para levar à
tropa as orientações emanadas do comando.

Em diversas outras, teve que atravessar os cam-
pos que haviam sido minados pelos
alemães, principalmente nas cercanias
da pequena cidade de Montese, situa-
da em um dos picos apeninos, palco da
mais violenta batalha que a FEB travou
durante os seus 239 dias de campanha
na Itália. A tomada daquele bastião
de resistência alemã custou aos bra-
sileiros 426 baixas, sendo 34 mortos,
382 feridos e 10 desaparecidos. Par-

ticipou ainda das batalhas pelo
Monte Castello e pela cidade
de Collecchio, quando a FEB
recebeu a rendição dos quin-
ze mil homens da 148ª Divi-
são de Infantaria Leve alemã.

Pela sua bravura no cam-
po de batalha, recebeu a Cruz
deCombate de 1ªClasse, aMe-
dalha de Campanha e a Me-
dalha de Guerra.

Enquanto no front, em uma das cartas que
trocava com os seus pais ele escreveu: �Pai, co-
mo filho, peço que, se por acaso receber a notícia
de que eumorri, e se oBrasil tiver demandarmais
tropas, que o senhor mande mais um de seus
filhos para esmagar o inimigo da nossa terra,
aqui, na Europa. Temos que vencer definitiva-
mente os nazistas afim de evitar para sempre que
eles cometam novos atentados contra outras
nações. O senhor não pode calcular o que é um
país invalido! Eu tenho visto as consequências
dessa triste realidade. É preferível, mil vezes,
morrermos todos, a permitir que o inimigo pise
em território brasileiro. Não se preocupe co-
migo, pois saberei defender-me. Semmais en-

vio um forte abraço para o meu que-
rido pai e outros tantos aí em casa.
Do filho e amigo, João Batista�.

Retornou à Pátria em 17 de
setembro de 1945.

Apesar de ter experimentado
as agruras da guerra, testemunhado
tanta destruição, fome, sofrimento, atrocidades e de ter
convivido de perto com a morte, João Batista não sofreu
traumas. Até 19 de dezembro de 2015, quando foi fazer
parte do exército celestial, ele viveu plenamente. Era um
homem franco e de sorriso fácil. Um grande patriota que
lembrava com orgulho de sua contribuição para o
restabelecimento da paz no Brasil e no resto do mundo.

Foi casado com a doce Sra. Stella, com quem te-
ve seus quatro filhos: Maria Helena, Heloiza, Fátima
e João Batista, que por sua vez lhe deram seis netos
e dois bisnetos.

Uma família verdadeiramente exemplar, afinal de
contas uma árvore tão boa quanto a formada pela união
do Cabo João Batista MOREIRA com a Sra. Stella só
poderia produzir frutos da melhor qualidade!

A vida deste herói genuinamente brasileiro é um
exemplo para todos nós. Ele jamais poderá ser esqueci-
do! Fazer com que isso aconteça é a nossa missão.

HOMENAGEM / Solenidade realizada no Batalhão de Polícia do Exército lembrou aquele que é considerado um
dos maiores feitos das Forças Armadas brasileiras, a tomada de Monte Castelo, na Itália, durante a Segunda Guerra Mundial

Dia de reverenciar heróis
Memória

Três meses de batalha
A batalha de MONTE CASTELO aconteceu no fim da Se-

gunda Guerra Mundial. De um lado, as forças do Exército
Alemão. Do outro, as tropas do Brasil e dos EUA. A intenção
dos aliados era tomar a cidade de Bolonha e contra o avanço
alemães em direção à França, além de obter a vitória defi-
nitiva na Frente Italiana. Para que as tropas pudessem alcan-
çar a cidade, era preciso romper a Linha Gótica: um comple-
xo defensivo dos alemães, formado por fortificações nos Mon-
tes Apeninos, onde se contra Monte Castelo. A batalha arrastou-
se por três meses, de 24 de novembro de 1944 a 21 de feve-
reiro de 1945, quando, após 12 horas de combate, a Bandei-
ra do Brasil foi hasteada no ponto mais alto da região mon-
tanhosa, com a rendição dos alemães.

�A tomada de Monte
Castelo não aconteceu em
apenas um dia. Foi difícil,
pois o Exército Alemão
tinha um comando melhor.
Mesmo assim, atacamos de
frente e conseguimos a
primeira conquista
brasileira no teatro de
operações na Itália�.
Cel Nestor da Silva, nascido

a 13 de junho de 1917 (101 anos)
em Belo Horizonte/MG
Veterano da Segunda

Guerra Mundial ,
como segundo Sargento

O TenCel Antônio M. Medeiros de Oliveira, Relações Públicas do
Comando Militar do Planalto acompanhando o homenageado
Veterano FEB Cel Nestor da Silva na solenidade realizada em

Brasília no Batalhão de Polícia do Exército

Correio Braziliense,
22 de fevereiro
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Por que me preocu-
po tanto com oMi-

nistério da Educação, foco de minhas
atenções, a partir da posse do novo Pre-
sidente? Porque antes dele, todas as ge-
rações de estudantes já estavam perdi-
das pelo desvairamento mental a que
eram submetidas. É de se esperar que
recuperemos as mentes dos ainda não
afetados pela indisciplina intelectual que
atingiu, fragorosamente, um dos pila-
res da nacionalidade: a Educação.

Sem Educação, nesses anos de re-
troação comunista, foi para o limbo a
língua padrão (a culta, então, nem se fa-
la), para que mais fácil fosse imposta,
com força total, a distorção do sistema
linguístico, dos significados das pala-
vras, a fim de eliminar do país as suas
referências culturais. Já progredia a to-
do vapor o sistema de linguagem
da guerrilheira Dilma. A lógica
era não ter lógica.

Símbolos nacionais? Estes
não existiammais. Tínhamos um
território e, sobre ele, umamonto-
ado de gente, conduzida. E o pior,
via-se, nas bandeiras vermelhas,
o tremular sanguíneo de uma ideo-
logia de morte.

Outra Contrarrevolução de
64 deve ocorrer. Como ação prio-
ritária, devemos retirar o retrato
de Paulo Freire das paredes men-
tais dos professores de Pedago-
gia. É fundamental para a saúde
da Educação.

Por isso entendo que a che-
fia da pasta caberia a um militar re-
formado, conhecedor dos programas
educacionais vigentes, porque os
próprios Colégios Militares observam
o programa destinado a todos os de-
mais colégios, exceto nas disciplinas

AS CONTRARREVOLUÇÕES DE 64
(Em defesa de nossa soberania)

Contrarrevolução de 64 tornou-se, hoje, uma expressão representativa da luta pela limpeza moral do país;
do vigor nacionalista; um símbolo de mudança em que prevalece a ética comportamental; o retorno à brasilidade.

específicas às exigênciasmilitares.Não
podemos ter em mãos frouxas a área
educacional, porque continuarão os
professores a ser meros papagaios de
ministros que ocupam a pasta.

Sem a Educação voltada para o
conhecimento do país e do mundo,
certamente, outras tantas Contrarrevo-
luções de 64 serão exigidas, para que
o Brasil não volte a sofrer a traição de
1935; as guerrilhas da celerada Dilma
e dos seus iguais, de 1968; o entre-
guismo de FHC, de 1995 a 2003, a
dadivosa cessão do dinheiro público,
a fundo perdido, a ditadores sanguiná-
rios de �repúblicas� sul-americanas e
africanas. Nada foi feito no Brasil,
mas tudo foi realizado nos países co-
munistas à custa do contribuinte bra-
sileiro.

A Contrarrevolução de 64 não se
tornou, apenas, uma data no calen-
dário dos brasileiros conscientes; da
retirada dos comunistas do poder e do
combate aos seus escravos ideológi-
cos. Contrarrevolução de 64 tornou-

se, hoje, uma expressão representati-
va da luta pela limpeza moral do país;
do vigor nacionalista; um símbolo de
mudança em que prevalece a ética com-
portamental; o retorno à brasilidade.

Com a chegada de Bolsonaro à
Presidência, o patinho feio da crôni-
ca política de esquerda e dos �famo-
sos� da esperneante Globo, espera-
mos que essa nova Contrarrevolução
de 64 seja vitoriosa em todo o seu go-
verno. Os que gritam, não são atores
de primeira linha na sua arte; os
jornalistas que mentem, não são pro-
fissionais pensantes, formam todos
uma claque repetidora do que a sua
dona manda dizer, aliados do �Caê� e
de seus amigos, todos órfãos da Lei
Rouanet, com a subida ao Planalto do
Capitão Bolsonaro.

Esta Contrarrevolução de 64, di-
ferentemente da anterior, não partiu de
Juiz de Fora (MG) nem teve seu centro
de mobilização em Uruguaiana (RS),
mas do Rio de Janeiro para o Planalto
Central pela tenacidade de um davi
contra todos os golias e que teve como
meta, e esperamos que a mantenha, a
eliminação da praga da corrupção ins-
titucional pelas mudanças morais e
éticas em toda a nação. Lamentável
permanecer, ainda no Congresso e no
STF, a parte podre da República que,
atrevidamente, tenta obstar a assepsia
dos costumes.

Aliás, a mudança da capital do
então Estado da Guanabara para o
Planalto Central, foi projetada, justa-
mente, para irradiar o progresso a to-
dos os quadrantes deste gigantesco
país com a execução de sérias políticas

Cinco anos antes do término do pe-
ríodo conduzido por presidentes

militares (1964 -1985), em 10 de feve-
reiro de 1980, no Colégio SION, na ci-
dade de São Paulo, ocorreu a fundação
do Partido dos Trabalhadores (PT); o
partido da �ética e da moralidade�.

Por não encontrarem o espaço
que desejavam para dominar a oposi-
ção aos governos militares, adeptos
declarados do regime comunista, reu-
nindo sindicalistas, políticos, religiosos e
intelectuais, todos cidadãos do espec-
tro esquerdista, urdiram e apresenta-
ram no altar da VIRTUDE, um novo
santo, o ex-metalúrgico e sindicalis-
ta LUÍS INÁCIO LULA DA SILVA .

Os comunistas sempre tiveram
dificuldades de granjear a simpatia ma-
ciça da classe média e da maioria da
população. O expediente de buscar uma
forma palatável de apresentar um ícone
intocável, pobre, retirante nordestino,
que representasse a maioria dos compa-
triotas deu frutos; a hábil manobra, com
o apoio de FHC e outros intelectuais,
obteve expressivos resultados, elegen-

HIENAS e CHACAIS

* Carlos Augusto
Fernandes dos Santos

do, em quatro pleitos sucessivos, o lí-
der operário e sua trágica escolha.

Logo a seguir, cumprindo a agen-
da prevista pelo FORODE SÃO PAU-
LO, criado em 1990, a partir de semi-
nário internacional promovido pelo PT,
forma velada de esconder suas reais
intenções, associaram-se a empresários
corruptos que lhes asseguraram recur-
sos ilícitos, através de descarada rou-
balheira para a ma-
nutenção do poder a
qualquer custo.

A eleição ines-
perada de um candi-
dato que não pertencia
ás suas hostes, lhes to-
lheuacaminhada.Mes-
mo antes da posse, BOLSONARO co-
meçou a enfrentar a ira das mesmas fi-
guras que, em volta da Carcaça Apo-
drecida em que deixaram o país dividi-
do, com níveis assustadores de desem-
prego e de falta de coesão nacional,
continuama infernizá-lo, utilizando téc-
nicas ardilosas, na busca da HEGE-
MONIA proposta pelo filósofo comu-

nista ANTONIO GRAMSCI.
BOLSONARO precisa entender

que as provocações diárias, as mano-
bras escusas e o �jogo-baixo� utilizado
pela oposição, que conta com parcela
da imprensa engajada, têm o objetivo
de mostrá-lo despreparado e desequi-
librado, como se não tivessem susten-
tado ,no passado recente, um �experto
analfabeto� envolvido e condenado

por corrupção euma �ci-
dadã comunista� mer-
gulhada na luta armada,
sem luzes e pobre de ra-
ciocínio lógico.

Na realidade, o ob-
jetivo final é atingir o
segmentomilitar, os ge-

nerais que o assessoram, por saberem
que as ForçasArmadasBrasileiras sem-
pre impediram a instalação da sonhada
eutópicaDitadura doProletariado.Ouso
sugerir; persevere, dando o exemplo,
cortando privilégios como aprendeu na
sua formação de cidadão e soldado.
Deixe os embates menores para o ge-
neral porta-voz, discreto e capaz que,

em pouco tempo, já
mostrou equilíbrio e
perfil para o cargo.
Converse com seu
Vice-Presidente pa-
ra que evite comen-
tários com a inten-
ção de ser simpático. �Não vai adian-
tar�- o jornalista é �filho da pauta� e
seu maior interesse é a notícia, de pre-
ferência polêmica. Deixe a competente
equipe trabalhar e dialogue bastante e
sem ressentimentos com parlamenta-
res, da Câmara e do Senado, mostran-
do suas intenções.

Relembro, por fim, ao nosso Pre-
sidente, que os melhores argumentos
são os resultados. As hienas e os cha-
cais continuarão a rondar o lixo que
deixaram nos últimos dezesseis anos;
como erva daninha que cresce sem
controle, é da natureza deles chafurdar
as migalhas da utopia irrealizável. Uma
doença contagiosa e incurável.

�Brasil acima de tudo
e DEUS acima de todos�.

Paulo Freire

públicas, se não prevalecesse a fome
de poder e a avidez do butim a tudo que
cheirasse a dinheiro público e a fundos
de pensão.

Continuo a bater na tecla de que
para a recuperação da estrutura educa-
cional, alicerce indispensável ao funci-
onamento da República, o Ministério da
Educação e Cultura deve estar em mãos
fortes e atentas, sem abrir brechas a
quem já serviu aos governos vermelhos e
fechar e vedar as portas a qualquer res-
quício dessa devastadora ideologia.

Não podemos nos descurar da
Educação pela relação íntima com a
outra instituição, também viga mestra
da reconstrução do país, a Família. Por-
tanto, que a Contrarrevolução de 64, em
novo modelo, seja observada atentamen-
te pelo Presidente Bolsonaro para que
não sofra, como aconteceu em 35, uma
traição pelas costas, uma sabotagem,
um boicote nos seus objetivos de trans-
formar o Brasil num país civilizado,
partindo do único meio de progresso e
desenvolvimento: a Educação.

Presidente Jair Bolsonaro e o Ministro da
Educação Ricardo Velez Rodriguez

As Hienas e os
Chacais continuarão
a rondar o lixo que
deixaram nos últimos

dezesseis anos

* General Reformado- POA/RS-21/02/2019
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Este livro
poderá ser
adquirido

por
R$ 30,00
(postagem
inclusa)

nos
seguintes
endereços:

De autoria do Prof. Rogério Cezar Pereira Gomes, é fruto
de vinte anos de pesquisa sobre as consequências

negativas do Concílio Vaticano II sobre a Igreja e a so-
ciedade atemporal. Em especial, o autor aponta o papel da
Virgem Maria, nesse contexto sob a denominação de Nos-
sa Senhora de Fátima, em período marcado por crises so-
ciais, econômicas e religiosas no mundo. O conteúdo tem
como base o pensamento defendido por Plínio Corrêa de
Oliveira, fundador da TFP � Tradição, Família e Propriedade � a quem conheceu pes-
soalmente e do qual é um modesto discípulo.

O autor nasceu em Ouro Preto, em 01 de agosto de 1949, é professor aposentado e
tem uma visão bastante crítica quanto ao tema abordado. O livro possui 408 páginas,
edição de luxo, pode ser adquirido sob encomenda por solicitação à sua assessora,
jornalista Mestra em Letras, Elisabeth Maria de Souza Camilo, através do e-mail
emscprivacy@yahoo.com.br ou pelos telefones (31) 3551-0033 / (31) 98602-0438 (oi) /
(31) 99287-1608. O valor é de R$ 80,00 + o frete.

�SOBRE HERESIAS,
HETERODOXIAS E UTOPIAS DO

CONCÍLIO VATICANO II (1962-1965)
E O TRIUNFO FATIMISTA DA IGREJA�

jornal@jornalinconfidencia.com.br
www.livrariacultura.com.br
Porto Alegre: Martins Livreiro

Rua Riachuelo, 1291
ivoalmansa@gmail.com

A verdadeira História do mandato do
Presidente Médici

Para
adquiri-lo

por
R$20,00
(remessa
postal
inclusa)
envie seu
pedido
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O 4º Grupo de
Artilharia 75 a Cavalo

jornal@jornalinconfidencia.com.br
com o comprovante de pagamento
(Banco do Brasil � agência 3489-4
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LIVRARIA INCONFIDÊNCIA

Fruto da sua pesquisa em 26 anos de existência da nefasta
organização, a Jornalista Graça Salgueiro expõe demanei-

ra clara e objetiva as origens do Foro, a sua atuação nestas três
décadas e a situação atual, destacando as lideranças, o modus
operandi e as fontes de recursos.

Ressalta a forma traiçoeira, vil e deletéria do Foro em
prejuízo da democracia, das instituições e da célula-mater da
sociedade - a família.

O FORO DE SÃO PAULO

O Foro de São Paulo: A Mais Perigosa Organização
Revolucionária das Américas, poderá ser adquirido pelo

e-mail: g.salgueiro@terra.com.br

OCELCARLOSALBERTOBRILHANTEUSTRA
vive na nossa memória e no seu livro, levando aos jovens a
história da luta armada das décadas de 60 e 70, que os

subversivos e corruptos tentam deturpar.
A História que a esquerda não quer que o Brasil
conheça Prefácio e epílogo do General Luiz Eduardo
Rocha Paiva e homenagem póstuma do General Paulo
Chagas. Sucesso de vendas há nove anos, 4º livro mais

vendido em junho e julho do ano passado. Para adquiri-lo,
por R$ 85,00 (frete incluso) faça seu pedido pelo e-mail

averdadesufocada@terra.com.br ou pelo tel.
(61) 3468-6576.

A VERDADE SUFOCADAR$ 35,00

LIVRARIAS CURITIBA

R$ 40,00 R$ 60.00
EmSONETOSDEUM
BRASILEIRO,alialém
dos sonetos, o maior

interesse está no apêndice
com as normas para

construção desse tipo de
poesia, o que não é mais
ensinado em nossos

colégios.
É a terceira edição, vai para
a quarta, em edição de
bolso, talvez com a capa

modificada.

ANOTAÇÕES DE
UM SARGENTO DO

EXÉRCITO, não é
biografia, conta episódios
vividos e outros dos quais
o autor tomou conheci
mento, também diz de
colegas de trabalho, do
lugar onde nasceu,

Agudos do Sul-PR, e de
pessoas de va lor que lhe
deram e dão atenção e

apoio.

HERÓISDA FEB
(esquecidos),Hoje
poucos brasileiros sabem
que houve uma grande
guerra envolvendo vários
países, e que o Brasil dela
participou na Itália.

O autor conseguiu reunir
uns poucos daqueles
heróis esquecidos, um
deles hoje seu vizinho de
poucas qua dras contando
no livro alguns episódios.

LIVRARIAS CURITIBA.
Av. Mal. Floriano Peixoto, 1762 (REBOUÇAS), em Curitiba.

Os pedidos desses 3 livros, todos de autoria do Capitão Adriano
Pires Ribas, deverão ser feitos diretamente nessa livraria,

por e-mail ou telefone: (41) 3330.5063
Grupo Livrarias Curitiba

autores@livrariascuritiba.com.br / www.livrariascuritiba.com.br

E ste livro lançado recentemente pelo Coronel
Lauer Araujo, trata de algumas de suas passa-

gens biográficas, inclusive pelo Exército e apresen-
ta relatos sobre os atuais acontecimentos sócio-
políticos da nação brasileira.

O livro poderá ser adquirido pelos
telefones: (31) 3129-4756 / 99618-0089

E-mail: lauerparaujo@gmail.com
Facebook

Valor: R$ 30,00 (frete incluído via postal)

Além de mostrar a verdade Histórica sobre a Contrarrevolução
de 1964, BRASIL: SEMPRE indica um NOVO CAMINHO para

uma Nação em decaída!�
Tendo em vista o brutal patrulhamento que vem sofrendo,

essa obra somente poderá ser encontrada em duas livrarias, ambas em
Porto Alegre, sob encomenda: Livraria Cultura / fone (51) 3028-4033
e Martins Livreiro Ltda / (51) 3226-7779. Para remessa via postal,
frete incluso: R$ 80,00. Pedido pelo e-mail: carancho49@gmail.com

BRASIL: SEMPRE

BANDAS MILITARES
VEJA NA INTERNET O SITE:

ZAIR CANÇADO.COM

CORAGEM � VERDADE � PATRIOTÍSMO

BANDAS MILITARES

VASTO É SELECIONADO REPERTÓRIO COM UM LAUREADO COMUNICADOR

Sigam o Jornal
os que forem brasileiros!

Advogado Alcyone Samico

Esse livro de 289 páginas de
autoria do Cel Licio Maciel
relata a GUERRILHA DO

ARAGUAIA, da qual participou
e foi ferido, quase falecendo.
Pode ser adquirido por

R$ 35,00 (inclusa a postagem)
através do e-mail:

liciomaciel@gmail.com

Meu reconhecimento e minha incomensurável gratidão aos valoro-
sos, leais e abnegados elementos do meu grupo de combate, a quem
devo ter sido salvo em plena selva, do contrário teria sangrado até o
fim, atingido traiçoeiramente quando tentava prestar socorro a uma
guerrilheira que não se rendeu e, por isso, fui obrigado a ferir.

PREITODEGRATIDÃO

Quem adquirir o livro impresso,
também o receberá pela internet.
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O dito popular que dá título a esse
artigo é tão certo quanto o sol nasce

e se põe todos os dias. Entretanto, às ve-
zes esse bem demora tanto a chegar que
o dano feito pelo mal já é irreversível. Os
padecimentos que a Venezuela vem so-
frendo há décadas emmãos de uma tirania
sanguinária, mais agudizada de janeiro
deste ano até os dias de hoje, parece con-
firmar que, se não se tomar uma atitude
concreta e enérgica já, de nada terão va-
lido os palavrórios tecidos nos incon-
táveis encontros entre engravatados de
punhos de renda que conformam as chan-
celarias dos países que dizem �apoiar� a
oposição daquele país irmão.

Na segunda-feira 25 de fevereiro
o Grupo de Lima, conformado por 14
países do continente mais o Canadá,
reuniu-se em Bogotá para discutir a re-
cusa e violenta repressão do ditador Ni-
colás Maduro em receber ajuda humani-
tária enviada pelo Brasil, Colômbia e Es-
tados Unidos, que deveria ser entregue
no sábado 23. 300.000 venezuelanos
estão literalmente marcados para mor-
rer, de fome, falta de medicamentos e
bala. As ruas da Venezuela estão tingi-
das do sangue de inocentes que tudo o
que desejam é viver com um mínimo de
dignidade, liberdade e segurança.

Desse encontro participaramovice-
presidente dos Estados Unidos, Mike
Pence, o vice-presidente doBrasil, Hamil-
ton Mourão, os presidentes da Colômbia

NÃO HÁ MAL QUE SEMPRE DURE, NEM BEM QUE NUNCA ACABE

(anfitriã do encon-
tro), Panamá e Gua-
temala. Também es-
tiveram presentes o
Secretário-Geral da
OEA, LuisAlmagro,
o presidente do BID,
além de representan-
tes de vários países,
como a Alemanha,
RepúblicaCheca e al-
guns países asiáti-
cos além, evidente-
mente, do presiden-
te interino da Vene-
zuela, Juan Guaidó.

Com discursos
de ânimo e solidarie-
dade, todos advogavam por uma �solu-
ção pacífica e diplomática�, diante de
um Guaidó atônito que vê seu povo mor-
rer a cada dia, enquanto o tirano se for-
talece por ter o controle de todos os ór-
gãos governamentais e permanecer im-
pávido no palácio de Miraflores. Pence
instou os participantes a bloquear os ati-
vos da petroleira PDVSA e ofereceu uma
quantia vultosa de dólares para que os
países pudessem ajudar a Venezuela.

Das resoluções resultantes desse
encontro apenas o item 5 me pareceu
justo e necessário. Nele, solicitam àCorte
Penal Internacional que considere a gra-
ve situação humanitária na Venezuela, a
violência criminal do regime de Maduro

contra a população civil e a proibição da
entrada da assistência internacional
com ajuda, o que constituem crime de
lesa-humanidade. O resto do texto se-
gue a hipocrisia diplomática.

No sábado 23, data que Guaidó es-
tabeleceu para a entrada dos caminhões
que traziammedicamentos e comida,Ma-
duro fechou as pontes que ligam Vene-
zuela e Colômbia e a passagemda frontei-
ra entre Brasil e Venezuela. Houve con-
frontos violentos nessas fronteiras e o
saldo demortos e feridos é alarmante: 25
mortos, mais de 80 feridos, alguns hos-
pitalizados em estado grave. Na cidade
de Santa Elena de Uairén, que faz fron-
teira com Pacaraima, Maduro mandou
soltar criminosos das penitenciárias e
os armou até os dentes para que �mas-
sacrassem� os indígenas da etnia Pe-
món. Em Cúcuta, na Venezuela, dois ca-
minhões que forçaram a entrada na pon-
te Tienditas foram incendiados. A po-
pulação tentou salvar o que pôde mas
a perda foi incalculável. Ali havia, além
de comida, medicamentos de uso conti-
nuado para pacientes renais crônicos e
oncológicos, mas Maduro e seus esbirros
afirmavam, primeiro que continham co-
mida podre, e depois, que eles estavam
vazios, que o próprio povo os havia

queimado para chamar
a atenção do mundo.

ACruzVermelha Internacional não
se prontificou a intermediar a entrada des-
sa ajuda porque, para eles, seu socorro só
deve vir em�calamidades naturais�, como
terremotos, deslizamentos ou enchentes.
Na verdade essa recusa é por omissão cri-
minosa, porque não querem ficar mal pe-
rante o regime.

Mesmo com tudo isso fartamente
documentado e divulgado pelas redes so-
ciais, em fotos e vídeos, a diplomacia do
Grupo de Lima não se atreve a tomar uma
ação enérgica, militar, para depor esse
assassino. A Venezuela tem quase 3.000
generais, almirantes e brigadeiros, que as-
cenderam a esses postos em troca de sua
fidelidade canina não ao país, mas a Ma-
duro. Eles recebem polpudos salários e a
maioria faz parte do �Cartel dos Sóis�,
beneficiando-se dos lucros do narco-trá-
fico.Alémdisso, o problemadaVenezuela
não é apenas derrubar um ditador autori-
tário, mas um país com ocupação de for-
ças narco-terroristas, como as FARC e o
ELN da Colômbia e o Hizbolah, além da
ditadura cubana que fez daVenezuela seu
satélite, como na antiga URSS.

Não se cura câncer com chá de ca-
momila. Do mesmo modo, Maduro não
vai largar o poder com pedidos gentis
ou com bloqueio de ativos. Ele só sai
com uma ação enérgica, efetiva e con-
creta. Foi isso que Guaidó quase implo-
rou naquela reunião, e a sensação que
me ficou foi de ricos soberbos, que que-
rem parecer generosos, mandando seus
serviçais darem esmola a um mendigo
porque ele mesmo não quer ver aquela
imagem horrenda nem sentir o fedor do
miserável.

A Venezuela não precisa mais de
conversas e diálogos. Essa hora já pas-
sou, é isso que clama aquele povo e oxa-
lá algum poderoso escute e atenda, antes
que não se possa fazer mais nada por
aquela gente e seu país seja totalmente
saqueado e destruído.

Criminosos motorizados e armados, perseguem e assassinam manifestantes
em Santa Elena de Uairén-VE

Caminhão com ajuda humanitária é incendiado pela
Guarda Nacional Bolivariana, para que não ultrapasse e

fronteira de Cúcuta para Táchira

A Venezuela não precisa mais de conversas e diálogos. Essa hora já passou, é isso que clama
aquele povo e oxalá algum poderoso escute e atenda, antes que não se possa fazer mais nada

por aquela gente e seu país seja totalmente saqueado e destruído.
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Pagamentos foram revelados por oito ex-funcionários da empreiteira

PROPINAS E CAIXA 2. Delatores dizem que construtora
distribuiu dinheiro a políticos entre 2010 e 2014

AÉCIO E PIMENTEL SÃO CITADOS EM
ESQUEMA DE R$ 125 MI DA OAS

O Tempo - 28/02

APOIADORES DE BOLSONARO ESTÃO IRRITADOS COM
INDICAÇÕES DE ZEMA E JÁ COMEÇAM A CRITICÁ-LO

O Tempo - 28/02

Executivo que cuidou de barragem de
Mariana vai assumir a Codemig

ZEMA NOMEIA SECRETÁRIO
PROCESSADO PELO ESTADO

CODEMIG SERÁ COMANDADA POR
EX-PRESIDENTE DA SAMARCO

BRAÇO DIREITO DE DILMA NA CEMIG
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* Ernesto Caruso

*Coronel, Administrador, Membro da AHMTB

PREVIDÊNCIA E FORÇAS ARMADAS
Do assunto preocupante em termos de

sobrevivência equilibrada da socie-
dade brasileira com suporte em uma eco-
nomia estável, se faz presente o tema �re-
forma da previdência� e os debates não
param enquanto não se encontra o ponto
de ajuste na política envolvendo os pila-
res da República.

Velha conta de somar entre o arre-
cadado pela União e o empenhado com
parte da população que se aposenta ou é
pensionista. Que a ânsia pela cobrança de
taxas, impostos e contribuições seja atenua-
da pela demonstrada repulsa da socieda-
de ao perdulário agente público que não re-
duz o número de cargos eletivos e de asses-
sores, que não funde municípios, etc. Não
simplifica a burocracia, não define o Esta-
do necessário.

As Forças Armadas, por seus inte-
grantes da ativa, da reserva e pensionistas
estão no contexto e devem participar e con-
tribuir com o seu quinhão para minorar os
efeitos da crise.

Se a longevidade é saudada em pro-
sa, verso e brindes, por outro lado implica
em como sustentá-la particularmente de-
pendente de recursos financeiros que
resultam do trabalho versus remuneração e
contribuições da população ativa. O repou-
so do guerreiro precisa encontrar o seu
tempo.

Vale ressaltar que o presidente Cas-
telo Branco (1964/1967) ampliou o tempo
de serviço dos militares das Forças Arma-
das, de 25 para 30 anos, conforme a Lei nº
4.902/1965, coerente com a realidade da-
quele momento: �Art. 13. A transferên-
cia para a Reserva, a pedido, poderá ser
concedida: ao militar da ativa que contar,
no mínimo, 30 anos de efetivo serviço.�.

Regra de transição: �Art. 60. Fica
assegurado ao militar que na data de 10 de
outubro de 1966 contar 20 ou mais anos
de efetivo serviço o direito à transferên-
cia, a pedido, para a Reserva Remunerada
a partir da data em que completar 25 anos
de efetivo serviço.�.

A Carta Magna de 1988 faz distin-
ção entre os servidores públicos, os mi-
litares dos Estados (policiais e bombei-
ros) e, os militares das Forças Armadas,
cada subconjunto regido por normas le-
gais específicas.

A Lei Maior ainda dispõe no Art.
142, § 3º, inciso VIII - aplica-se aos milita-
res o disposto no art. 7º (Direitos Sociais,
tipo 13º salário, etc.), incisos VIII, XII,
XVII,XVIII,XIXeXXV... ;X - a lei disporá
sobre o ingresso..., os limites de idade, a
estabilidade e outras condições de trans-
ferência do militar para a inatividade, os di-
reitos, os deveres, a remuneração, as prer-
rogativas e outras situações especiais dos
militares, consideradas as peculiaridades
de suas atividades, inclusive aquelas cum-

pridas por força de compromissos inter-
nacionais e de guerra.

Dos Direitos Sociais, os militares
não se enquadram nos incisos: IX - remu-
neração do trabalho noturno superior à
do diurno; XXII - redução dos riscos ine-
rentes ao trabalho, por meio de normas
de saúde, higiene e segurança; XXIII -
adicional de remuneração para as ativi-
dades penosas, insalubres ou perigo-
sas, na forma da lei.

Faz tempo que as hipóteses de guer-
ra não se configuram, mas a formação e o
adestramento dos militares são cumpri-
dos o mais próximo possível do que ocor-
re nos teatros de operações, tipo selva
amazônica, da administração em todas as
áreas e, ao manuseio de armamento, ex-
plosivos, combustível, gases, etc, na ter-
ra, no mar e no ar.

Todos os quartéis funcionam como
escola, com mestres e alunos, com os ris-
cos inerentes às atividades militares, sob
condições insalubres e também cumprin-
do serviços de escala para a segurança do
pessoal e do material bélico no seu inte-
rior. Serviços de escala que somados ao
tempo em acampamentos por vários dias
são bem superior ao dos civis do serviço
público e dos celetistas, sem a contrapar-
tida remuneratória de hora extra, jorna-
da extra, adicional noturno, periculosida-
de e insalubridade. Sem direito ao FGTS e
a possibilidade de segundo emprego; não
pode fazer greve, nem ser filiado a sin-
dicato.

Um militar que entre de serviço de
escala às 7 horas de um domingo e termina
na mesma hora na segunda-feira, cumpre
o expediente até 16 horas, que pode não
terminar nessa hora por qualquer eventu-

alidade. São 33 horas em atividade; qua-
tro jornadas de 8 horas mais uma hora.
Nos dias seguintes está no expediente nor-
mal e, na mesma semana pode ser escala-
do de serviço em dia útil.

Ora, um plantão de 24 horas (três
jornadas de trabalho) pressupõe folga
compatível. O militar não tem direito a es-
sa folga. Do serviço às atividades burocrá-
ticas, de ensino e exercícios.

Atente-se que a jornada extra de tra-
balho do segmento civil deve ter acrésci-
mo de, no mínimo, 50%, de segunda a
sexta-feira e, 100% aos domingos e feria-
dos. Para o militar, não. O assalariado que
perceba 40 reais por dia, se trabalhar em
feriado/domingo, vai receber 120 reais.

Circula a notícia de elevação da con-
tribuição para a pensão militar de 7,5%
(que incide sobre a totalidade dos pro-

ventos) para 11%, com a inclusão das
pensionistas.

Observe-se que o Art. 40, § 18, da
CF, referente aos servidores públicos,
reza que incidirá contribuição sobre os
proventos de aposentadorias e pensões
concedidas pelo regime de trata este ar-
tigo que superemo limitemáximo estabe-
lecido para os benefícios do regime geral
de previdência social de que trata o Art.
201, com percentual igual ao estabelecido
para os servidores de cargos efetivos.

Para os militares inativos tal pre-
ceito é inexistente e sempre foi negado
quando cogitado.

Vide argumentação em processos
judiciais, pinçados aspectos essenciais:

- �PROCESSO Nº: 0800701-
76.2012.4.05.8100 � APELAÇÃO

RELATÓRIO O Senhor DESEM-
BARGADOR... : Trata-se de apelação in-

terposta pela parte impe-
trante, em face de sentença
que denegou o pedido do
presente mandado de se-
gurança, por entender não se aplicar ao
militar o disposto no art. 40, §8º, da Cons-
tituição Federal. Em suas razões recursais,
a parte recorrente reitera os termos da
exordial, sustentando, em suma, que é
direito do militar apenas contribuir à
alíquota obrigatória de 7,5% somente
sobre o valor excedente ao teto do RGPS,
nos termos do artigo supramencionado, e
não sobre o valor total dos proventos...

Então, a questão primordial é: está
enquadrado o referido militar em tal re-
gime? É que o ocorrido até então é des-
conto sobre a remuneração total do im-
petrante, sob o regime previdenciário pró-
prio dos militares.

... Os militares federais sujeitam-
se a regime jurídico próprio, não ao
regime dos servidores civis.�.

- �PROCESSO Nº: 0800701-
76.2012.4.05.8100 � APELAÇÃO

EMENTA
MILITAR. CONTRIBUIÇÃO DE

7,5%. CUSTEIO DE PENSÃO MILITAR.
LEI Nº 3.765/60, ART. 3º. INCIDÊNCIA
SOBRE OS PROVENTOS DE INATIVI-
DADE. ISONOMIA COM OS SERVIDO-
RES CIVIS INATIVOS. DESCABIMEN-
TO. 1. A Lei nº 8.213/91, que dispõe sobre
os benefícios do regime geral de previ-
dência social, não tem aplicação aos ser-
vidores públicos, civis ou militares, regi-
dos por regime próprio de previdência
(art. 12). 2. Nos termos da Lei n.º 3.765/60,
com as alterações promovidas pela MP
nº 2.215/2001, a contribuição para a pen-
são militar incide sobre as parcelas que
compõem a remuneração dos militares
na ativa ou sobre os proventos de inati-
vidade. 3. Não há que se falar em trata-
mento isonômico entre o regime militar
e outros regimes previdenciários. O STF
(ADI 3105/DF e ADI 3128/DF) não auto-
rizou exegese extensiva aos militares. 4.
Apelação improvida.�.

Ou seja, suficiente adequar a lei pa-
ra os militares inativos e, pensionistas se
incluídas para a contribuição.

No artigo �Militar é diferente�, em
O Globo/1999, o deputado Aldo Rebelo
que era do PC do B, escreveu: �Em 30
anos, a jornada regular de um civil é de
56.760, enquanto a da caserna soma
83.800 horas. Um militar que vai para a
reserva após 30 anos de serviço na ver-
dade trabalhou 44 anos.�

Lembrar que aMP 2131/2000 - 2215/
2001 cortou benefícios dos militares, o
que ocasionou uma redução da ordem de
20% nos proventos dos que passaram
para a reserva sob a nova legislação.

Mais uma vez, a Turma se reunirá para
festejar/comemorar, o que acontece

desde 1980, de 5 em 5 anos. Em 2015, nos 60
anos de formatura, foi proposto e aceito que
a Turma, a partir daquela data, se reunisse anual-
mente, considerando que todos estão no
Quadro de Acesso, sem querer dar carona, e
alguns deverão se ausentar até 2020. Em con-
seqüência, a próxima reunião será festejada
com um almoço de acordo com as seguintes
condições:

Turma aspirante méga
15 DE FEVEREIRO DE 1955 - 64 ANOS

Data - 23 de Março
Sábado - 12 horas

Local: Clube Militar / Lagoa
Valor:R$ 80,00

(cerveja, água e refrigerantes inclusos).
Os interessados em comparecer deverão
confirmar a presença (com acompanhan-
te ou não) por e-mail para o Ronaldo
Pimenta (pimenta_34@yahoo.com.br)

até 18 de março, fins previsão
junto ao restaurante.

Divulgue e compareça!

Athos e sua
esposa

Maria Alice
organizadores
do evento no
ano passado e

Ruthléia
Falcão

Exemplo: o empregado ganha R$ 40,00 por dia
normal de trabalho.
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Se nada muda de re-pente, muito me-
nos a maneira de ser
de uma sociedade, fa-
tos que vêm aconte-

cendo em nosso país provam que, de fato,
a glória do mundo passa.

Afinal, quem podia imaginar que
haveria o impeachment de Dilma Rous-
seff? Mais espantoso ainda, a prisão de
Lula da Silva? Quem se arriscaria na re-
cente campanha eleitoral acreditar que
o preposto do presidiário perderia a elei-
ção presidencial para Jair Messias Bol-
sonaro, um candidato sem dinheiro, sem
TV, sem coligações, ancorado por um
partido minúsculo, esfaqueado por um
assassino de aluguel que quase deu ca-
bo de sua vida?

Durante a campanha analistas po-
líticos faziam pose de intelectual, cara
de inteligente e sentenciavam que não
haveria a menor chance de Bolsonaro
ganhar. Jornalistas se multiplicavam na
mídia e confirmavam: ele não ganha.
Pesquisas que bateram recordes de er-
ros mostravam resultados nos quais Bol-
sonaro perderia de todos os candida-
tos se conseguisse chegar ao segundo
turno.

Além disso, todos os candidatos
combatiam o adversário do PSL. Um de-
les, Geraldo Alckmin (PSDB), que tinha
mais recursos financeiros, mais coliga-
ções, mais tempo de TV, discursava: vo-
tem em mim porque se Bolsonaro che-
gar ao segundo turno com o PT este par-
tido vai ganhar. Alckmin parecia esque-
cido de sua campanha anterior na qual,

SIC TRANSIT GL0RIA MUNDI
As mudanças seguem seu curso e coisas antes inimagináveis continuam ocorrendo

ajoelhado aos pés do PT que duramente
o hostilizava, perdeu para o ídolo dos
tucanos, Lula da Silva.

Nem os analistas nem a mídia se
deram conta de que existiu nessa elei-
ção o que chamei de Quinto Poder, ou
seja, as redes sociais. Assim, a despei-
todos enfatuadospalpiteiros,Bolsonaro
foi eleito com quase 58 milhões de vo-
tos. A glória do mundo estava passan-
do para muitos, prin-
cipalmente para o ex-
poderoso e atual pre-
sidiário, Lula da Sil-
va, que arrastava con-
sigo seu partido pa-
ra a inglória derrota.

Inconformada,
querendomoldar a re-
alidade a suas ânsias
de poder, uma oposi-
ção encarniçada continuou a se abater
sobre o vitorioso no período de transição.
Cobrava-se dele a reforma da Previdên-
cia, algo que nenhum governo anterior
fez. Ridicularizava-se os desencontros
da equipe, situação normal de ajuste e
também existente com outros eleitos
que foram respeitosamente poupados.
Nem a posse escapou do inconformismo
dos vencidos. Houve desdém de alguns
diante do brilhantismo da primeira-dama,
Michelle, que discursou no parlatório
usando a linguagem de libras para o
delírio da multidão que aplaudiu entu-
siasticamente.

Uma vez empossado, a oposição
raivosa parece dizer ao presidente: "você
tem o direito de ficar calado porque tudo

que disser poderá ser usado contra vo-
cê". E assim tem sido. Nada que o pre-
sidente Bolsonaro diga ou faça é aceito
pela mídia e os autointitulados pro-
gressistas, que melhor seriam chama-
dos de regressistas.

Mesmo a cirurgia, complicada e
dolorosa, consequência da facada, não
escapou ao ódio. Como representante
da esquerda um deputado do PSOL,

mesmo partido domata-
dordealuguel, avisouque
Bolsonaro estava mor-
rendo. Sem dúvida, um
agouro que ele expressa-
va pelos companheiros,
mas que felizmente não
passou dementira.

Todavia, as mudan-
ças seguem seu curso e
coisas antes inimaginá-

veis continuam ocorrendo. Vejamos al-
gumas bem marcantes:

O poderoso senador Renan Ca-
lheiros não conseguiu se reeleger presi-
dente do Senado, mesmo com ajuda do
presidente do STF, Dias Toffoli, que
destoando da tradicional demora em
julgar da entidade suprema da Justiça,
em plena madrugada ordenou ao Sena-
do que a eleição fosse por voto secreto,
conforme a Constituição nem sempre
seguida pelos mais altos magistrados.
Não funcionou. O senador vai incomo-
dar, mas como escreveu o jornalista Jo-
sias, "Renan agora está numa caixa de

fósforo". Comanda o Senado e, portan-
to, o Congresso, Davi Alcolumbre. A
Câmara é presidida por Rodrigo Maia.
Ponto para o presidente Bolsonaro.

Lula da Silva é condenado nova-
mente na Lava Jato a mais 12 anos e 11
meses de prisão por corrupção ativa, pas-
siva e lavagem de dinheiro na ação que
investigou a reforma do sítio SantaBárba-
ra em Atibaia. E esse é só o segundo de
outros processos.

"Uma investigação da Receita Fe-
deral que aponta suspeita de 'corrup-
ção, lavagem de dinheiro, ocultação de
patrimônio ou tráfico de influência' do
ministro do Supremo Tribunal Federal
(STF) Gilmar Mendes será alvo da Cor-
regedoria do Fisco. O procedimento aber-
to no ano passado, também investiga a
advogada Guiomar Feitosa, mulher do
ministro". (O Estado de S. Paulo � A10,
09/02/2019).

O ministro Gilmar Mendes tem se
notabilizado em soltar bandidos que os
juízes prendem. Naturalmente, ele já co-
meçou a se defender e disse que "a Recei-
ta Federal" não pode virar uma Gestapo.

Entretanto, o Supremo, antes um
Poder respeitado, atualmente tem sofrido
repúdio da sociedade por suas ações e
omissões.

Tudo isso faz lembrar que sic transit
gloria mundi, a glória do mundo passa.
Afinal, impermanência é amarca de quem
vive e os pêndulos da existência oscilam
sempre para cima e para baixo.

MARCO ANTÔNIO FELÍCIO
General de Brigada e ex-candidato a deputado pelo PSL

marco.felicio@yahoo.com

O ministro Gilmar Mendes
tem se notabilizado em
soltar bandidos que os
juízes prendem.

* * *
Tudo isso faz lembrar
que sic transit gloria
mundi, a glória do
mundo passa.

Recebi honroso convite deste jor-
nal, para apresentar artigo aos

domingos. Alertaram-me sobre a pos-
sibilidade de pesadas críticas que, já
sabia, partem de militantes, integran-
tes do MAV, organização criada, em
2011, pelo PT. Estes militantes, quan-
do sem argumentos, apelam, inclusi-
ve, para a desqualificação do opositor.
Tais críticas são aceitas por algumas
editorias desavisadas ou influencia-
das pelo gramiscismo.

Hoje, abordo críticas, online,
ao meu artigo �TSUNAMI DEVAS-
TADOR EM MINAS GERAIS� (17/
02/2019).Assim, no anti-penúltimo pa-
rágrafo do artigo, enfocando o BDMG,
sem notar, suprimi do texto final as pa-
lavras �..incluso diretores,..�, após
�...com-panheiros...�. A supressão nada
altera o foco do artigo: críticas às ca-
lamitosas administrações de MG e do
BDMG, após aparelhados pelo ex-ter-
rorista Pimentel.

Um dos críticos afirma que errei
no número de diretores (o que ele de-
monstra não saber), manipulando da-
dos para denegrir algo ou alguém. Ten-
tou me desmentir quando afirmei que
o BDMG fechou 2018 com prejuízo,
o que foi público, por duas vezes, até

OS CÃES LADRAM,
MAS A CARAVANAAVANÇA!

Militantes apelam para a desqualificação do opositor

a data em que o artigo foi publicado.
Entretanto, não havia correção oficial
e pública, indicando lucro. Procura
desqualificar-me como pessoa, ao di-
zer que sou descompromissado com
a verdade, atingindo a imagem do Ban-
co.

Note-se que tal crítico, se não
pertence ao MAV, tem forte viés ideo-
lógico e, como tal, pouco discerni-
mento. Defende corruptos! Estou de-
fendendo a Instituição, não a atacan-
do, a reconhecendo como importan-
te vetor de desenvolvimento econô-
mico-financeiro e social de MG.

Ainda, afirma que desinformo,
confundo e faço embate ideológico.
É incapaz de atinar que combato a
�esquerdopatia� marxista gramis-
cista. E o faço desde 64, de arma na
mão, mostrando a cara, defendendo
a Democracia e a Liberdade, das quais,

hoje, fanáticos �ideologizados� se apro-
veitam para roubar o Tesouro Nacio-
nal e, outros, para destilar asneiras co-
mo afirmar que o BDMG não perten-
ce ao Governo, quando é Instituição
pública para a qual o Governo nomeia
seu diretor-presidente e outros fun-
cionários. E dele se vale para execu-
tar políticas públicas.

Da mesma forma, encaro as crí-
ticas de um tal �Lucas�, e de outros fa-
náticos similares, sempre presentes
com mentiras ácidas, denunciando o
viés ideológico que os leva a ação.

Na maioria das vezes, críticas
elaboradas na �Cen-
tralPolítica�doMAV,
sob orientação mar-
xista e gramiscista.
Central que define
pautas, escolhe alvos
e elabora coleção de tex-
tos básicos, repassados
às �patrulhas virtuais�. Os
militantes, em todo o Brasil,
os difundem, com variações,
com milhares de pseudôni-
mos. Ao final, um �Pen-
sador Coletivo� fala a
mesma coisa em
todos os lugares,

fazendo-se passar por multidões de
in-divíduos anônimos.

Talvez, muitos não saibam o que
é MAV/PT, a �Militância do Ambien-
te Virtual�. Porém, inacreditavel-
mente, a cada dia, ele conversa com
a população, realizando lavagem cere-
bral e impregnando psicologicamente
centenas de mentes. Utiliza-se de mi-
lhares de fanáticos ideologizados, con-
tribuindo para o advento da hegemo-
nia da classe proletária e minorias, do
senso comum modificado e de uma
nova cultura com novos valores, inclu-
so com a destruição da família. En-
fim, de forma sumária, aspiram
uma nova sociedade na qual, sob
nome enganoso, reine a �Demo-
cracia Radical�. Nada mais do

que a �Ditadura do Pro-
letariado�, na con-
tramão da Histó-
ria!!!!!!

Tenho a cer-
teza de que os
cães ladram, mas
a caravana avan-
ça na defesa da
verdadeira De-
mocracia e da Li-
berdade!

Alertaram-me sobre a
possibilidade de críticas que,

já sabia, partem de
militantes integrantes do
MAV, organização criada,

em 2011, pelo PT

9
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QUE PARTIDO É ESSE?
PT - O PARTIDO MAIS CORRUPTO E MENTIROSO DA HISTÓRIA UNIVERSAL

� Prender Lula só porque lavou dinheiro ocultando
duas propriedades?
� Só porque ganhou imóveis e reformas de emprei-

teiras às quais tinha favorecido?
� Só porque recebeu propina fingindo que apre-

sentou palestras que nunca fez?
� Só porque fez o BNDES emprestar 8 bilhões de

reais para Odebrecht fazer obras sem concorrência
em países bolivarianos?
� Só porque comandou uma organização crimino-

sa que quebrou a Petrobrás?
� Só porque contratou sondas superfaturadas da

Schahim para receber comissões e dinheiro sujo pa-
ra a campanha?
� Só porque mandou acobertar o assassinato do

prefeito Celso Daniel pagando com dinheiro da co-
missão das sondas?
� Só porque fez a Petrobras fornecer nafta à Braskem

abaixo do valor de mercado por vários anos, causando
prejuízo superior a 5 bilhões de reais segundo o TCU?
� Só porque saqueou os palácios ao ir embora,

levando não só presentes de Estado como até a
prataria da casa?
� Só porque escolheu e elegeu uma presidente

incompetente, despreparada, desequilibrada e bur-
ra, propositadamente, esperando com isso sucedê-
la 4 anos depois?
� Só porque a elegeu enganando o povo numa

campanha criminosamente mentirosa, irrigada com
dinheiro roubado da Petrobras?
� Só porque permitiu que sua quadrilha saqueasse

os fundos de pensão de quase todas as Estatais, pre-
judicando as aposentadorias de centenas de milha-
res de petroleiros, carteiros, bancários?
� Só porque permitiu que a Bancoop lesasse mi-

lhares de bancários para favorecer a OAS e ganhar
um triplex no Guarujá?
� Só porque deu aval político e dinheiro para que

LULA PRESO INJUSTAMENTE Professora Mara Montezuma Assaf

E A EXECUTIVA NACIONAL DO PT ESTABELECEU COMO MOTE PRINCIPAL DA OPOSIÇÃO AO GOVERNO
BOLSONARO (ELEITO COM 68% DOS VOTOS, LEGITIMA VONTADE DOS BRASILEIROS, SEM FRAUDES

NAS URNAS ELETRONICAS) A PALAVRA DE ORDEM: "LULLA LIVRE".
NÃO HÁ MOTIVOS PARA PRENDER LULA - HÉLIO BICUDO (Um dos fundadores do PT)

organizações criminosas como o MST invadissem e
depredassem impunemente fazendas, centros de pes-
quisa e prédios públicos?
� Só porque sistematicamente comprou apoio po-

lítico através do Mensalão e Petrolão?
� Só porque colocou um cupincha no Sesi Nacional,

que transformou a instituição num cabide de empregos
para os companheiros e parentes vagabundos?
� Só porque ajudou o enriquecimento ilícito de

seus filhos em troca do favorecimento de empresas de
telefonia e outras?
� Só porque vendeu medidas provisórias isentando

montadoras de impostos em troca de comissões?
� Só porque inchou o governo e as estatais com

centenas de milhares de funcionários supérfluos, que-
brando o Estado e provocando déficit público Record?
� Só porque loteou mais de 30 mil cargos de confian-

ça com seus apaniguados, dando o comando das es-
tatais e autarquias para petistas incompetentes que
mal sabem administrar suas vidas?
� Só porque elegeu outro poste como prefeito da

maior cidade do país, também com dinheiro roubado
das estatais?
� Só porque comprou milhões de votos com progra-

mas de esmola como o Bolsa Família?
� Só porque criou o Bolsa Pescador, e deixou 3

milhões de falsos pescadores se inscreverem para
receber a sua esmola compradora de votos?
� Só porque aumentou nossa carga tributária de 33

para 40% do PIB?
� Só porque aumentou nossa dívida pública para

quase três trilhões de reais, tornando-a impagável?
� Só porque favoreceu o sistema financeiro com

taxas exorbitantes de juros, transferindo renda dos
pobres para os ricos?
� Só porque conseguiu fazer o Brasil torrar toda a

bonança da maior onda de alta das comodities na dé-
cada passada?

� Só porque loteou todas as agências reguladoras
fazendo-as inúteis na proteção dos cidadãos?
� Só porque tentou aparelhar até o STF nomeando

ministros comprometidos com a proteção à sua
ORCRIM?
� Só porque deixou a Bolívia expropriar a refinaria

da Petrobras sem fazer nada?
� Só porque humilhou nossas Forças Armadas

nomeando ministros da Defesa comunistas e incom-
petentes?
� Só porque favoreceu comercialmente ditaduras

como as de Angola, Venezuela e outras?
� Só porque esfriou relações e esnobou as maiores

economias do mundo, direcionando nossas relações
exteriores para países inexpressivos comercialmente,
apenas no afã de ganhar prestígio e votos na ONU?
� Só porque humilhou o Itamaraty orientando a

política externa através de consiglieri mafiosos como
Marco Aurélio Garcia?
� Só porque nos envergonhou deixando nossas

embaixadas e consulados sem dinheiro para pagar
aluguéis?
� Só porque comprou um aerolula da Airbus pelo

triplo do que poderia ter comprado um Embraer e
promovido nossa indústria aeronáutica?
� Só porque descuidou dos programas de saúde

pública através de ministros incompententes e des-
vio de verbas, permitindo a volta de doenças como
a dengue e o zika?
� Só porque aparelhou todas as universidades fede-

rais com reitores de esquerda, obtusos e incompetentes?
� Só porque fez o Brasil ser motivo de chacota no

mundo inteiro?
� Só porque nos tirou o orgulho de sermos brasi-

leiros?
� Só por estes motivos?

ORA. NÃO É JUSTO!
montezuma.scriba@gmail.com (11/02)

De acordo com
o jornal Esta-

dão, um dos princi-
pais alvos da "opera-
ção pente-fino" da
equipe de Jair Bol-
sonaro é o Banco do
Brasil.

Na instituição,
centenas de apadri-
nhados pol í t icos
ocupam cargos com
salários de até R$
61,5mil.

Diz o jornal:
"Nos governos do PT, o Banco do

Brasil passou por uma ampliação de sua
estrutura de comando. Além de nove
vice-presidentes (salário de R$ 61,5 mil
cada) e 27 diretores (R$ 47,7 mil), a
instituição criou 11 cargos de gerente-
geral (R$ 47,7 mil) � a ampliação de
diretorias para abrigar funcionários sin-

ASSALTO INSTITUCIONALIZADO
PELO PT

Equipe de Bolsonaro já encontrou 1.048 petistas com
salários superiores a R$ 50 mil no Banco do Brasil

tonizados com os partidos de sustenta-
ção do governo exigiria uma complexa
mudança estatutária. As remunerações
estão acima do teto do funcionalismo
público de R$ 33,7 mil."

A folha mensal de pagamento de
salário dos 1.048 ocupantes de cargos
executivos do banco tem um gasto total
de R$ 28, 9 milhões.

NÃOABAIXEMACABEÇA
À ESQUERDA!

Por que motivo nunca se pediu o vo-
to popular para que os pais dos

alunos dissessem se queriam ou não o
kit gay nas escolas, mas agora o Minis-
tério da Educação, pressionado pela mí-
dia calhorda, vendida e pigmeia, deseja
que o povo decida se quer ou não o Hino
Nacional cantado nas escolas pelos seus
filhos? Se quer ou não fotos de crianças
cantando oHino? Será tão imoral cantar o
Hino que seja proibido fotografar o ato?
Depõe contra os bons costumes?

Não estamos mais no regime pe-
tista de inversão de valores; não esta-
mos mais sob o jugo de primatas traves-
tidos de autoridades, embora ainda haja
muitos que não se conformam de ter
perdido o poder de transformar o Brasil
em terra arrasada, em transformar a ju-
ventude em zumbis socialistas, objeti-
vo da esquerda psicopata.

O Hino Nacional de qualquer país,
para ser cantado pelos alunos, não pre-

O HINO NACIONAL BRASILEIRO

cisa de votação popular. Significa a re-
lação entre homem e terra; entre nação
e seus nacionais. O nacionalismo da
parte sã da sociedade incomoda a jor-
nalistas canhotos, a políticos sem cate-
goria, preocupados em receber e não
em trabalhar em prol do país, porque
sabem que são traidores, protegidos
pela palavra �democracia�, significado
que nem Aristóteles acreditava.

O governo mudou e não tem que
dar satisfação sobre a reintrodução nas
escolas dos símbolos nacionais. Re-
introdução, sim, porque era assim que
se educava os alunos, numa época sem
democracia, na ditadura de Getúlio
Vargas. A diferença entre Getúlio Var-
gas e a dupla de caricaturas Lula e Dil-
ma, é que Vargas era estadista, culto e
nunca de descuidou da Educação.

Os traidores, jornalistas, políti-
cos, magistrados, cantores, atores, que
se mudem. Miami os espera.Internet

Professora Universitária Aileda de Mattos Oliveira
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Cel Osmar José
de Barros Ribeiro

* Coronel, Historiador Militar e Advogado msorianoneto@hotmail.com
(continua)

* Manoel Soriano Neto

�Árdua é a missão de desenvolver e defender a
Amazônia. Muito mais difícil, porém, foi a de nossos

antepassados em conquistá-la e mantê-la.�
General Rodrigo Octávio / 1º Comandante Militar da Amazônia (1968/1970)

AMAZÔNIA � O GRANDE DESAFIO(XVIII)
Após abordarmos os graves pro-

blemas de crimes ambientais pra-
ticados na região amazônica - a maior
floresta tropical úmida do planeta -,
que afetam o seu ecossistema, a bio-
diversidade, riquezas naturais, como
a abundância de minérios, a hidrele-
tricidade, a sua bacia potamográfica,
etc., voltamos a tratar do corredor cha-
mado de �ecológico�, �ambiental�, �bio-
lógico mesoamericano�, �Triplo A�,
�AAA� ou �Corredor de la Anaconda�
(em face de seu traçado em extensão
e largura ser bem semelhante ao for-

mato daquela gigantesca cobra), uma
faixa terrestre que vai dos Andes, pas-
sa por toda a Amazônia até chegar ao
Atlântico, daí as denominações que
recebe.

O plano desse �corredor�, de-
nunciado, em 28 de novembro de 2018,
pelo então presidente eleito Jair Bol-
sonaro, por altamente afrontoso à So-
berania Nacional, foi idealizado pelo
antropólogo estadunidense-colombi-
ano Martin Von Hildebrand, funda-
dor e presidente da �Fundação Gaia
Amazonas�, com sede na Colômbia, vin-
culada, segundo entendidos, ao Prín-
cipe Charles, do Reino Unido, e a �on-
gueiros� internacionais e nacionais
ambientalistas/indigenistas. O dito pla-
no contou com o esdrúxulo apoio do
ex-presidente daquele país, Juan Ma-
nuel Santos, que sobrevoou a Ama-
zônia colombiana, em 2015, com Von
Hildebrand. Ora, o Brasil não pode se
acocorar a interesses espúrios que tais,
com vistas à internacionalização de
uma região que é nossa, de direito e
de fato. É certo que de há muito pairam
graves ameaças sobre a cobiçada Ama-
zônia (as quais comentaremos ao de-
pois, ao longo deste Estudo), bastan-
do que nos recordemos, dentre tan-
tas, de apenas uma delas: a pretensa
criação de sete grandes lagos, quatro
em território brasileiro, sugerida, em
1967, pelo Hudson Institute, dos EUA.

Tal sugestão, caso fosse aceita por
nosso governo, se afiguraria em sa-
buja subalternidade a uma potência
hegemônica; haveria o alagamento
de imensas áreas (ricas em minérios
e biodiversidade), de terras agricultá-
veis e de cidades do Amazonas e do
Pará, etc., e não propiciaria, como
era previsto, vantagens para a nave-
gação, como concluiu, à época, um
importante relatório do Itamaraty.

O �Triplo A�, na parte brasilei-
ra, se estenderia ao longo das calhas
dos rios Solimões e Amazonas e abar-

caria 136 milhões de hectares! Seria
criada uma vastíssima rede interliga-
da de unidades de conservação (UC) e
de terras indígenas (TI) em toda a Pan-
Amazônia, da qual o Brasil detém pou-
co mais de 60% de sua extensão, que
traria incomensuráveis prejuízos ao
desenvolvimento nacional. O mega-
projeto pretende ser uma �contribuição
para a preservação da diversidade bio-
lógica e cultural� da região, promoven-
do a conexão física de três ecossis-
temas e biomas: o andino, o amazônico
e o atlântico. A preservação �cultural�
visa aos �resguardos de terras indí-
genas�, onde se encontram inúmeras
tribos (aliás, hoje, denominadas de
�aldeias� ou �nações� e não mais de
�tribos�, consoante o tal do politica-
mente correto); e é por demais opor-
tuno lembrar de que mais de 13% (!)
do território nacional se constituem de
reservas indígenas, que poderão se
transformar em �nações indígenas�.

Os antropólogos engajados na
defesa do nocivo projeto alegam que a
região pode se desertificar e a falta de
água trará, por óbvio, terríveis conse-
quências. Destarte, asseveram que o
�corredor� limitaria em muito os im-
pactos de mudanças climáticas, daí a
premente necessidade de uma �conecti-
vidade ecossistêmica amazônica� (eles
são mestres em cunhar expressões-
talismãs estrambóticas...).

PROJETO TRIPLO A

Desde o Descobrimento, fato mar-
cado pela 1ª Missa, a Espada e a

Cruz caminharam juntas. Tal caminha-
da prosseguiu nas Entradas e nas Ban-
deiras que levaram, à custa de sangue,
de sacrifícios e muito trabalho, nossas
fronteiras terrestres para muito além
do meridiano das Tordesilhas, sem es-
quecer que, com maior ou menor des-
taque, a Cruz esteve presente na cons-
trução dos Fortes os quais, ao longo do
tempo, balizaram nossas fronteiras.

É de lamentar o desconhecimen-
to da História Pátria, por boa parte dos
brasileiros. Não fora assim, a Amazô-
nia Brasileira (quase 60% do nosso ter-
ritório) não seria tratada como assunto
de pouco interesse da população. Sa-
beríamos todos que, desde sempre, a
área ao norte e ao sul da calha do So-
limões-Amazonas sempre foi, por dife-
rentes razões, objeto do interesse de ou-
tras nações.

Em 1902, o chanceler alemão, Ba-
rão Oswald Von Richthofen, dirigindo-
se ao então ministro Barão do Rio Bran-
co, afirmou que seria conveniente que
o Brasil não privasse o mundo das ri-
quezas naturais da Amazônia. Nos anos
seguintes, outras manifestações no mes-
mo sentido, tais como: ao contrário do
que os brasileiros pensam, a Amazônia
não é deles mas de todos nós (Al Gore,
então vice-presidente dos EUA); o Bra-
sil precisa aceitar uma soberania re-
lativa sobreaAmazônia (FrançoisMitter-
rand, então presidente da França); A
Amazônia e as outras florestas tropi-
cais do planeta deveriam ser consi-
deradas bens públicos mundiais e
submetidas à gestão coletiva, ou seja,
à gestão da comunidade internacio-
nal (Mikhail Gorbachev, então presi-
dente da URSS).

Em 1981, um documento oficial do
Conselho Mundial de Igrejas (CMI), cu-
ja origem é a Igreja Anglicana e que reú-
ne credos religiosos de diferentes deno-
minações, consta que A Amazônia to-
tal, cuja maior área fica no Brasil mas

A ESPADA E ACRUZ
O Conselho Indigenista Missionário, o CIMI, sonha,
em consonância com a ação de uma miríade de
ONGs estrangeiras, com a criação de "nações"

indígenas ao norte e ao sul da calha do
Solimões-Amazonas, casualmente localizadas
em terras ricas em minérios os mais diversos.

compreende também parte dos terri-
tórios da Venezuela, Colômbia e Pe-
ru, é considerada por nós um patri-
mônio da humanidade. A posse dessa
imensa área pelos países menciona-
dos é meramente circunstancial.... É
nosso dever: defender, prevenir, im-
pedir, lutar, insistir, convencer, en-
fim esgotar todos os recursos que,
devida ou indevidamente, possam re-
dundar na defesa, na segurança, na
preservação desse imenso território
e dos seres que o habitam e que são
patrimônio da humanidade e não dos
países cujos territórios, pretensamen-
te, dizem lhes pertencer.

Setores da Igreja Católica, reu-
nidos na CNBB e ligados ao CMI por
intermédio do Conselho Nacional de
Igrejas Cristãs (CONIC), assumem po-
sições de esquerda, à exemplo da Co-
missão Pastoral da Terra (CPT), do Con-
selho Indigenista Missionário (CIMI)

e de outras Pastorais. O CIMI sonha,
em consonância com a ação de uma
miríade de ONGs estrangeiras, com
a criação de "nações" indígenas ao
norte e ao sul da calha do Solimões-
Amazonas, casualmente localizadas
em terras ricas em minérios os mais
diversos.

E agora o Vaticano vem, com a
realização do Sínodo sobre a Amazô-
nia, em outubro do corrente ano, aliar-
se de forma inequívoca a todos aque-
les que desejam subtrair-nos uma
vasta e rica porção do território nacio-
nal ou, no dizer de Denis Lerrer Ro-
senfield, o Brasil não seria uma na-
ção de indivíduos das mais diferen-
tes crenças e etnias, mas sofreria uma
subdivisão interna, formada por na-
ções indígenas, que teriam completa
autonomia sobre os seus territórios.

A sabedoria popular ensina que
a pedra de amolar testa a qualidade do
metal, afiando o de boa qualidade e
desgastando o que não é tão bom. A Es-
pada, apesar dos pesares, continua afia-
da. E a Cruz?

A AMAZÔNIA É NOSSA?
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*Aristóteles
Drummond

* Jornalista - Vice- Presidente da ACM/RJ
aristotelesdrummond@mls.com.br
www.aristotelesdrummond.com.br

A mais importante
notícia destes dois

meses de Governo Bol-
sonaro pode ter sido o
anúncio e, espera-se,

a execução prioritária do projeto de
revitalização e ocupação da Amazônia,
abandonada e vilipendiada desde a Cons-
tituição de 88, passando pelos gover-
nos FHC, Lula, Dilma e Temer, que en-
tregou boa parte da área a tribos indí-
genas, que exercem atividades suspei-
tas em função da autonomia dada, e afas-
tando agricultores. FHC apenas levou
a estrada à fronteira com a Guiana, sem
tratar da continuidade que nos dará aces-
so ao Caribe.

A série de medidas anunciadas
impressiona pela visão do mais alto in-
teresse nacional e recupera projetos de
grandes brasileiros, como o General Leô-
nidas Pires Gonçalves, criador do Ca-
lha Norte, e o ministro das Minas e Ener-

* Luís Mauro
Ferreira Gomes

O autor é Coronel-Aviador, Presidente da Academia Brasileira de Defesa,
Vice-Presidente do Centro Brasileiro de Estudos Estratégicos e Membro Efetivo do
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CAMINHO ACIDENTADO, MAS CERTO E ÚNICO
Terceira Parte

A CABEÇA DOS MILITARES
gia Coronel César Cals, que lutou pela
usina de Cotingo, em Roraima, de baixo
custo, mas suspensa por ter ficado den-
tro de uma dessas estranhas reservas in-
dígenas. Antes, os presidentes Castelo
Branco e Costa e Silva haviam criado a
Zona Franca de Manaus, hoje represen-
tando mais da metade da economia do
Estado e que teve como patronos os ge-
nerais Albuquerque Lima e Walter Pires.

É preciso mesmo acelerar as obras
da Cuiabá-Santarém e sua continuação,
ação que será redentora da região,
acabando com a repetição anual
do atoleiro que encarece nossa
soja e empobrece os caminho-
neiros. Tudo dentro da linha ra-
cional e pragmática do pensa-
mento militar. O que existe na re-
gião em termos de estradas � al-
gumas criminosamente abando-
nadas, como aManaus-Porto Ve-
lho, se deve a um militar admirá-

vel, o Coronel Mário Andreazza, que foi
várias vezes ministro. Portanto, revi-
gorar, com criatividade, a Zona Franca
de Manaus e até criar uma especial em
Boavista, daria, certamente, maior va-
lor econômico às iniciativas anuncia-
das.

Alguns dos mais preparados dos
brasileiros como oVice-presidente Ge-
neral Hamilton Mourão e o Ministro e
verdadeiro estadista General Augusto
Heleno, sabem pensar o Brasil grande,

unido, democrático e justo. E o senti-
mento da prioridade nacional é natural
que venha do Presidente Jair Bolsona-
ro, que surpreende pela visão da reali-
dade e do potencial do Brasil.

Emociona a quem ama o Brasil e
quase tinha perdido esperanças de uma
retomada de orientação de cunho patri-
ótico nas iniciativas da União, tomar co-
nhecimento e acompanhar este novo Bra-
sil que está surgindo. Novas oportunida-
des para os jovens, certamente acom-
panhadas de melhor qualidade no ensi-
no das universidades.

Lamentavelmente, ainda tem gen-
te que estranha a entrega de funções rele-
vantes a militares. Mas estes estão ce-
gos pela ideologia, ressentidos pelos ru-
mos que o povo livremente escolheu pa-
ra o Brasil.

Lamentavelmente, ainda tem gente que estranha a entrega de funções relevantes a militares.

Na primeira parte deste artigo, aler-
tamos os nossos leitores do risco

de decepção, por não ser possível re-
solver os graves problemas brasileiros
em curto prazo, já que o Governo do Pre-
sidente Bolsonaro enfrentará grandes
dificuldades e sofrerá sérias ameaças
das forças derrotadas politicamente.Aler-
tamos, também, da ameaça representa-
da pela possível eleição para as Presi-
dências da Câmara e do Senado de dois
representantes clássicos da velha polí-
tica, totalmente rejeitada pelos eleito-
res que sufragaram Jair Bolsonaro em
outubro do ano passado.

No Senado Federal, um esforço
muito bem desenvolvido evitou a eleição
de Renan Calheiros, que sem dúvida cri-
aria grande dificuldade para o Governo.
Infelizmente, na Câmara dos Deputados,
permitiu-se a vitória deRodrigoMaia, que
já começou o jogo retórico de dizer apoiar
as reformas, mas apresentar pequenos
contratempos, atribuindo-os à falta de
coordenação do Governo. É possível que
a Reforma da Previdência seja aprovada,
ainda que desfigurada, mas as demais
pautas-compromisso do Presidente da
República encontrarão, no Presidente da
Câmara, uma enorme barreira. Esperamos
que o Presidente Bolsonaro consiga de-
moli-la com seus carisma e prestígio.

Na Segunda Parte, advertimos de
que o Supremo Tribunal Federal, infil-
trado por militantes políticos indicados
por governos ideologicamente compro-
metidos, e o Congresso Nacional, ainda
contaminado por políticos corrompidos
e corruptores, oriundos da já citada ve-
lha política, poderiam representar séria
ameaça aos objetivos programáticos do
novo Governo.

Vamos, agora, abordar o risco de
cair-se em algumas armadilhas coloca-
das pela oposição de esquerda e, infe-
lizmente, também, por alguns membros
do próprio Governo.

Tem sido, insistentemente, apre-
sentada a reforma previdenciária como
sendo o maior, o mais importante, se-
não, o único verdadeiro compromisso
do Presidente Bolsonaro. Parece claro,
que, se não for conseguida a tal Refor-
ma, ou se ela sair muito diferente da pro-
posta governamental, isso será apre-

sentado como o fracasso total do Gover-
no, que não teria logrado �o único objeti-
vo, para o qual fora eleito�.

Em verdade, o Presidente não se
elegeu para fazer a Reforma da Previ-
dência. Ele foi eleito para resolver a grave
crise política, econômica e social, criada
pelos governos de esquerda que infeli-
citaram o País por pouco mais de duas
décadas. Foi eleito, também, para implan-
tar a chamada pauta conservadora, que
inclui a criminalização do aborto; a libera-
ção do porte de armas para o cidadão
honesto; o fim da corrupção de nossas
crianças com kits gays e ideologia de gê-
nero, por exemplo; o combate à crimi-
nalidade e o fim da opção preferencial dos
Direitos Humanos pe-
los criminosos; a dimi-
nuição da menoridade
penal; o banimento do
politicamente correto
da esquerda, o fim da
infiltração ideológica
nas universidades; o
controle da corrupção,
mantendo-a em níveis
suportáveis, a recupe-
ração das Forças Ar-
madas e o resgate dos
Militares, respectivamente, enfraquecidas
e desgastados pelos governos do PSDB
e do PT, e por políticos adesistas.

Como se vê, aReforma daPrevidên-
cia é apenas um item do combate à crise
econômica. Será um erro grave deixar-se
reduzir o Governo a uma única bandeira.

Os eleitores do Presidente Bolso-
naro sabem muito bem o que querem e
não levam em consideração as campa-
nhas explícitas orquestradas contra o
Governo, como acusações isoladas de
eventuais supostas corrupções, contra-
dições em declarações de membros do
Governo ou demissões deMinistros. Na-
da disso fará o governo perder apoio,
desde que permaneça fiel a seus com-
promissos de campanha.

Tentar conseguir a simpatia dos
adversários, fazendo-lhes concessões,
é a pior opção. Não conseguirá novos
adeptos nas hostes adversárias ou ini-
migas, mas, certamente, perderá os ami-
gos e os aliados antigos e tradicionais.
Por isso, preocupa-nos muito ver agen-

tes do Governo defendendo a Reforma
da Previdência com a alegação de que
�terminará com a injustiça de tirar di-
nheiro dos pobres para pagar a aposen-
tadoria dos ricos� e que acabará com
os privilégios dos que �trabalhammui-
to pouco e aposentam-se muito cedo,
ganhando muito mais�, em benefício
dos que �trabalham muito e aposen-
tam-se muito tarde, ganhando muito
pouco�. Isso nada mais é do que esti-
mular a abominável luta de classes e a
divisão entre �nós e eles�, criadas pe-
los esquerdistas. Se as considerávamos
condenáveis quando usadas pela esquer-
da, por que nós mesmos haveríamos de
empregá-las? Parece que nos querem

fazer crer que os res-
ponsáveis pela falên-
cia do Estado não fo-
ram os governos es-
querdistas, mas os fun-
cionários públicos, os
juízes e os militares.

Só está faltan-
do chamá-los de bur-
gueses! Em certos
momentos, a situação
chega a nos lembrar
da Revolução dos Bi-

chos de George Orwell.
A Reforma da Previdência tem de

ser defendida com o argumento de que
ela é necessária, indispensável, mesmo,
porque os governos petistas quebraram
o País e todos nós teremos de nos sacri-
ficar para cobrir o déficit.

Com relação aoSistemadeProteção
dos Militares, não se pode ser responsá-
vel pelo déficit de uma instituição a que
não se pertence. A fúria com que insistem
em apreciar suasalterações juntocomasda
previdênciasocial tem,comoprimeiroobje-
tivo, vender a ideia de que não são coisas
distintas, passando a tratá-los sempre em
conjunto, aproximando, cada vez mais,
um da outra, até que haja a fusão total.

Comenta-se que serão mantidas a
paridade e a integralidade, aumentado o
tempo de contribuição dosmilitares de 30
para 35 anos, aumentada a porcentagem
da contribuição e ampliado o universo

dos contribuintes, com
a inclusão das pensio-
nistas. Coitadas das vi-
úvas, que sofrerão o
confisco e parte de suas
pensões, pelas quais já pagamos a vida
inteira. O aumento do tempo de contri-
buição não existe, pois os militares con-
tribuemmesmona inatividade. O que au-
mentará será somente o tempo de per-
manência em serviço ativo. Dependen-
do de como sejam planejadas as carrei-
ras, poderá ser uma coisa boa ou não. E
a paridade e integralidade? Até quando
serão mantidas?

Os atos não se esgotam quando
praticados. Eles costumam projetar con-
sequências que, às vezes, só aparecem
muitos anos depois. Neste caso, o risco é
de que osmilitares venham a ser incluídos
no regime geral da previdência em um
governo futuro, quando ninguém mais
esperar por isso.

Têm sido recorrentes os textos que
indagam o que teria sido feito com os
ativos do Montepio da Família Militar.
Seria bom que a equipe econômica nos
dissesse onde foi parar todo esse dinhei-
ro. Quem sabe, em vez de contribuir, de-
vêssemos receber alguma devolução.

Seja como for, nesse pouco tempo
de governo, os resultados têm sido mui-
to bons. Ficar criticando, uma a uma, to-
das as ações do Governo, até as menos
relevantes, como vem fazendo a oposi-
ção, é muito negativo, e jamais deverí-
amos praticá-lo nós mesmos. O que que-
rem é paralisar o Governo, como fizeram
com o Presidente Temer.

Cabe-nos defender o Governo, que
é a única opção antes do caos, e pugnar
por nossas conveniências, sem colocá-
las acima dos interesses maiores da Na-
ção, mas mantendo-as a salvo das mano-
bras revanchistas de curto e longo prazos
de políticos remanescentes das velhas
ideologias e de seus bajuladores, mesmo
se infiltrados entre os aliados.

Confiamos emqueoPresidenteBol-
sonaro saberá neutralizar todas essas
tendências, para bem cumprir o papel que
lhe reservou a História.

Preocupa-nos muito ver agentes
do governo defendendo a

Reforma da Previdência com a
alegação de que terminará com a
injustiça de tirar dinheiro dos

pobres para pagar a
aposentadoria dos ricos. Isso
nada mais é do que estimular a
abominável luta de classes e a
divisão entre �nós e eles, criadas

pelos esquerdistas.

Generais Heleno e Mourão sabem pensar o Brasil Grande
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Modesto Carvalhosa, um dos maiores juristas do país,
publicou nas redes sociais que irá protocolar �

pela 2ª vez � um pedido de impeachment contra os mi-
nistros Gilmar Mendes e Ricardo Lewandowski

A Justiça já colocou um ex-presidente da República
atrás das grades [�] te cuidem ministros!

Carvalhosa é advogado, jurista e professor apo-
sentado de Direito Comercial da USP e tem contribuído

com projetos de lei relacionados com a reforma das regras sobre contratação
pública [�] além de ser um exímio especialista em leis anti-corrupção.

Ele tem sido contratado por empresas estatais e privadas para organizar in-
vestigações internas [�] o �homem� é um nome de peso no meio jurídico.

Em abril de 2018, o jurista (majestosamente) desqualificou o ministro do STF
Gilmar Mendes, numa entrevista para a jornalista Maria Lydia Flandoli .

Carvalhosa reduziu Gilmar a um verdadeiro �trapo�.
Para ele, o ministro está no STF a serviço de bandidos.
�Quem acha que estamos de brincadeira não perde por esperar!�, tuitou.

Diário do Brasil.

Consternado, venho acompanhan-
do o horror da tragédia que o destino
traçou para as laboriosas e indefesas
criaturas, que se encontravam na sexta-
feira fatídica de 25 último, na cidade de
Brumadinho, destroçada pelo rompimen-
to da Barragem do Córrego do Fundão.

Para o encontro de tantos restos
perdidos impiedosamente, pela sanha
terrível da lama homicida, foram os seus
subordinados, valorosos militares da
mais dedicada serventia, que horas pa-
vorosas estiveram, em obediência ao alto
e respeitável comando de V.Sª, afunda-

dos no escuro mar da miséria, em busca
de cadáveres para os entregar aos de-
sesperados familiares, que se cobriam
de luto e que deixavam descer pela face
a lágrima da perplexidade e do espanto.

No silêncio da mudez tumular de
cada um, provocada pelo mais desuma-
no desalento, os remanescentes se per-
guntavam, sem resposta qualquer: por
que isso.

Não existirámaior cena de heroísmo
e de bravura daqueles soldados que se
atiravam sem temor, correndo o risco de
perder a própria vida, para cumprirem o
sagrado dever de arrefecer a dor de tantos
herdeiros da miséria da morte dramática.

Pretendiam eles com isso, estan-
car o choro do desespero e facultar o
aceno do adeus, último gesto defronte
das tumbas veneráveis.

São eles homens muito mais do
que o comum existente, os quais passa-
ram a merecer o reconhecimento públi-
co de toda a sociedade, que hoje deverá
traduzi-lo com a ostentação das estátu-
as de bronze na praça do povo.

Tudo fizeram, diante do espetáculo
assombroso, e têm feito, em que pesem o

TRAGÉDIA DE BRUMADINHO
Aos Cuidados do Excelentíssimo Senhor Coronel Comandante do Corpo de

Bombeiros Militar, da Unidade sedia à Rua Piauí, 1815 para ser encami-
nhado, por gentileza, à Autoridade responsável pela Operação realizada na
cidade de Brumadinho.

Senhor Comandante:

* Raymundo Brina Diógenes

aviltamento do soldo, o pecaminoso
atraso no pagamento dos seus salários
e a postergação da gratificação natali-
na, legado maldito e desonroso, deixan-
do pela funesta administração da es-
querda criminosa.

Mesmo em tal situação eu os vi na
sordidez do charco, na enlameadura que
apodrecia, famintos, exaustos e tam-
bém entristecidos, com as fardas imun-
das, sustentando um pedaço de corpo
que um dia fora gente.

Tal cenário dantesco comoveu-
nos a todos nós pelos mortos, pelas

almas que se foram, pelos parentes e
amigos que ficaram, pelo esforço sem
limites daqueles militares socorristas.

Em certa hora esotérica, apertaram
eles as mãos, numa corrente de preces
fervorosas, rogando aos anjos benditos
do Grande Arquiteto Universo, que fizes-
sem descer dos Altares do Céu, ao som dos
angélicos cantos e sob o aroma benfazejo
dos turíbulos da Eternidade, o alívio tão
necessário aos corações alanceados.

Cumprimento, pois, V.Sª e cum-
primento todos os Oficiais e Praças en-
volvidos no mais dramático ofício, des-
tacando a fidalguia daquele intimorato
Porta Voz do Comando.

Ao término, peço vênia por achar
que seria de oportuno alvedrio, fosse
tecido a todos em certa �Ordem do Dia�,
um justo e perfeito louvor, pela meritó-
ria ação desempenhada nas tristonhas
plagas do Paraopeba.

Cordial, atenciosa e fraternalmen-
te sob o penhor do mais devido reco-
nhecimento, subscrevo-me.

Em Belo Horizonte, aos sete dias
de fevereiro de 2.019

* 2º Tenente R/2 da Arma de Artilharia

OS TOGADOS SUJOS DO STF GILMAR MENDES
E RICARDO LEWANDOWSKI NA MIRA DO

XERIFE MODESTO CARVALHOSA
Novos pedidos de impeachment

de ministros do STF

"Só na América
Latina a crença na luta
armada parece intoca-
da", afirma jornal ber-
linense "Tagesspie-

gel". Para o "TAZ", filme ignora contradi-
ções da

esquerda e quer criar um monumen-
to para Carlos Marighella.Der Tagesspie-
gel - Carlos Marighella, o bom terrorista,
15/02/2019.

A luta revolucionária, como con-
ceito, sofreu muito nos últimos anos.
Não só por causa do colapso do impé-
rio soviético, antes disso o comunismo
já havia dado cabo de todos os revolucio-
nários. As ilhas da resistência ficaram
cada vez menores: Cuba, Vietnã. No fim,
alguns países isolados do mundo ára-
be. [...]

Só na América Latina e - depois da
eleição do populista de direita Jair

Bolsonaro para presidente - em
especial no Brasil, a crença na pertinên-
cia da luta armada parece intocada. Um
nome sempre a simbolizou: Carlos Ma-
righella, precursor intelectual do concei-
to de guerrilha urbana. [...]

O herói de [Wagner] Moura é uma
figura trágica. Por mais convincente
que ele pareça ser no seu sentimento
de injustiça - e a junta militar que tomou
o poder em 1964 lhe dá motivos sufici-
entes para isso - nenhum caminho con-
duz da violência para a benevolência das
massas. A não ser que se esteja morto
e transformado em lenda. E é exatamen-
te essa mitificação que o filme Marighel-
la pretende. [...]

Moura potencializa a imagem de
outsider nobre com o fato de seu protago-
nista ser o único negro do elenco, e isso
apesar de Carlos Marighella, com suas

raízes indígenas e africanas, não
exatamente se diferenciar de seus compa-
triotas pela cor da pele. Ele era um mesti-
ço, como 38% dos brasileiros.

Apresentá-lo como negro - e trans-
formá-lo em alvo com uma frase como
"matar um negro significa matar um ver-
melho" - é sair do conflito político e
transformá-lo num conflito racista. E de

*Rogério Medeiros
Garcia de Lima

* Desembargador do Tribunal de Justiça/MG,
doutor pela UFMG, professor universitário,

Vice-presidente do TRE/MG

ALEMÃES NÃO ENGOLEM FILMECO
DA ESQUERDA BRASILEIRA

Crítica alemã aponta mitificação em "Marighella"

uma maneira que todos assim o perce-
bem.

"Não somos terroristas", grita Ma-
righella aos reféns de um assalto a banco.

"Somos revolucionários!" Declara-
ções como essa há um pouco demais no
filme.

O herói tende a monólogos impulsi-
vos e discussões que, apesar da determi-
nação com que são feitas, soam estra-
nhamente sem vida. Dúvida e ambigui-
dades não estão previstas em Marighella.
Isso vale também, é claro, para o protago-
nista e seus aliados - e sobretudo para o
grande antagonista, o investigador Lúcio.

Wagner Moura quer, inconfundi-
velmente, criar um monumento para Ma-
righella. E Marighella certamente foi
uma personalidade carismática. Só que
a carência de domínio e um distancia-
mento em relação a material histórico e
pessoa levaram a uma epopeia. Este fil-
me não conhece contradições, por exem-
plo não tematiza as teorias imperialistas e
capitalistas unidimensionais da esquer-
da de então. Ele prefere sobretudo desa-
bonar a direita.

O sistema de segurança brasileiro
de então, de fato em parte fascista, é ex-
tensivamente exibido na figura do agen-
te assassino Lúcio, e a reconstrução de
cenas de tortura ultrapassa os limites do
cinematicamente suportável. A violên-
cia institucional obtusa e de fato exis-
tente não precisa ser exibida de forma
tão naturalista e duradoura como foi feito
neste filme.

A estética "Marighella" de Wagner
Moura é assim involuntariamente revela-
dora. Ela revela sobretudo um corte signi-
ficativo na mentalidade do populismo de
esquerda na América Latina e como este,
hoje, ajeita a história a seu gosto.

Penetrante e grotesca é a repre-
sentação da influência do governo ame-
ricano nos acontecimentos na América
Latina. Até hoje ela serve ao populismo
de esquerda local como desculpa para
o próprio fracasso.

Um vídeo que circula na internet retrata de forma cristalina quem era o herói dos
esquerdistas (PT, PSOL, PCdoB), cuja homenagem prestada pelo então Go-

vernador da Bahia - Jaques Wagner, tomou o lugar de um verdadeiro brasileiro. Me
refiro a alteração do nome do Colégio Estadual presidente Emílio Garrastazu Mé-
dici para Colégio Estadual Stiep Carlos Marighella.

Aliás, assim como os Petistas foram oportunistas em homenagear comunis-
tas pelo Brasil afora, com nomes de colégios, Avenidas, Viadutos, etc... a hora é agora
de fazer uma limpa nessa sujeira, e retornar com nomes de pessoas verdadeiramente
dignas.

Rogo ao Jornal Independência fazer chegar aos canais competentes essa man-
cha que esses comunistas deixaram impregnada no Brasil, quase nos levando ao triste
caminho que a Venezuela infelizmente se afundou. (27/02)

ADV. CREMILTON SILVA
Cristina/MG
Marighella

Momento do rompimento da
barragem de Brumadinho

COLÉGIO GARRASTAZU MÉDICI
Agora é COLÉGIO MARIGHELLA
graças ao governador corruPTo,

o petista Jaques Wagner
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ESCOLA PREPARATÓRIA DE CADETES DO EXÉRCITO
PASSAGEM DE COMANDO

No dia 7 de fevereiro, às 10
hs, o Comandante da Es-

cola Preparatória de Cadetes
do Exército, Cel Art Marcus
Alexandre Fernandes de Arau-
jo passou o Comando da Es-
cola ao Cel Cav Fabiano Espí-
nola Araujo.

OCelEspínola, em2018,
estava servindo na Escola de
Comando e Estado-Maior do
Exército (ECEME) comoAlu-
no doCurso de Política, Estra-
tégia e Alta Administração do
Exército (CPEAEx), noRio de
Janeiro-RJ. OCelMarcus após
a conclusão do biênio 2017-2018, à frente da EsPCEx, foi designado para a função de
Chefe do Estado-Maior do Comando Militar do Planalto, sediado em Brasília-DF.

A solenidade foi conduzida pelo Gen Div João Batista Bezerra Leonel Filho,
Diretor de Educação Superior Militar (DESMIL), e contou com as presenças dos
Generais de Exército Mauro Cesar Lourena Cid, Chefe do Departamento de Edu-
cação e Cultura do Exército (DECEx) e Luiz Eduardo Ramos Baptista Pereira,
Comandante Militar do Sudeste (CMSE); de Oficiais Generais, de autoridades
civis, de militares, seus familiares e amigos.

ETERNOS COMANDANTES
Os �Eternos Comandantes� marcaram presença em momento tão significa-

tivo para a EsPCEx, podendo relembrar os feitos de seus comandos. Estiveram
presentes os Generais de Exército Mayer, de Divisão Tomás e Nialdo, de Brigada
Affonso da Costa, Dutra, Seixas e Iasbech.

AS CERIMÔNIAS

OChefe doDECEx,Gene-
ral Cid, foi recepcionado pela
Guarda do Quartel e em segui-
da, houve a inauguração do re-
trato do Cel Marcus na galeria
de fotos dos Antigos Coman-
dantes, ocasião na qual o Cel
Espínola, ao fazer o uso da pa-
lavra, ressaltou o significado
daquele momento como forma
de ligar o nome do Cel Marcus
à história da EsPCEx.

Na solenidade militar de
Passagem de Comando, o Gen Div Leonel, Diretor de Educação Superior Militar
(DESMil), fez a leitura da referência elogiosa concedida ao Cel Marcus. Na se-

quência, houve a Ce-
rimônia de Transmis-
são do Cargo e a apre-
sentação dos Coman-
dantes Sucedido e su-
cessor ao Gen Leo-
nel.

Cumprindoo ce-
rimonialmilitar, os in-
tegrantes da EsPCEx
despediram-se do Cel
Marcus, desejando-lhe
votos de sucesso na
nova missão que ora se
inicia.

Coronel Marcus e Coronel Espínola,
novo Comandante da EsPCEx

Foto: Luciano Souza

JOVEM APROVADO 'EM DOBRO' NA ESPCEX SUPERA CÂNCER E
REALIZA SONHO DE SER MILITAR: 'SEMPRE ACREDITEI'

O sorriso discreto e a timidez disfarçam a
força e a determinação do jovemMateus

Henrique Resende, de 20 anos. Após ter nas
mãos o sonho de se tornar militar pela Escola
Preparatória deCadetes doExército (EsPCEx),
em Campinas (SP), foi diagnosticado com um
câncer que o afastou da farda. Batalha e vitória
surpreenderam, e, dois anos depois, trouxe-
ram o sonho de volta. O dia 16 de fevereiro de
2019 ficará marcado para sempre.

"Sempre no tratamento eu pensava:
Eu vou voltar. Não importa o que eu vou fa-
zer, se vai demorar, eu vou conseguir. Eu sem-
pre acreditei", conta, emocionado.

Neste sábado, aconteceu a cerimônia de
entrada dos novos alunos na Escola, com a
entrega da boina azul, símbolo desta etapa.
Junto com outros 444, Mateus vestirá a farda
do Exército Brasileiro pela primeira vez.

"Não tenho palavras para descrever. A
entrega da boina, eu sempre sonhei... E faltava
muito pouco. Eu espero dar muito orgulho
pra eles, meu pai e minha mãe me ajudaram
muito no tratamento. A fé da minha família
foi realmente muito importante", diz.

LINFOMANÃO-HODGKIN
Mineiro, ele dei-

xou pai, mãe e irmão
caçula na pequena San-
ta Cruz de Minas, cida-
de a 186 km de Belo
Horizonte (MG), aos
18 anos. Desfrutava da
conquista de uma vaga
na Escola deCadetes no
ano de 2017 quando os
sintomas surgiram.

"Senti uma dor
muito forte na perna,
um inchaçomuito gran-
de na perna direita. Foi então que eu fui na
enfermaria verificar o que era. O médico do
Exército me disse que poderia ser algo muito
grave, e que eu não poderia participar da
entrega da boina, que sempre foi meu sonho",
conta.

Biópsia naUnicamp. Ummês de espera
na enfermaria da Escola. E, enfim, o diagnós-
tico de linfoma não-Hodgkin, um câncer que
afeta células do sistema linfático.

"Sabiam que era algo grave e eu não
podia saber sozinho. Minha família percorreu
seis horas de viagem para saber o diagnóstico.
O médico disse que suspeitavam de três doen-
ças: o sarcoma, que eu teria que perder a perna;
a leucemia, que provavelmente não teria cura;
e o linfoma, que foi o diagnosticado".

"A família inteira desabou. Se não foi o
pior dia da minha vida, foi um dos piores",
lembra o aluno.

Ainda não era o momento do jovem
assinar "Resende" como seu nome de guerra,
mas a guerra já estava diante dele.

PAUSANO SONHO
Mateus tevequeserdesligadodaEsPCEx,

nem chegou a ser consagrado aluno. Voltou para
casa. A cada 21 dias, viajava seis horas até
Campinas para um tratamento na Unicamp, que
previa seis sessões de quimioterapia e um pro-
vável transplante de medula óssea.

"Comecei a fazer a quimioterapia, senti
os sintomas, cabelo caiu, sobrancelha, tu-

Mateus Henrique Resende, de 20 anos, enfrentou doença quando fazia
adaptação na Escola em 2017. Tratamento do linfoma surpreendeu médicos
e, em novo concurso, jovem conquistou vaga entre mais de 40 mil inscritos.

Mateus Resende foi aprovado duas vezes na
EsPCEx, em Campinas: uma antes do câncer e

outra depois da cura

Foto: Patrícia Teixeira/G1

do caiu", diz.
Na quarta sessão, a esperança esbar-

rou na incerteza dos médicos. A medicação
parecia não surtir o efeito esperado. Enquanto
a família se apegava emorações, o jovem fazia
a inscrição novamente na Escola de Cadetes.
A cura sempre foi uma certeza para ele.

"No meio do tratamento fiz a inscrição
para fazer a prova de novo, só que nesse pe-
ríodo eu não tinha cabeça para estudar. Fiz a
inscrição mesmo sabendo que talvez estaria
em tratamento e não poderia fazer".

O cenário mudou nos dois meses se-
guintes. Ao término da quimioterapia, Ma-
teus passou por exames que rastrearam o

tumor por todo o
seu corpo, mas não
o localizarammais.
Ele havia vencido
o câncer.

"Eu sempre
acreditei e sempre
botei nas mãos de
Deus, que, se for
pra ser, vai ser. Não
importa o momen-
to, você vai conse-
guir.Tudoéno tem-
po de Deus".

DEVOLTAAOSESTUDOS
Havia pouco tempo para estudar até

a prova daquele mesmo ano, e a média no
concurso não o favoreceu. Ele também não
estava forte o suficiente para passar nos exa-
mes militares.

Emmeio ao monitoramento da sua saú-
de a cada seis meses na Unicamp, ele retomou
os estudos no ano seguinte, e a aprovação era
mais que uma certeza. O sonho estava vivo, e
muito próximo de ser realizado. Mateus pas-
sou no concurso, pela segunda vez.

"Espero dar orgulho a meus pais. Espe-
ro que consiga ser um bom militar".

ORETORNO
De volta, dois anos depois. Entre mais

de 40 mil inscritos, Mateus era um dos 445
selecionados.

Desde 22 de janeiro de 2019, o período
de adaptação tem sido uma assinatura da sua
superação. Nem ele imaginava conseguir correr
3 km em 12 minutos, ou atravessar 50 metros
em uma piscina em menos de 40 segundos.

A perna curada o trouxe até aqui, e, a
partir deste 16 de fevereiro, "Resende", seu
nome de guerra, será a assinatura do seu sonho.

"Nunca desista por poucas coisas. Tem
muita gente pior que você. Eu achava que eu
estava na pior, mas tinhamuita gente bem pior
que eu. Se você tem condições de estudar, não
desanime. Tem tudo pra dar certo", acredita.

Mateus Resende recebe a boina azul de seu
pai na Escola de Cadetes, em Campinas.

Momento marca aprovado em concurso como
aluno da instituição do Exército

Foto: Breno Cunha/EsPCEx
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A Escola Preparatória de Cadetes do Exército recebe, neste próximo dia 16, a partir
das 9h, 445 jovens candidatos que aspiram à carreira de Oficial Combatente de

Carreira do Exército Brasileiro. A entrada solene pelo portão marca a matrícula na
EsPCEx e o início efetivo da preparação para serem futuros Oficiais do Exército.

A Solenidade inicia-se com a abertura do portão. O Aluno mais novo e o Co-
mandante da Escola realizam a tradicional abertura do �Portão das Armas�. Os can-
didatos, um a um, entram em fila pelo Portão da EsPCEx em direção ao Corpo da Guar-
da (túnel de acesso ao prédio principal), simbolizando o desejo voluntário de servir
à Pátria. Uns de passeio completo, candidatos oriundos de colégios civis, outros com
uniforme, trajados conforme os Colégios Militares de onde vieram, dão passos fir-
mes e constantes em busca do sonho de estudar na EsPCEx.

Após a passagem pelo Portão, os Alunos já se preparam para entrar em for-
ma novamente, mas agora na Praça Cidade de Campinas. Desta vez, estarão ves-
tindo, pela primeira vez, o tão sonhado uniforme do Exército Brasileiro, e rece-
berão a boina azul ferrete, símbolo do Aluno, das mãos de seus padrinhos e ma-
drinhas. A entrega da boina é marcada por emoção, pois é o momento em que Alu-

CERIMÔNIA DE ENTRADA DOS NOVOS ALUNOS
445 jovens ingressam na Escola Preparatória de Cadetes do Exército

No dia 16 de fevereiro ocorreu a
entrada solene dos Alunos pe-

lo portão da Escola Preparatória de
Cadetes do Exército (EsPCEx). Após
muito estudo e a aprovação em um
dos maiores concursos já realiza-
dos, os alunos matriculados na
Escola �Onde tudo começa� (lema
da EsPCEx) deram mais um impor-
tante passo para alcançar o objeti-
vo de se tornarem Oficiais Comba-
tentes de Carreira do Exército Bra-
sileiro. Adentraram pelo Portão da

EsPCEx, 416 Alunos, sendo 372 do sexo masculino e 44 do sexo feminino. Praticamente
todos os Estados da Federação tiveram representantes aprovados, sendo que a região
sudeste galgou o maior número de aprovados.

ABERTURA DOS PORTÕES
Tradicionalmente, o Alu-

no mais novo é o responsável
por abrir os portões da EsPCEx
juntamente com o Comandan-
te da Escola. Desta vez, foi o
Aluno Anderson Adonis Faria
da Cruz, de 17 anos que o fez.
Os candidatos, um a um, entra-
ram encolunados pelo portão
desse Estabelecimento de En-
sino em direção ao Corpo da Guar-
da (túnel de acesso ao prédio
principal).

Nessa tradicional solenidade, os Alunos, ainda em trajes civis ou com unifor-
mes dos Colégios Militares de origem, entraram na Escola individualmente, sim-
bolizando um ato voluntário de eterno compromisso com o Exército Brasileiro, em
especial o de honrar as suas tradições, valores, deveres, ética e raízes históricas, in-

cluindo o respeito à
hierarquia e à disci-
plina.Significouoiní-
cio de uma carreira
dedicada exclusiva-
mente ao cumprimen-
to do dever e à Pá-
tria.

Após a entra-
da pelo portão, a tur-
ma realizou sua pri-
meira formatura com
o uniforme camu-
flado, na Praça Ci-
dade de Campinas/
EsPCEx. O Coman-

dante Logístico, General de Exército Carlos Alberto Neiva Barcellos, presidiu a ce-
rimônia e deu as boas-vindas para a turma. Prestigiaram também as atividades do
dia, autoridades civis e mi-
litares, familiares e amigos
dos Alunos, além da socie-
dade campineira. Na ocasi-
ão, cada aluno recebeu, de
seu padrinho ou madrinha,
a boina azul-ferrete, utiliza-
da pelos alunos das escolas
de formação do Exército. Mo-
mento de muito orgulho pa-
ra os familiares, por verem
jovens superando muitas di-
ficuldades e alcançando um
sonho.

no e familiares veem concretizada a matrícula na EsPCEx, depois de tanto esforço
e superação nas etapas do concurso.

O concurso para ingresso na Escola vem aumentando o número de candidatos
a cada ano. Foram mais de 40 mil inscritos para o Exame Intelectual, primeira etapa
do concurso. Os aprovados passaram ainda pela entrega de documentos, a inspeção
de saúde, o exame de avaliação psicológica e o exame de aptidão física. A EsPCEx
abriu 400 vagas para candidatos do sexo masculino e 45 do feminino, neste ano.

Durante esse período de um ano em que os Alunos passarão na EsPCEx, eles
serão preparados e forjados para dar continuidade à formação na Academia Militar
das Agulhas Negras (AMAN) por mais quatro anos. Após concluírem a AMAN, se-
rão declarados Aspirante-a-Oficial.

Programação
Data: 16 de fevereiro
Horário: 8h30 - Recepção das autoridades e imprensa

9h00 - Entrada Pelo Portão das Armas da EsPCEx
10h00 - Entrega da Boina Azul Ferrete (Praça Cidade de Campinas)

ALUNOS REALIZARAM A ENTRADA SOLENE PELO PORTÃO DA ESPCEX
416 jovens adentram pelo Portão da EsPCEx em busca de seus sonhos

O CARINHO DA �TIA DA ODETTE�
�Tia Odette�, técnica de várias gerações (há mais de 40 anos) de equipes de

atletismo da EsPCEx, realizou uma singela lembrança às novas Alunas. Após a entrada
solene pelos portões e enquanto estavam na cerimônia de entrega da boina, foram dis-
tribuídas rosas com um cartão de boas-vindas nas camas das 44 Alunas.

EMOÇÃO MARCA A CERIMÔNIA
Após muito esforço, horas e mais horas de estudo e preparação física, chegou

o tão sonhado dia. Pais, familiares e amigos se emocionaram juntamente com os Alu-
nos ao entregarem a tão sonhada boina azul ferrete, símbolo do Aluno.

A TRAJETÓRIA
Os Alu-

nos iniciaram
a segunda fa-
se do concurso
de admissão no
dia 22 de janei-
ro, quando se
apresentaram
para a realiza-
ção da Inspe-
ção de Saúde,
do Exame de
Aptidão Físi-
ca e do Exame
de Avaliação
Psicológica. Os aprovados nessas etapas eliminatórias foram matriculados para o ano
letivo de 2019, que se iniciou com as palavras de boas-vindas, transmitidas pelo
Coronel Fabiano Espínola Araujo, Comandante da EsPCEx.

Ao concluir o ano letivo, os Alunos da EsPCEx têm acesso garantido à Aca-
demia Militar das Agulhas Negras (AMAN)/Resende-RJ, onde continuarão a sua for-
mação militar por mais quatro anos, quando serão declarados aspirante a oficial do
Exército.

Para o ano de 2019, foram oferecidas 445 vagas, sendo 400 para Alunos e 45 para
Alunas. Este é o terceiro ano em que a Escola recebe mulheres em seu efetivo.

Primeira formatura fardados

Familiares e alunos ficam emocionados na entrega da boina

O Comandante e o aluno Anderson
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JORNAL INCONFIDÊNCIA

3ª Parte
Assuntos Gerais e Administrativos

Estas revistas podem serem encontradas nos seguintes locais:
1 - Banca de Jornais na Av. Olegário Maciel, 1741, em frente ao Hotel Platinum, em Belo Horizonte/MG
2 - Martins Livreiro - Rua Riachuelo, 1291 Centro - Porto Alegre/RS - 3 - jornal@jornalinconfidencia.com.br

Assinatura anual
A. VIA POSTAL - Recortar (ou xerocar) e preencher o cupom abaixo, anexando
cheque bancário nominal e cruzado, no valor de R$ 150,00, em favor do Jornal
Inconfidência e remetê-los para para Rua Xingu, 497 - Alto Santa Lúcia �
CEP 30360-690 � Belo Horizonte � MG - Não enviar dinheiro.
B.VIABANCÁRIA - Depositar ou transferir para oBancodoBrasil o valor deR$ 150,00
� agência 0643-2 - c/c 128.172-0 e por e-mail, enviar o quadro preenchido e o
comprovante do pagamento para jornal@jornalinconfidencia.com.br, e ainda o
cupom citado e o xerox do pagamento para Rua Xingu, 497 - Alto Santa Lúcia
- CEP 30360-690 - Belo Horizonte - MG.
C. Valores superiores serão muito bem recebidos.
D. Informações - e-mail: jornal@jornalinconfidencia.com.br. Fone: (31) 3344-1500
E. Renovação da Assinatura � a cargo do interessado (idem providências acima).

ATENÇÃO: Verifique no canto inferior direito da etiqueta de
endereçamento postal, o mês/ano do vencimento. E RENOVE!!!E RENOVE!!!E RENOVE!!!E RENOVE!!!E RENOVE!!!

PROFISSÃO/POSTO/GRADUAÇÃO:

NOMECOMPLETO:

ENDEREÇO:

BAIRRO: CEP:

CIDADE: UF:

E-MAIL: TEL:

Autorizo a publicação do meu nome SIM NÃO

ASSINAASSINAASSINAASSINAASSINATURAS RECEBIDASTURAS RECEBIDASTURAS RECEBIDASTURAS RECEBIDASTURAS RECEBIDAS

Visite o Museu da FEB
Aberto ao público de 2ª a 6ª feira de 09:30 às 16:30 h.

Sábado / Domingo de 09:30 às 13:00 h.
Belo Horizonte - Rua Tupis, 723 - Centro

Agendamos visitas e palestras somente no Museu. Tel. (31) 3224-9891

Av. Barão Homem de Melo, nº 4.500
Conj. 1501 - Bairro Estoril

Cep: 30450-250 - Belo Horizonte/MG
Telefone (PABX): 31 2516-6380

À DISPOSIÇÃO DE NOSSOS LEITORES

Juiz de Fora - Rua Howian, 40 - Centro
São João Del Rei - Área do Círculo Militar - Centro

PRESTIGIE NOSSOS VETERANOS COM A SUA VISITA

www.anvfeb.com.br

O CRUZEIRO
EXTRA

Ao fazer ou renovar a sua assinatura,
se desejar receber via postal, um

Edições Históricas da Revolução de 1964

MANCHETE

exemplar destas revistas, envie mais R$ 20,00,
por cada uma delas.

01/02/18 316342 R$ 150,00 Belo Horizonte/MG
16/02/18 900056 R$ 300,00 Belo Horizonte/MG
03/04/18 588298 R$ 200,00 Santa Maria/RS
03/05/18 515382 R$ 150,00 Juiz de Fora/MG
30/05/18 601894 R$ 300,00 Rubens Alexandre B. Luciola / RJ
26/09/18 130313 R$ 500,00 João Álvaro de ????
07/01/19 046203 R$ 150,00 Jair B. Furtado - Fortaleza/CE
10/01/19 600104 R$ 150,00 Belo Horizonte/MG

Data Nº Doc. Banco Brasil Valor Local do Depósito/Identificação

DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS OU SEM ENDEREÇO

Fevereiro/2019

Lembramos que a data (mês/ano) de vencimento da assinatura é encontrada
no canto inferior direito da etiqueta de endereçamento postal.

CNPJ: 11.843.412/0001-00

EXPEDIÇÃO DE JORNAIS
Informamos que desta edição nº 261 de 28 de fevereiro serão
enviados dois exemplares para os assinantes/associados, assim
como também, a Edição Histórica de 31 de Março nº 262, a fim
de que um deles seja encaminhado a um parente, um amigo,
um (a) professor (a), com o pedido para que o divulguem e
também façam uma assinatura do INCONFIDÊNCIA.

Este jornal impresso é enviado pelo correio para todos os nossos
assinantes e ainda para diversos outros destinatários. Por e-mail

somente para aqueles que já nos informaram o seu endereço eletrônico.
Outros assinantes que não o estão recebendo pela internet e possuem e-
mails, basta informá-los a fim de serem encamihados.

Cap. Antonio Antocheves de Lima - Santa Maria/RS, Cap Bruno Carlos de Paiva
Campos - Rio Negro/PR, Cel Cícero Novo Fornari - Brasília/DF, Adv Cremilton Silva
- Cristina/MG, Aposentado Eliel Gomes da Silva - Casa Branca/SP, Adm Francisco
Elmar de Lima - Belo Horizonte/MG, Profª Hilda Helena Pretto Junchen - Porto
Alegre/RS, Aposentado João Alfredo Castelo Branco - São Paulo/SP, Adv. Joaquim
Mendes Filho - Matipó/MG, Cel José Carlos Santos Cerqueira - Rio de Janeiro/RJ,
S.O FAB José de Ávila - Uberlândia/MG, Corretor José Edgar Paranhos Wieczorek
- Porto Alegre/RS, Cel José Gobbo Ferreira - Niterói/RJ, Cap José Valdemir Barbosa
da Silva - Garanhuns/PE, Adv Joseval Brito Carneiro - Salvador/BA, Cel Lauer
Péricles dos Anhos Araujo - Azurita/MG, Gen Ex Luiz Gonzaga S. Lessa - Rio de
Janeiro/RJ, Cel Manoel Magno Lisboa - Belo Horizonte/MG, Pensionista Maria
José Consservo Augusto - Brasília/DF, TenCel Mayrseu Cople Bahia - Niterói/RJ,
Adv Pedro Calmon Filho - Rio de Janeiro/RJ, Prof Rogério Cezar Pereira
Gomes - Ouro Preto/MG, Jornal. Vicente Limongi Netto - Brasília/DF, Bacha-
rel Sebastião Geraldo de Abreu - Belo Horizonte/MG, Cap York da Silva Adário
- Pouso Alegre/MG + 2 civis

� Ministérios Públicos do Brasil e da Suíça trabalham juntos com o
objetivo de repatriação, de lá para cá, de R$ 2 bilhões, que foram desviados
em corrupção. A PGR já tem uma lista de 60 nomes de suspeitos. Existem
lá também mil contas em instituições financeiras, todas relacionadas com a
Lava Jato.

� Em Brumadinho, centenas de mortos e desaparecidos. Indescritível a
agonia de famílias sem seus entes queridos e seus lares. Então, o crime existe.
Não tem outra explicação. Especular somente causas naturais ou alguma fa-
talidade, não é justificativa e pode configurar desculpa para não atribuir res-
ponsabilidades e aplicação das devidas punições.

� �Esse não é um caso de governo, é um caso da Justiça sobre um se-
nador eleito que tem o sobrenome Bolsonaro. Vale a regra militar chamada
�Apurundaso�. Significa: apurar e punir se for o caso. É isso que está valen-
do�. Resposta do vice-presidente Mourão quando questionado sobre o as-
sunto pela imprensa recentemente.

� Na Comissão de Anistia, criada em governos passados e agora ligada
ao Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos, servidores preparam
um levantamento sobre a indenização mensal recebida por Lula, que ficou
detido 30 dias no gabinete do então superintendente da PF/SP, Romeu Tuma,
durante o regime militar.

� O governo atual quer saber como foram feitas as contas que re-
sultaram em um pagamento mensal de R$ 52 mil ao ex-presidente Lula pe-
lo INSS. A expressiva aposentadoria teria sido decisão da própria comissão
da anistia na época de sua instalação, somada a um benefício especial con-
cedido pelo INSS.

Página do BRASIL CARÚS
�Se ele errou, e isso ficar provado,
eu lamento como pai, mas ele vai

ter que pagar.�
(Jair Bolsonaro, presidente da República)

Publicado em 13 de fevereiro no Jornal Diário da Fronteira de Uruguaiana/RS

Pesquisa no Paraná sobre o que pensam os brasileiros com relação ao
rompimento da barragem da Vale em Brumadinho, revela que para 63,4% a
Vale é responsável. E para 52,6$ os seus executivos deveriam ser presos.

NR: E isso no Paraná! Imaginem aqui em Minas!
Já deveriam estar demitidos e presos há muito, muito tempo!!

PÉ-DE-VENTO

Constribuições espontâneas
Econ. Antonio Carlos Portinari Greggio, Cel Cícero Novo Fornari, Corretor José Edgar
Paranhos Wieczorek, Cel José Gobbo Ferreira, Cap José Valdemir Barbosa da Silva,
Adv Joseval Brito Carneiro, Cel Lauer Péricles dos Anhos Araujo, TenCel Mayrseu
Cople Bahia, Adv Pedro Calmon Filho

Cel Cavalaria
Vice prefeito de
Uruguaiana
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A candidatura de Renan Calheiros co-
meçou a ruir na sexta-feira (01/02),

quando o jovem presidente da sessão pre-
liminar submeteu à deliberação do plená-
rio o voto aberto. Dos 52 votantes, apenas
dois foram favoráveis ao voto secreto.
Onde estavam os demais 29 senadores?
Viu-se ali que o candidato do MDB teria no
máximo 31 dos 41 votos necessários. Para
mantê-los e conquistar mais alguns ao
longo do processo de votação foi preci-
so tirar Toffoli da cama na madrugada (al-
guém aí acredita nisso?) para sentar-se
ao teclado e digitar um calhamaço intei-
ro decretando a nulidade da decisão to-
mada pelo Senado.

A interferência do STF pesou con-
tra Renan e aumentou a pressão das redes
sociais sobre os senadores. Isso é fato no-
vo, impensável e incompatível com as ro-
tinas da velha política. O direito de mani-
festação se democratizou, se digitalizou,
e bate no telefone que vai no bolso do de-
putado, do senador, ou na rede social on-
de esteja seu perfil.

Durante a sessão de sábado, Renan
buscou estancar o vazamento que lhe pro-
duzia a atitude serena, austera e adversária
da colega Simone Tebet. Quanto mais ele
se perturbava, mais ela crescia. A distin-
ção da senadora funcionava como libelo
acusador para ele e para os seus. Um tor-
turante sinal de contradição.

O fatigante discurso de Renan como
candidato cuidou de buscar simpatias na
base do governo. No que disse, ninguém

aras amigas & Caros amigos,
No ano de 2002 eu trabalhava no CTA

(atual DCTA) homologando aeronaves,
quando ocorreu a eleição do maldito mo-
lusco para presidir a República.

FELIZMENTEHOJE,AOINVÉSDE
AQUELEMALÉFICO INDIVÍDUO PRE-
SIDIR, O CANALHA É PRESIDIÁRIO.

Por desgraça eleito o sub-humano,
eu tratei de procurar um meio, uma ferra-
menta capaz de me socorrer no combate ao
comunismo, combate que afinal logrou
êxito ano passado.

Na Internet deparei-me com o JOR-
NAL INCONFIDÊNCIA, sempre uma obra
prima, conforme bem mencionou o meu
amigo Miguez.

Imediatamente estabeleci contato
com o Miguez, e, daquela época em dian-
te, tenho a honra de representar o referido
jornal em São José dos Campos - SP & re-
gião.

Por gentileza creiam, cumprir tal
missão no �quintal� do reduto comu-
nista (São Bernardo do Campo dista cerca
de 100 km daqui) chegou inclusive a ser
perigoso, nada � entretanto � insolúvel
para quem está decidido e porta uma pis-
tola enfiada no cós, a famosa tira-teima.

Na presente edição, número 260, o
editor achou por bem estampar um artigo
meu sobre MOTORES A ÁLCOOL, in-
titulado �O MOTOR A ÁLCOOL�, no

Estou repassando uma sugestão mui-
to coerente. Se vc votou pela mu-

dança e não quer o retorno aos riscos
que nos impuseram, o mesmo que re-
tornar abaixo de zero, e tem interesse que
o Brasil caminhe para frente, leia por-
que é muito importante.

"SOLUÇÃO RÁPIDA PARA O
CASODOFILHODEBOLSONARO".

Calma gente!
UmaafirmaçaodocélebreChurchill:
"Se formos parar para jogar pe-

dras em cada cachorro que latir para
nós ao longo do caminho, não vamos
chegar ao destino."

Duas coisas:
1 - O governo Bolsonaro vai ser

acusado de tudo, seja verdade ou menti-
ra, o tempo todo;

2 -Não podemos perder a paciência,
pois é o que os "acusadores" querem. Que-
rem exatamente o que está acontecendo,
que todos nós os apoiadores da mudan-
ça "exijamos" uma resposta, virando
apoiadores deles.

Então vamos combinar o seguinte:
É pouco tempo e muita sujeira para

limpar.
A herança deixada pelos anos de

desgovernos corruptos e de esquerda é
uma montanha de lixo, crimes e roubos
gigantesca.

Se formos parar tudo a cada denún-
cia da oposição, o governo não vai fazer

CALMAGENTE!
* Cremilton Silva

Exatamente o que os esquerdistas querem: que os
Bolsonaristas pensem que nada mudou ou vai mudar.

nada a não ser se defender. E, se temos
que limpar a casa, também temos que
viver o nosso dia a dia e andar para a
frente.

Vamos por o caso do filho onde
merece - no fim da fila - que é o lugar dele,
quer por ordem de chegada, quer por
valores envolvidos.

E vamos fazer a fila andar....
Antes, temos o enriquecimento do

Lula, o assassinato do Celso Daniel, os
assassinatos das testemunhas do caso
Celso Daniel, tem os fundos de pensão
saqueados, tem o enriquecimento dos fi-
lhos do Lula, tem o enriquecimento da
filha da Dilma, tem a compra da refinaria
velha, tem a roubalheira na Petrobras, tem
odesvio de dinheiro doBNDES, temos 12
processos do Renan que não andam, tem
as roubalheiras do Aécio, da Dilma, do
Lindberg e da Gleisi, tem as propinas do
Temer e sua trupe, tem dezenas e dezenas
de políticos envolvidos até ao pescoço,
tem os saqueadores da Lei Rouanet, tem
a tentativa de assassinato do Bolsonaro
e etc., etc., etc...

Fazer esta gritaria em torno do caso
do filho doBolsonaro obviamente só aten-
de aos interesses dos opositores, que fi-
zeram horrores.

Se formos parar tudo para respon-
der a cada acusação, eles terão atingido
ao seu objetivo: Desmoralizar e paralisar
oBrasil. (22/02)

CALHEIROS E A VELHA POLÍTICA
* Percival Puggina

ali estava tão comprometido quanto ele
com as reformas necessárias ao país. Na
presidência do Senado, seria o poderoso
senhor das reformas. No que não disse, sa-
biam todos: ali estava, investigado em
muitos processos, o senhor das impuni-
dades e a mão amiga quando os fantas-
mas do passado fazem soar a campainha
às seis horas da manhã. A insistência de
muitos senadores, entre os quais se des-
tacava o gaúcho Lasier Martins, apelan-
do para que os votos fossem declarados
ou exibidos, pesava, porém, contra seu pro-
jeto de poder.

Ao retirar seu nome e deixar o ple-
nário, aparentando uma dignidade que

lhe falta, condenando como antide-
mocrática a decisão soberana dos
próprios colegas, em votos con-
tados, imaginando talvez como abu-
sivo o fato de o público ter opinião
e ser ouvido pelo plenário, Renan
encerrou um capítulo da velha po-
lítica ainda aberto por sua reelei-
ção em Alagoas.

De início, antipatizei com o
nome �velha política�, usado para
designar práticas falecidas nas
eleições de outubro passado. No
entanto, os episódios desta aber-

tura de ano legislativo no Senado Federal
evidenciam a mudança que esse nome de-
signa. Renan precisava do sigilo. Do
segredo. �Meu segredo é meu� (Secre-
tude meum mihi�, dizia-se em latim). A
porta da sociedade de celerados, contu-
do, foi arrombada. O abracadabra foi ou-
vido e a caverna aberta.

Em A Divina Comédia, Dante adver-
te que �a vontade, se não quer, não cede,
é como a chama ardente, que se eleva com
mais força quanto mais se tenta abafá-la�.
Foi exatamente o que vimos. À medida
que as intenções de voto eram manifesta-
das, sumiram os de Renan. E o Brasil, esse
Brasil que volta aos brasileiros, se tornou
um lugar um pouco melhor.

�QUEM CONTA UM CONTO
AUMENTA UM PONTO�

* Rodrigo Martiniano

qual relembro quem os recriou no Brasil
com sucesso completo, só não tão abran-
gente porque a tecnologia da década de 70
/ 80 do século passado não permitia abran-
gência superior à obtida; mas hoje, atual-
mente, o estado-da-arte do progresso tec-
nológico garante voos muito mais altos,
nos sentidos literal e figurado: existe um
avião da EMBRAER movido a álcool
puro � o IPANEMA, e meu VW up! I MO-
TION conseguiu fazer 19,1 km / l quei-
mando álcool puro (ou etanol / nosso ál-
cool combustível é o etanol), devendo a

qualquer momento superar esta
marca, provavelmente atingin-
do os 20,0 km / l, sempre com álcool
puro.

AGRADEÇO-LHE PENHO-
RADO A PUBLICAÇÃO DO AR-
TIGO, nobre e distinto amigo Cel
Carlos Cláudio Miguez.

Reforço o apelo feito pelo
editor no sentido de vocês pedi-
rem às pessoas de suas caixas-
postais para ASSINAREM O NOS-
SO QUERIDO JORNAL INCON-
FIDÊNCIA.
Há N motivos importantes a quem é

inimigo da ralé vermelha para assinar o
JORNAL INCONFIDÊNCIA, por exemplo,
o velho reclame escrito na capa de cada
exemplar, �AS FORÇAS ARMADAS
TÊM O DEVER SAGRADO DE IMPE-
DIR,AQUALQUERCUSTO,AIMPLAN-
TAÇÃO DO COMUNISMO NO BRA-
SIL�; existe também uma razão principal,
forte o bastante para � por assim dizer �
tornar mandatória a mencionada assina-
tura: o JORNAL INCONFIDÊNCIA re-
flete a verdade histórica, é isento do ir-
ritante cacoete jornalístico �quem con-
ta um conto aumenta um ponto�, deven-
do, portanto, ser escrupulosamente co-
lecionado, edição por edição, como fon-
te de referência no futuro.

Atenciosamente,
* Engenheiro MSc

Avião Ipanema movido a álcool puro

Em outras palavras, quem
comeu a gostosa foi ele, e
quem pagou a pensão da
bastardinha fomos NÓS! Você é um

TROUXA!REAJA!Internet

(Republicado no Inconfidência nº 235 de 03 de fevereiro de 2017)

RENAN SAFADO! FORA DO SENADO!

As investigações contra o presidente do Senado estão no
STF - Supremo Tribunal Federal, na Lava-Jato, Zelotes

e no caso Mônica Veloso. E esse sujeito ainda tentou ser o
presidente do Senado na atual legislatura, mas se retirou do
Plenário ao ser massacrado pelos seus oponentes.

Um verdadeiro absurdo! Aguardemos que o Ministro da
Justiça, Sérgio Moro e o STF abram os processos que se encontram engavetados.

Renan responde a 12 investigações no STF

NR: LAVA JATO. Dados de sistemas da Odebrecht mostram
repasses de R$ 1 milhão em maio de 2012 a Renan Calheiros.

(O Tempo - 27/12)

Renanvira
réupor

recebimento
depropina

C * Membro da Academia Rio-Grandense de
Letras, é arquiteto, empresário e escritor e

titular do site www.puggina.org
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Palavras de despedida do capitão
Antocheves, com a honrosa presença de

oficiais da ativa e da "Reserva
Encouraçada" (vendo-se os coronéis
Guido, Teltz, Dalla Lana e Pedroso)

Inauguração do retrato do gerente substituído, capitão
Antocheves, por sua esposa, dona Sônia, e neta Isabelle

Capitão Antocheves e seus netos Isabelle e Eduardo.
Atrás, as belas instalações do HTO de Santa Maria (RS)

General Sinott, comandante da 3ª DE,
ladeado pelos capitães Édson e Antochevs.

O comandante da 3ª DE, general Sinott, oferece uma
lembrança ao capitão Antocheves, gerente por 18 anos,

do HTO de Santa Maria (RS)

Nodia 27deDezembro de 2018, realizou-se a transmissão do cargo
de gerente do HTO de Santa Maria (RS), do capitão Antônio

Antocheves de Lima para o capitão Édson Piecha Feliciani Chaves. A
cerimônia foi presidida pelo Gen Div Mauro Sinott Lopes, coman-
dante da 3 ª DE - �Divisão Encouraçada� - e contou com a presença
do Gen Bda Giovany Carrião de Freitas, comandante da 6ª Brigada
de Infantaria Blindada - �Brigada Niederauer� -, do Gen Bda R/1
Jorge Alberto Boabaid (colega de Turma da EsSA, em 1968, do
capitão Antocheves), comandantes de OM, oficiais integrantes da
�Reserva Encouraçada�, ao comando do Cel. Frederico Guido Bieri,
gradas autoridades locais, familiares e amigos dos capitães subs-
tituído e substituto.

O capitão Antocheves gerenciou o HTO de Santa Maria, por
longos 18 anos, com inexcedíveis zelo e eficiência, como se eviden-
cia no elogio que lhe foi conferido pelo Gen Sinott. E em suas
emocionantes Palavras de Despedida, na relembrança dos saudo-
sos tempos da Escola de Sargentos das Armas, no ano de 1968,
citou um articulista deste Jornal. Disse ele: �Encontramos lá, os
melhores instrutores e monitores, que participaram de nossa forma-
ção e nos marcaram profundamente. Um deles, o Cel. Soriano, até
hoje participa dos encontros da EsSA 68�.

PASSAGEM DE GERÊNCIA DO HOTEL DE TRÂNSITOPASSAGEM DE GERÊNCIA DO HOTEL DE TRÂNSITOPASSAGEM DE GERÊNCIA DO HOTEL DE TRÂNSITOPASSAGEM DE GERÊNCIA DO HOTEL DE TRÂNSITOPASSAGEM DE GERÊNCIA DO HOTEL DE TRÂNSITO
DE OFICIAIS DE SANTDE OFICIAIS DE SANTDE OFICIAIS DE SANTDE OFICIAIS DE SANTDE OFICIAIS DE SANTA MARIA (RS)A MARIA (RS)A MARIA (RS)A MARIA (RS)A MARIA (RS)
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* Ipojuca
Pontes

* Ex-secretário nacional da Cultura, é cineasta, destacado documentarista
do cinema nacional, jornalista, escritor, cronista e um dos grandes pensadores

brasileiros de todos os tempos.

A pior escória do país, de braços da
dos com reduzido número de milita-

res e os incansáveis ativistas da suja mí-
dia bolchevista, quer vestir, a muque, des-
de muito antes da exoneração do inviável
Gustavo Bebiano, uma camisa de força em
Jair Bolsonaro e seus valorosos filhos �
Carlos, Eduardo e Flávio, especialmente
o primeiro, genial estrategista no empre-
go das redes sociais sem o qual o pai di-
ficilmente teria sido eleito. A intenção é
dobrá-los de joelhos para que reneguem
compromissos assumidos com a nação e
adotem, covardemente, a corrupta agen-
da da �velha política�.

A ordem é isolá-los, exauri-los, des-
moralizá-los e, depois, em caso de resis-
tência do Presidente eleito, em vez de
esfaqueá-lo, abatê-lo com um tiro na nuca
(como fez Lenin em 1918 ao mandar abater
a Família Romanov, em Scaterimburgo-
Rússia)

Vejamos os fatos: em 10/02/2019, a
Folha de S. Paulo publicou matéria sobre
Maria de Lourdes Paixão, candidata a de-
putada pelo PSL de Pernambuco (eis a man-
chete: �Partido de Bolsonaro criou can-
didata laranja para usar verba pública de
R$ 400 mil�). A Folha dizia que MLP rece-
beu dinheiro do imoral Fundo Partidário
de Campanha, quatro dias antes das elei-
ções, e obteve 274 votos. À época, Gus-
tavo Bebiano, presidente interino do PSL
(legenda pela qual Bolsonaro foi eleito),
devia cuidar pessoalmente das verbas
do partido, e mais: supervisionar e apro-
var � ou não � as candidaturas estaduais.
(No Rio, por exemplo,a desprezada cri-
atura forçou tanto a barra que acabou in-
dicando Paulo Marinho como 1º suplen-
te do Senador Flávio Bolsonaro).

Bem, como não poderia deixar de
ser, diante da denúncia, instalou-se a fal-
sa crise promovida pela midia. Heraldo
Pereira, da Globo News, responsabili-
zou Jair Bolsonaro. O presidente, por sua
vez, ainda no leito hospitalar, acionou
Sérgio Moro, ministro da Justiça, para
que a Polícia Federal fosse fundo nas

DE ABUTRES, BOLSONARO E SEUS FILHOS CONFIÁVEIS

investigações da denúncia.
O tal Bebiano, instigado pela mídia,

querendo jogar a bomba no colo de Bol-
sonasro, mentiu que já tinha falado três
vezes com o Presidente, dando a entender
que tudo estava nos eixos. Então Carlos
Bolsonaro, admirável observador das ma-
nobras sujas em torno do pai, antevendo
o esquema macabro de envolvê-lo no es-
cândalo de desvio de verbas públicas, de-
sarmou a bomba relógio: denunciou, em
cima do laço, a mentira do esvaziado ex-
secretário da Presidência da República,
já acusado de vazar informações para a mí-
dia adversa.

E o que faz a desavergonhada mídia
diante do desmentido veemente? Esque-
ce o �escândalo� do laranjal, cujo objeti-
vo era atingir o Presidente, e passa a saca-
near com furor uterino o filho que abortou
o jogo sujo em andamento. A partir daí, a
denúncia da fraude eleitoral foi jogada na
lata de lixo e só se escutou a mixórdia de-
sagregadora de que Carlos Bolsonaro tem
de ser enquadrado como uma ameaça à
estabilidade do governo. Cabe dizer: pura
fancaria comunista!

(Aqui convém divulgar um dos atos
desleais de Bebiano: traindo a confiança do
governo, agendou uma reunião com Pau-
lo Tonet, vice-presidente de Relações Ins-
titucionais da Globo � organização sonega-
dora de imposto de renda e arquiinimiga do
presidente eleito - dentro do Palácio do Pla-
nalto. Ao tomar conhecimento do encontro,
Bolsonaro mandou Bebiano desmarcá-la e o
advertiu:

- Você está colocando o pior inimi-
go dentro da minha casa!).

Outro lembrete oportuno: na noite em
que foi anunciada a eleição de Bolsonaro
à Presidência da República, Fernando Had-
dad, candidato comunista derrotado, sem re-
conhecer a vitória do oponente, vociferou
que o papel da oposição era combater o fu-
turo governo, sem dar trégua, a ponto de
desestabilizá-lo.

Quanto a Carlos Bolsonaro, o ódio
eterno (enquanto dure) contra ele é bastan-
te compreensível, embora imperdoável:
um iniciado, o filho do Presidente usou a
Internet como plataforma que democratizou

a informação e deu voz política, no mo-
mento certo, a população brasileira. Na rea-
lidade, com a amplitude e a mobilidade das
suas informações nas redes sociais, ele acha-
tou o reinado da mídia amestrada. Com elas,
a massa indignada, sem voz nem vez, pas-
sou a se manifestar com independência e
garra. Touché!

Melhor: utilizando o twitter para en-
viar e receber mensagens, o próprio Jair
Bolsonaro, ao modo de um Donald Trump,
vitorioso presidente dos EUA, passou a
se comunicar diretamente com milhões
de pessoas que se tornaram aliadas de
suas propostas de renovação � e vice-ver-
sa.

Por extensão, as opiniões, notícias
e comentários dos �experts� da Globo
(ou �Globolixo�), bem como os das vestais

da grande imprensa, pas-
saram a valer, exatamen-
te, o peido de uma gata.
Ou seja: acabaram por ser solenemente
ignorados!

De fato, com a atuação vigorosa de
Carlos Bolsonaro, uma espécie de Prome-
teu desacorrentado falando com a popula-
ção sem papas na língua, honesto e dili-
gente, as massas passaram a irradiar en-
tusiasmo e autoconfiança crescentes. As-
sim, ao convocar pelas redes sociais mi-
lhões de inconformadas para participar
das manifestações de rua contra a chaga
do socialismo e seus arautos... bem, o filho
Bolsonaro simplesmente ajudou a desen-
cadear, irreversível, a mobilização das pesso-
as que clamavam por novos caminhos:
elas não mais suportavam as práticas vam-
pirescas de gente como FHC, Lula, Dilma
e Temer esbulhando o País com suas qua-
drilhas organizadas.

Mas a situação não está fácil. De
um lado, temos um Presidente ainda con-
valescente, eleito pelo povo para cum-
prir uma agenda voltada para o combate
à corrupção, ao gigantismo estatal, à cri-
minalidade desenfreada e ao deletério mar-
xismo cultural, a encampar qualquer ti-
po de desagregação moral, política e so-
cial.

De outro, temos a mídia vermelha
falida, sequiosa por bilionárias verbas pú-
blicas, capaz de todas as vilanias possíveis
e inimagináveis, para acuar o Presidente
eleito e não deixá-lo governar sob nenhu-
ma hipótese.

No meio, para defendê-lo, há a popu-
lação de quase 60 milhões de eleitores, aten-
ta às redes sociais e disposta a enfrentar os
agentes do Mal. E há, naturalmente, os fi-
lhos de Bolsonaro, todos enlameados pela
corja, mas corajosos, principalmente o vere-
ador Carlos, que deve permanecer vigilante
às manobras dos querem destruir o extra-
ordinário Jair Messias Bolsonaro.

Há, naturalmente, os filhos de Bolsonaro, todos enlameados pela corja, mas corajosos, principalmente o vereador
Carlos, que deve permanecer vigilante às manobras dos querem destruir o extraordinário Jair Messias Bolsonaro.

* Luiz Felipe
Schittini

* TEN CEL PMERJ
Instrutor de Deontologia, Chefia Militar, Gestão do EM e Trabalho de Comando das Academia de Polícia
Militar D.João VI e Escola Superior da PMERJ no período de 2000 à 2012. E-mail: fschittini@gmail.com

Eleito com 57 milhões e 700 mil votos , Bolsonaro começa a cumprir
o prometido em sua campanha eleitoral: o combate à violência,

ao crime organizado e à impunidade; à corrupção que quase des-
truiu o Estado Brasileiro com uma abrupta diminuição de investimentos estran-
geiros e o alavancamento da Economia com a geração de mais empregos. Na
abertura das atividades do Congresso Nacional ele foi bem incisivo na sua men-
sagem enviada: �Não temos pena e nem medo de criminosos�

Alçou no cargo de Ministro da Justiça e Segurança Pública um dos mais respei-
táveis Juízes do Brasil, Sérgio Moro, que de imediato elaborou um pacote anticrime,
com catorze propostas que vão de encontro aos arcaico Código Penal de 1940; ao
leniente Código de Processo Penal, que permite uma série de recursos (os responsá-
veis pelas mortes no naufrágio do barco Bateau Mouche- 1998, do incêndio na Pla-
taforma P-36 da Petrobrás - 2001, do incêndio na boate Kiss - 2013 e do rompimento
da Barragem de Mariana - 2015 até o presente momento ainda não foram condena-
dos e presos; a madrinha dos criminosos, a Lei de Execuções Penais, que permite
até a saída no Dia das Mães e dos Pais, de uma criminosa que os mandou matar
e de presos de alta periculosidade; e do paizão dos menores infratores, o Estatuto
da Criança e do Adolescente, confeccionado por esquerdistas alienados, que
corroboram que o "criminoso é vítima de uma sociedade burguesa".

Quanto ao pacote anticrime gostaria de salientar as seguintes propostas:
1 - Prisão após condenação em 2 instância .(o político Paulo Maluf levou 40 anos

para ser preso, por causa de inúmeros recursos perpetrados por seus advogados).
2 - Regras mais duras que dificultam a soltura de criminosos perigosos e re-

incidentes.
3 - Cumprimento de pena imediata após condenação pelo Tribunal do Júri

(crimes contra a vida).
4 - Dificultar a progressão de pena para condenados em crimes hediondos.
5 - Criação de um Banco de DNA para facilitar as investigações.
6 - Videoconferência evitando gastos com a escolta e viaturas nos transpor-

tes de presos.

O PACOTE ANTICRIME DO PRESIDENTE

7 - Maior rigor na visita a apenados em estabelecimentos prisionais.
8 - Apreensão imediata de bens de criminosos, além de confisco.
9 - A utilização da PLEA BARGAIN(modelo de Justiça Criminal nos EUA,

que possibilita um acordo entre o Ministério Público e os acusados).
10 - Aumento da pena em crimes praticados com arma de fogo e explosivos.

Terão início de cumprimento de pena em regime fechado.
11 - Redefinição de organizações criminosas (Ocrim) e milícias.
Para efeitos práticos e a prisão imediata de seus membros.
12 - Excludente de ilicitude.
Permite que o Juiz reduza a pena até a metade ou deixe de aplicá-la se o crime

foi motivado por escusável medo, surpresa ou violenta emoção.
13 - Multas
Estabelece que o condenado deve pagar a multa imposta no prazo de até 10

dias após o início da execução definitiva ou provisória da pena. Atualmente a Lei
fala em pagamento da multa após o trânsito em julgado, que pode levar anos.

14 - Caixa 2
Tipifica esse crime com pena até 08 anos de cadeia.
O Juiz SérgioMoro recentemente afirmou que o Pacote Anticrime não se trata de

umprojeto de direita, esquerda ou centro, mas de demanda da sociedade em geral.
Recentemente a Associação de Magistrados Brasileiros (AMB) fez uma pes-

quisa entre os seus integrantes, com aprovação pela maioria da: A - Criação de
uma Corregedoria do STF e B- Fiscalização do STF pelo Conselho Nacional de
Justiça (CNJ). Atualmente o STF é o único órgão jurisdicional que não é subme-
tido a tal verificação.

É com esperança que estamos observando o renascimento de um novo Brasil
em que todos são iguais perante às Leis (cláusula pétrea da Constituição Fede-
ral), ninguém deve se colocar-se acima delas, além de uma Justiça rápida e efi-
ciente para todos.

É com esperança que estamos observando o renascimento de um novo Brasil em que todos são iguais perante às Leis (cláusula pétrea
da Constituição Federal), ninguém deve se colocar -se acima delas, além de uma Justiça rápida e eficiente para todos.

Bolsonaro e seus filhos



8Nº 261 - Fevereiro/2019 20

CAIXA POSTAL
PROFESSORA UNIVERSITÁRIA
AILEDA DE MATTOS OLIVEIRA

Rio de Janeiro/RJ
Jornal Inconfidência

Quando chegarem à página 16 ou 18,
leiam com atenção porque depende das so-
licitações dela a continuação do Jornal In-
confidência. O Editor, Cel. Miguez, faz mira-
bolantes malabarismos para, mesmo com
atraso, manter a sua regularidade de divul-
gação. O JI nunca recebeu e nunca receberá
um centavo da Lei Rouanet; nunca recebeu
e nem receberá um centavo de políticos, por-
tanto, somente conta com a colaboração das
pessoas PATRIOTAS e de BEM. (12/02)

ADV. RENATO ARARIBÓIA
DE BRITTO BACELLAR

Parnaíba/PI
Confirmo o recebimento da última edi-

ção do "Inconfidência". Doravante mais
ainda contribuirei para a divulgação am-
pla, no Norte do Piauí com destaque para
a cidade de Parnaíba, desse altaneiro porta
voz das devotadas Forças Armadas guar-
diãs desta pátria brasileira. (20/02)

WANGLES ZACHARIAS
Rio de Janeiro/RJ

Capitão, enquadre seus filhos para
depois pôr ordem no Planalto. Lembre-se
que, agora, o senhor não tem só três filhos
brasileiros que acreditaram que o país iria
melhorar. Um ditado antigo diz que o
exemplo tem que vir de cima. (20/02)

GEN DIV ROBERTO VIANA SANTOS
SALVADOR/BA

Os filhos
Estes filhos do Bolsonaro continuam

dando tiros no pé... do pai!
Embora irrelevantes politicamente, não

baixam a bola. Agora o Eduardo, debocha-
do, critica o Exército por uma irrelevante
portaria sobre emprego de arma por atira-
dores. Estes rapazes perderam de vez a no-
ção do perigo. (O Globo 24/02)

* * *
Governo

Militares de altas patentes têm sido
convocados a participar do novo gover-
no, e eventual desgaste pode contaminar as
Forças Armadas. Os políticos terão pou-
so na oposição, mas os militares estão num
trapézio sem rede de proteção. Omaior temor
que devemos ter é um destes filhos-políti-
cos do presidente � eleitos com estrondo-
sa votação graças ao pai, e não o contrá-
rio- se chocar com um general. Seja o que
Deus quiser. (O Globo - 17/02)

PAULO ROBERTO GOTAC
Rio de Janeiro/RJ

O presidente Jair Bolsonaro, vitimado
por atentado até agora pouco esclareci-
do, ainda não conseguiu colocar todo o seu
potencial à disposição do povo que o esco-
lheu neste momento extremamente delicado
do país, tão necessitado de reformas vitais.
Assim, toda a sociedade espera que, com a
saúde recuperada, ele passe a dedicar co-
ração e mente à sua difícil tarefa e, para-
lelamente, controle alguns de seus fami-
liares cujos impulsos impensados, no mo-
mento, só serão úteis aos farejadores do
quanto pior, melhor, ansiosos por corroer
as bases do projeto nacional que mal se
iniciou. (21/02)

ADVJOSEVALBRITOCARNEIRO
Salvador/BA

Tragédia de Brumadinho - Prefeituras,
ao longo dos rios que banham a região, re-
cebem compensadores roialties. Candi-
datos a Deputado Estadual por Minas Ge-
rais, polpuda ajuda para a campanha po-
litica, do PT e do P C do B. 39 parlamen-
tares. Os Federais somam 43.

Um militar para chegar a General, passa
por 7 anos de Colégio Militar, mais 4 da
Academia Militare de Agulhas Negras, mais
1 ano na EAO ( Escola de Aperfeiçoamento
de Oficiais), que o habilita a galgar os postos
superiores (Major), mais 1 ano de CEMA
(Curso de Comando e Estado Maior), que o
habilita a ser Tenente-Coronel, 1 ano de ESG
(Escola Superior de Guerra). Em cada Posto
vai comandar uma OM (Organmização Mili-

tar), compatível, adquirindo experiência e
responsabilidades. Por haver começado a
trabalhar tão cedo, aposentam-se ainda com
energia para novas realizações. Por que não
aproveitá-los?Omilitar éumcidadão fardado.
Na reserva remunerada é um cidadão com
direitos politicos, inclsuive de votar e ser
votado, trabalhar, onde sejam requisitados,
sendo, normalmente, um padrão de preparo
técnico-profissional,probidade, dedicação,
honradez e amor à pátria.
Nos Estados Unidos constitui um jus-

to privilégio serem chamados a cooperar
na gestão pública. Muitos chegaram à Pre-
sidência da República, exibindo notáveis
feitos de guerra.
Quem não gosta de militares são os

comunistas, pois sabem que aí reside a resis-
tência da Nação às tentativas de implanta-
ção de uma Ditadura do Proletariado, como
vem fazendo Maduro, destroçando a Vene-
zuela, trocando armamento com a Rússia,
entregando, na bandeja, poços de petróleo
e recusando ajuda humanitária do Ocidente,
deixando levas de compatriotas andarem
quilômetros em busca da liberdade em paí-
ses vizinhos,inclusive o Brasil.

PRESIDENTEBOLSONAROfoicritica-
do por demitir o Ministro Bebiano, que co-
meteu atos improbos. Se não demitisse, se-
ria igualmente criticado. É como a GENY,
todos jogam pedras, os inconsequentes
militantes da esquerdopatia. E a midia se-
gue fazendo o mesmo, como forma de pres-
são, para que jorrem anúncios publicitá-
rios em seus orçamentos. Mas Bolsonaro
acabou a farra. Só a CEF deu 280 milhões,
ano pasaado, para custear camisas de clu-
bes desportivos. Também querem rolar
antigas dividas junto ao BNDES. Mamar
e mamar, sempre ...(20/02)

ALOYSIOGUERRA
Rio de Janeiro/RJ

Atentados
A mídia reclama, insistentemente, a apu-

ração do caso Marielle. Porém, a tentativa de
assassinato de Bolsonaro não repercute.
Logo após o atentado ocorreram solícitos
advogados para defender o criminoso, e
uma vultuosa verba foi depositada em conta
do escritório. A OAB se manifesta pelo ano-
nimato do doador, criminosos gozam de ex-
traordinária proteção no país. Restam ape-
nas suspeitas, partidos de esquerda viam
com ódio o crescimento de Bolsonaro, e o
criminoso já fez parte de um deles.

ENGº GERALDO CASTRO FILHO
LagoaSanta/MG
Força pra quê?

Pra matar jovens?
Colocaram dez crianças em contêiners,

com uma instalação de ar condicionado
gambiarra, em uma área da �empresa Fla-
mengo� que deveria ser um estacionamen-
to, que não tinha alvará para construir alo-
jamento algum, carbonizando e acabando
com dez vidas promissoras, que eram, inclu-
sive, funcionários do clube. E a mídia e as
pessoas colocam #forçaflamengo?!!

Como é que é????
Seguindo essa lógica eu deveria agora

colocar #forçavale?!?!?!?!
Tá tudo muito, mas muito errado.
Como diz a música do Nando Reis:
�O mundo está ao contrário e ninguém

reparou.� (13/02)

ADV. EDGAR GRANATA
Porto Alegre/RS
Os infiltrados

As instituições como a OAB, ABI,
ABL, ARI, CNBB, JUSTIÇA DO TRABA-
LHO, STJ, STF, ONU, OEA, NOBEL,
OSCAR, CUT, CEPERS, ONGs, assim como
suas congêneres/afins/similares, estão re-
cheadas de comunistas, salvo raras e hon-
rosas exceções, como o Ministério da Jus-
tiça e Segurança Pública em que seu mi-
nistro disse não ter saído da justiça para
fazer política, mas entrou na política para
fazer justiça. A difusão em geral (áudio,
vídeo e imprensa) é a maior protagonista
dos infiltrados, também com raras e hon-
rosas exceções

TENCEL PMERJ FELIPE SCHITTINI
Rio de Janeiro/RJ
Muita emoção

Jornal Inconfidência 260
de 31 de janeiro de 2019
Li com muita emoção a matéria inti-

tulada Força de Resgate de Israel se despe-
de no 12 BI em Belo Horizonte (página 17 ).
Lembrei do meu avô materno, o então Ten.
Álvaro Juvenal Antunes, que foi ferido
na perna, durante a Revolução de 30. Ele
sempre falava que o seu maior aprendiza-
do de vida, devia ao Exército Brasileiro.
Fiquei sabendo dos feitos heróicos do

Doze de Ouro, no Brasil e no exterior, além
de ser a primeira Unidade do EB, a ser
acionada no movimento Cívico - Militar e
Religioso de 1964.
Vivendo e aprendendo, é assim que sin-

to em ler esse jornal, de patriotas para pa-
triotas e de aqueles estrangeiros que amam
o nosso querido Brasil. (06/02)

RADIALISTA ZAIR A. CANÇADO
Rio de Janeiro/RJ
Inconfidência

Volto a afirmar, sem medo de errar. O
Inconfidência poderia estar nas bancas de
jornais, se houvesse um apoio maciço de
outros milhares de brasileiros, civis e milita-
res nesse sentido. O Cel. Miguez realiza um
verdadeiro milagre, tendo até prejuízos eco-
nômicos, para manter o jornal em circulação
para assinantes. Seu idealismo é impressio-
nante. Este é um jornal com colaboradores
de escol, muito bem escrito, a ele temos que
creditar grande contribuição patriótica no
desmascaramento do avanço comunista e
da corrupção política. As nossas Forças
Armadas são honradas pelo Inconfidência,
enquanto amídia infiltrada pelo esquerdismo,
a desrespeitam. Que chegue o momento de
vermos todos deputados, senadores e jui-
zes lendo o Inconfidência, para se recicla-
rem pelo bem do Brasil. (06/02)

PROFESSORA IZABEL AVALLONE
São Paulo/SP

Pelo fim da hegemonia
na Alesp

A deputada estadual Janaína Pas-
choal (PSL-SP), cuja votação foi históri-
ca, está disposta a disputar a presidên-
cia da ALESP, porém está encontrando
resistência dos partidos que querem que
o PSDB continue a mandar e desmandar
naquela casa. Basta que a população fi-
que atenta e faça o mesmo trabalho que
foi feito no Senado, onde Renan Calhei-
ros foi derrotado, mesmo tendo traba-
lhado pelo voto secreto. Para isso será ne-
cessário um grande trabalho da impren-
sa, jogando luz nessa eleição, pois o fato
de estarem oferecendo cargos para vo-
tar no candidato do governador Doria, es-
sa manobra vergonhosa tem de acabar.
Como o deputado Cauê Macris, do mes-
mo partido vai fiscalizar o governador,
instalar uma CPI sendo ele do mesmo
partido e sabendo que o papel do legis-
lativo é fiscalizar o executivo? Com a de-
putada Janaína eleita a presidente da AL,
vamos acabar com o teatro que existe nes-
sa casa há anos. É preciso quebrar a hege-
monia PT/PSDB/DEM que manipula a
mesa na Assembleia Legislativa, num
claro desrespeito ao cidadão paulistano,
que paga seus salários e nao ve projetos
de importancia sendo votados. Os de-
putados ainda não perceberam que as
eleiçoes de 2018 pediram mudanças?
Como pode um deputado ficar constran-
gido e ser obrigado a votar no candidato
do governador? Os senhores têm medo
de quê, de que se descubra as falcatruas
que há muitos anos vem sendo feitas
sob suas ordens? Queremos uma casa
que trabalhe com independência e não
com a vassalagem, portanto a AL de SP
terá de mudar, #janaína presidente da
Alerj. (25/02)

* * *
A fúria de Renan

O senador Renan Calheiros ofendeu
o falecido senador Ramez Tebet, a sua
filha, a senadora Simone Tebet e a jorna-
lista Dora Kramer. O normal de todo der-
rotado é sair atirando e não surpreende
a cena vista em rede nacional. O que sur-
preende foi o silencio de grande parte da
imprensa e das feministas. Por acaso, a
defesa dessa gente é seletiva? O Sena-
do sempre agiu corporativamente, e
ninguém nunca teve coragem de enfren-
tar o coronel alagoano, com a as ar-
mas que a Casa tem à disposição. Quem
vai conter a fúria de Renan? Parece que
as urnas mudaram essa prática, não é?
Nao é possivel tolerar tamanho des-
respeito. (05/02)

* * *
Por que tanto barulho?
Sobre cantar o hino nas escolas nada

demais. A criança americana desde cedo
aprende a amar o seu país. Elas amam sua
bandeira, eles a carregam com orgulho e
batem no peito dizendo eu amo meu país.
No Brasil, seria necessário um resgate
aos símbolos nacionais. Nossa bandei-
ra brasileira não é respeitada e por vezes
é queimada em manifestações. O minis-
tro da Educação deveria eleger priorida-
des na sua pasta, quais sejam: acabar com
o analfabetismo, preocupar-se com a leitu-
ra e escrita de nossas crianças. Está prova-
do que aqueles que não sabem ler, não
sabem interpretar, um dos requisitos bási-
cos da nossa língua. E para que não fique
no esquecimento, por que o mesmo baru-
lho não se deu, quando em 21/09/2009, o
então vice presidente da República, JOSÉ
ALENCARGOMESDASILVA, cujomi-
nistro da Educação era Fernando Had-
dad Alencar sancionou a Lei: Art.1º, o art.
39 da Lei n º 5.700 de 1º de setembro de
1971, passou a vigorar acrescido do se-
guinte parágrafo único Art. 39 �Nos es-
tabelecimentos públicos e privados de
ensino fundamental é obrigatória a exe-
cução do Hino Nacional uma vez por
semana�. Onde estava a imprensa aten-
ta que nada disse sobre o que se obrigou
e não se cumpriu? (26/02)
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NOVA UDN
Até que enfim uma boa notícia, ainda que a mídia a trate com ares de suspei-

ção: está saindo do forno uma nova UDN, partido que sempre representou a centro-
direita no Brasil desde o tempo de Carlos Lacerda - que tanto lutou contra a dita-
dura de Vargas, de 1937-1945, e que fez uma oposição cerrada contra o governo de
Vargas de 1950 a 1954. Lacerda, assim como Bolsonaro, também sofreu atentado,
só que no primeiro caso, tudo foi rapidamente aclarado, resultando até no suicí-
dio de Getúlio Vargas. Espero que a nova UDN aglutine realmente as lideranças da
direita identificada com o liberalismo econômico e com a defesa de valores con-
sagrados pela sociedade brasileira, que, gostando ou não a esquerda, ainda é conser-
vadora. Que venha a nova UDN, e também, que se descubra logo quem paga os renoma-
dos advogados de Adélio Bispo!

O AVESSO DA CENSURA
Em 2005 Lula mandou ao Congresso projeto de lei que previa a criação do CFJ

(Conselho Federal de Jornalismo) e suas seções federais, o qual teria poderes para
"orientar, disciplinar e fiscalizar" o exercício da profissão, com poderes inclusive de pu-
nir jornalistas. Foi a primeira tentativa dos petistas de estabelecer censura nos órgãos
de imprensa. Muita gritaria, e não foi aprovado esse PL, mas sucessivas tentativas de
aprovação se deram em 2010, 2011, 2014. Tudo em vão, para o bem da liberdade de
imprensa e de expressão. Agora, no entanto, que o povo conseguiu eleger um candi-
dato que se propôs a acabar com o sistema político e institucional podre, de repente
os órgãos de imprensa e quase toda a classe jornalística se volta contra Bolsonaro,
declarando guerra a ele. De que forma? Notícias positivas de seu governo estão sen-
do minimizadas e até ignoradas. As más noticias estão sendo ampliadas e repeti-
das à exaustão. Instituíram a censura às avessas, dominando os meios de informação!
Por que tanta raiva e repulsa? Porque um capitão do exército, um militar, ousou enfren-
tar e vencer o sistema podre, a política corroída, numa campanha em que praticamente
não gastou dinheiro, sem depender da mídia e já anunciando com antecipação que
não iria repassar verbas públicas para a imprensa e tampouco perdoar dívidas, os ve-
lhos calotes que eram relevados pelos governos petistas. Aqui está o rebuliço! A es-
querda trabalhou muito bem durante os últimos anos, como acentuou José Dirceu
(que está solto!) em entrevista: ela ocupou as universidades e escolas, ela apare-
lhou a mídia e tem um judiciário subserviente . É contra esse verdadeiro "exército" que
teremos que lutar, e ainda contra os leitores que se deixam convencer facilmente pe-
las notícias veiculadas pelos grandes grupos jornalísticos e passam a replicá-las sem
nem sopesar o assunto. Eu garanto que Lula fica grato a cada leitor que assim faz.
Eu vou encarar. A guerra só começou, e não vamos jogar a toalha! Brasil acima de tudo
e Deus acima de todos! (20/02)

DESABAFO AO ESTADÃO
Antes de mais nada, expresso meu desalento pela nova linha editorial deste jor-

nal que me acompanha pela vida, e olhe que já tenho 73 anos. De um jornal de peso co-
mo este sempre admirei a isenção, sempre havia espaço para o contraditório, a con-
clusão quem tirava era o leitor. Hoje vem um texto pronto para massacrar tudo e todos
de um governo que se propôs a tirar este país das mãos de um sistema podre. Texto
para fazer lavagem cerebral dos incautos leitores. Nada escapa, até os colunistas fa-
zem uso de todo e qualquer apodo para achincalhar a figura do presidente Bolsonaro. Se
assim tivesse agido este jornal desde o início do primeiro governo de Lula da Silva, com
esse olhar de águia na caça ao inimigo destinado a ser destruído, não teríamos sido obri-
gados a amargar 14 longos anos de um governo deletério que levou o país ao fundo do poço
e o povo ao desemprego e desesperança.

Sobre o Fórum dos Leitores do Estadão, já percebi que cartas elogiando o edi-
torial ou refletindo sua linha são publicadas. Esta, por certo, não será. Mas nem por is-
so deixo de escrevê-la registrando meu inconformismo e tristeza de ver o meu jornal a
serviço daqueles que nos levaram à ruína. (23/02)

BASTA DE ESTADÃO
Após ler hoje cedo o editorial do Estadão : O espectro do populismo - resolvi

dar um basta! No texto os ataques a Bolsonaro estão em todos os parágrafos, e em um
deles o jornal não esconde sua raiva por ele ter sido eleito pelas redes sociais, inde-
pendendo da mídia, que, na atual situação de crise por que passam todas as redações
de jornais, vê nas "fanáticas hostes nas redes sociais, - meio de comunicação caótico
e irresponsável que Bolsonaro escolheu para se dirigir à sociedade" um perigo pa-
ra a própria sobrevivência da mídia escrita. Amigos meus que cancelaram a assi-
natura continuam a receber diariamente seus jornais, assim como eu cancelei a Ve-
ja há quase um ano e a recebo pontualmente todos os sábados. Por que isso acon-
tece? Deram-me uma justificativa plausível e lógica : eles tem que manter a tiragem
pois o nível de tiragem é que marca o índice de patrocinadores. Sem tiragem com-
patível, retiram-se os patrocínios e as revistas e jornais fecham! Pois a minha Veja
tem um destino certo toda semana: coloco-a no lixo, fotografo e posto no Face-
book com o cabeçalho: LIXO NO LIXO. passarei a agir assim com o Estadão. Eles
tem liberdade de expor sua linha de pensamento e eu tenho liberdade de expressão
e manifestação e assim vou expor meu inconformismo com a mudança de tom da
linha editorial deste jornal absolutamente incompatível com a sua tradição de jor-
nal isento, focado na missão de bem informar, e não a de praticar lavagem cerebral
em seus leitores. (24/02)

PRISÃO DO PAULO PRETO:
Coitadinho do sr Paulo Vieira de Souza (Paulo Preto), um tucano arrepiado,

ele é tão inocente dessas acusações de propinas no (Rodo-Anel)! A sua prisão pela
Polícia Federal só aconteceu por terem encontrado um depósito um pouco maior
que a do baiano Geddel Lima, o dobro e ainda ter defendido os seus amigos: FHC,
Alckmin, Serra, Aécio Neves, Aloysio Nunes, Goldman e o grande partido tucano
do FHC irmão siames do PT (Partido dos Traidores) pouco mais de R$100 milhões.
Que injustiça! Mas, Paulo Preto, não se preocupe que o ministro Gilmar Mendes
é grande e saberá fazer justiça. (22/02)

NOVO RUMO BRASILEIRO:
Exmo senhor Presidente, Jair Messias Bolsonaro, o senhor veio para os bra-

sileiros no exato momento em que o Brasil não podia mais esperar para estancar o
elevado grau de destruição moral e econômica que vinha sendo imposta ao país e aos
brasileiros pela má política que desavergonhadamente vinha preparando este país
para um novo e nefasto rumo da mesma maneira imposta à Venezuela e com o maior
empenho dos governos anteriores nos últimos 24 anos, PSDB e PT.

Esse projetado golpe bolivariano foi foi interrompido pela manifesta von-
tade popular e com o seu maior empenho na defesa da democracia, do Brasil e dos
brasileiros realizando a mais linda e fantástica campanha eleitoral presidencial de
toda a história brasileira. Portanto, o empenho dos brasileiros na sua campanha se-
rão sempre lembrados por eles quanto a necessidade de por fim a esse sistema falho
no uso das urnas eletrônicas e do financiamento público para as campanhas elei-
torais aos políticos. Quem quiser ser candidato que faça a sua custa, ninguém é obri-
gado ser candidato. (23/02)

FHC E O MALÉFICO ESQUERDISMO
Onde se encontra o (FHC) Fernando Henrique Cardoso, nosso ex-presidente co-

munista? Na sua última entrevista que o vi na TV ele alegava não conhecer o "Bol-
sonaro" e somente conhecia o Hugo Chávez, Nicolás Maduro e Fidel Castro. FHC.
o senhor diz não ter conhecido o Bolsonaro mas o povo brasileiro sim, e o elegeu
para ser o nosso presidente com a missão de não deixar o Brasil cair nas mão de
um esquerdismo, comunismo, da sua admiração e posta em prática pelo PSDB, PT,
Lula e Dilma. Felizmente Deus nos protegeu, mandou um grande homem para nos
dirigir e nos livrar da vossa funesta vontade que coincide com a do venezuelano que
está matando o seu povo de fome e bala. Seja homem, apareça em público pela TV e
mostre aos brasileiros o que esse esquerdismo estava preparando para enfiar no
Brasil. (26/02)

BRASIL X VENEZUELA
Com o total empenho da maioria dos brasileiros e confiados na direção do ex-

deputado Jair Messias Bolsonaro, foi feita a campanha eleitoral mais linda, eco-
nômica, patriótica e exemplar de toda a historia brasileira Republicana. Graças a es-
se povo que se empenhou voluntariamente na campanha e o vencedor Bolsonaro,
nos livrou da tragédia e colapso que vem sofrendo os nossos irmãos venezuelanos
nas mãos de um ditador comunista, Maduro, que está colocando em prática tudo
aquilo que o esquerdismo, PT, Lula e Dilma já vinham programando também para
o Brasil. Após te-los financiados com o nosso dinheiro, porque esse covarde es-
querdismo brasileiro hoje se escondem e não venham a público renovar seu apoio
que sempre dava ao Hugo Chávez e Nicolás Maduro? Com o passar do tempo não
há nada melhor para desmentir que a exposição dos fatos. Com o empenho dos elei-
tores que lutaram nesta campanha contra o mal e a grande luta pela vida do Bolsonaro,
todos os brasileiros não podem esquecer de agradecer a Deus por nos ter abençoado
e nos livrado desse maléfico e desumano esquerdismo que está provocando tantas
mortes e fome na Venezuela. (26/02)

FALSIDADE DA BOLSA DITADURA:
O Exmo sr Ministro Luiz Fux, deferiu uma cautelar provisória a pedido do pre-

sidente eleito, Jair Messias Bolsonaro, para suspender o financiamento da 'bolsa di-
tadura', já que não faz sentido manter esse injusto benefício pago pelos contribuintes
para manter na boa vida uma elite rica de esquerdistas antipatriotas como: FHC, Chico
Buarque, Gilberto Gil, Caetano Veloso, Marieta Severo, entre os dois mil beneficiados
com esse benefício pago pelos contribuintes, R$30 mil a cada um dos 2.000 para sustentar
mentirosos esquerdistas, petistas, comunistas, na boa vida integrando uma elite de
detratores da pátria e prejudicando a assistência social de primeira necessidade da clas-
se carente brasileira. (27/02)

REFORMA PREVIDENCIÁRIA:
Qualquer cidadão de bom senso sabe que a reforma previdenciária é de ex-

trema e imperiosa necessidade ser feita com justiça e com a máxima urgência para
evitarmos uma renovação dos acontecimentos constatados por más administra-
ções dos governo grego. Os parlamentares responsáveis por esse melindroso tra-
balho deve lembrar que estão sendo observados pelos eleitores e demais interes-
sados brasileiros numa justa reforma previdenciária.

Parem com falsas acusações aos militares pela falência da Previdência, eles
estão dispostos participar de uma reforma justa, quem não pode dizer a mesma coisa
são os marajás dos 3 poderes e funcionários públicos responsáveis diretos pelo caos
da Previdência. Que tal publicar uma lista dos valores de benefício de todos? Res-
ponda: FHC, Sarney, Lula e tantos outros iguais chupins da Previdência. (27/02)



8Nº 261 - Fevereiro/2019 22

Pensar a Amazônia, em termos inter-
nacionais, como se fosse uma mera

discussão neutra, desprovida de cará-
ter político, ou melhor, geopolítico, é
uma grande ingenuidade. Alguns escon-
dem seus reais propósitos numa retóri-
ca aparentemente moral e universal,
tendo como fundamento questões am-
bientais, indígenas ou quilombolas; ou-
tros são mais diretos, pro-
curando retirar do Brasil
a soberania de uma fatia
de seu território. Uns e ou-
tros partem de uma mes-
ma ideia de �universali-
dade�, devendo nosso país
se curvar a uma �humani-
dade� dirigida e controla-
da por eles.

O documento prepa-
ratório da Igreja Católica
para o Sínodo da Amazô-
nia procura capturar os
incautos por intermédio
de uma argumentação su-
postamente moral e hu-
manitária, quando, na ver-
dade, tem uma orientação política clara-
mente estabelecida. Tal orientação está
baseada na Teologia da Libertação, com
referências explícitas a seus encontros
fundadores em Puebla e Medellín. A
argumentação bíblica é utilizada para
estabelecer uma linha de continuidade
entre a Torá, com nome hebraico no tex-
to, e essa teologia que tem um eixo ideo-
lógico, baseado no marxismo. Só faltou
dizer que a Teologia da Libertação é a
herdeira direta do Antigo Testamento,
o que equivaleria a dizer que o marxis-
mo seria sua melhor expressão.

Convém não esquecer que tal ori-
entação da CNBB está sendo fortalecida
no atual papado, quando tinha sido
liminarmente descartada pelo anterior
pontífice, Bento XVI, já desde a época
em que era conhecido como cardeal
Ratzinger. Este em 1984 escreveu um
livro crítico e mordaz contra a Teologia
da Libertação, considerando-a uma per-
versão do pensamento católico. Em seu
livro sobre a vida de Jesus, retomou a
mesma posição, tendo-a como uma for-
ma do �anticristo�. Cristianismo e mar-

IGREJA VERMELHA CONTRA O BRASIL
Sínodo da Amazônia

*Denis Lerrer Rosenfield

xismo seriam incompatíveis.
Acontece que setores da Igreja

Católica brasileira, congregados na
CNBB, procuram vender a imagem da
neutralidade política, como se estives-
sem apenas preocupados com questões,
digamos, religiosas ou universais nes-
ta acepção restrita, quando, na verda-
de, estão profundamente engajados na

política. Assumem claramente posições
de esquerda! Talvez por ter a esquerda
perdido espaço nesta última eleição es-
tejam tentando ocultar as ideias que os
norteiam!

Curioso que esse ocultamento se
faça, muitas vezes, sob o manto de uma
diferenciação em relação aos evangéli-
cos, como se estes fizessem política e os
católicos, não. Trata-se de mero disfarce,
apresentado sob a forma da oposição, a
�esquerda católica� não fazendo
política, o que seria o caso da �di-
reita evangélica�. Trata-se de uma
forma retórica de velar seus reais
propósitos.

A Igreja Católica, por in-
termédio da Comissão Pastoral
daTerra (CPT), criouoMST,na
década de 1980, e o acompanha
deste então (foto ao lado). Suas
posições são expressamente an-
ticapitalistas e revolucionárias,
apregoa a violência nas invasões
de terras, rurais e urbanas, em fla-
grante desrespeito à lei. Quando
não a favorece, a lei é só uma fer-

ramenta de �latifundiários� e �conserva-
dores�. Despreza a democracia e o Es-
tado de Direito.

A Igreja Católica também colabo-
rou decisivamente na fundação do PT,
constituindo um dos seus eixos. Aí a Te-
ologia da Libertação encontrou terreno
particularmente fértil para o seu flores-
cimento. Foi companheira incansável

dos governos petistas, o
que significa dizer que foi
complacente com o des-
calabro econômico e so-
cial por eles produzidos,
sem dizer da captura do
Estado pela corrupção de-
senfreada.

Outra comissãodela,
o Conselho Indigenista
Missionário (Cimi), almeja
tornar os indígenas um ins-
trumento seu e das ONGs
a ele associadas, apresen-
tando a visão de que suas
áreas demarcadas seriam,
praticamente, recortadas
do território nacional. Ou

seja, o Brasil não seria uma nação de
indivíduos das mais diferentes crenças
e etnias, mas sofreria uma subdivisão
interna, formada por nações indígenas,
que teriam completa autonomia sobre
os seus territórios. A leitura de seus do-
cumentos mostra um linguajar marxista,
voltado para a transformação revoluci-
onária do País.

Apenas um dado: o Brasil, segundo
o IBGE, tem em torno de 1 milhão de in-

dígenas, dos quais
aproximadamente
500 mil em zonas
rurais.Ocupamem
área demarcada
12,5% do território nacional. Se fôsse-
mos seguir o Cimi e ONGs afilhadas, o
País deveria ceder 24% de seu território
para meio milhão de pessoas, para �na-
ções�. O passo seguinte seria a sua re-
presentação na ONU!O documento do
sínodo está repleto de menções às ame-
aças de desmatamento, como se o País
fosse o grande destruidor do planeta.
Ora, segundo dados da Embrapa Saté-
lite, pesquisados por um dos seus mais
influentes estudiosos, Evaristo de Mi-
randa, o Brasil é um dos países mais pre-
servacionistas, ostentando o invulgar
índice de conservação de mais de 60%
de vegetação nativa, com contribuição
decisiva dos empreendedores rurais. Da-
dos esses, aliás, confirmados pela Nasa.

Nesse texto, discorre-se sobre a
�Pan-Amazônia� que recortaria todos
os países da Floresta Amazônica, que
deveriam ser objeto de tratamento es-
pecífico, segundo as ideias da �igreja
universal�: a Igreja Católica sob a ori-
entação da Teologia da Libertação, com
seu séquito de ongueiros mundiais. A
Igreja estaria, assim, se imiscuindo nos
assuntos internos desses países, como
se eles devessem curvar-se a tais dita-
mes tidos, então, por �universais�.

O general Heleno, ministro do Ga-
binete de Segurança Nacional, está co-
berto de razão ao externar a sua preocu-

pação com os rumos desse
sínodo político e esquerdi-
zante. Pensam os militares
nos destinos do País e na in-
tegridade do seu território. O
que está em questão é a so-
berania nacional. Se não for
defendida, tornar-se-á refém
dessa esquerda religiosa,
ambientalista e indigenista,
supostamente �humanitária�.
E o sentido mesmo da Nação
brasileira estará perdido.

* Professor de Filosofia
da UFRGS,

O Estado de S. Paulo, 18.02.2019

Cel José Batista
Pinheiro

Em quase todos os países do mundo os
nativos (índios) foram incorporados à

civilização. Somente o Brasil ainda os con-
sideram bugres retardados, selvagens,
incapazes e indignos de aproveitarem os
benefícios da ciência moderna. No passa-
do, os índios eram os verdadeiros e legí-
timos donos das terras bra-
silienses. No século XVI,
quando as caravelas de Pe-
dro Álvares Cabral aporta-
ram às praias baianas, os
portugueses avistaram cri-
aturas diferentes, com por-
te elegante, com singular
aparência e traços asiáti-
cos, queimados pelo sol, de-
monstrando boa saúde, se-
minus, com enfeites no corpo e na cabeça.
Aquelas criaturas selvagens, seus seme-
lhantes, devem ter causado um impacto
muito grande, aguçando a curiosidade dos
navegadores portugueses que, por acaso
ou intencionalmente, estavam à procura
de novos mundos. O restante da história to-
dos já conhecem.

NO MUNDOATUALNÃO HÁ LUGAR PARA SILVÍCOLAS
Com a posse da terras pelos por-

tugueses e posterior colonização, os ín-
dios foram atraídos com bugigangas e pro-
messas para suprirem as necessidades
básicas dos invasores estrangeiros para
sobreviverem naquelas belas e ricas pa-
ragens, então desconhecidas dos euro-

peus. Os invasores foram logo descobrin-
do uma preciosa árvore produtora de uma
tinta avermelhada, cor de brasa e, por ila-
ção, denominaram aquelas lindas terras
de Brasil. No início da colonização brasi-
leira os índios foram sempre escraviza-
dos, desrespeitados e abusados pelos co-
lonos portugueses que os tratavam como

seres inferiores. No decorrer dos tempos,
os boçais e impiedosos colonizadores
deixaram de importunar os índios e usa-
ram os negros africanos, considerados mer-
cadoria humana, para trabalharem como
escravos.

Atualmente, os índios são tutelados e
considerados politicamen-
te incapazes pelo governo
brasileiro que os protegem
de uma maneira muito es-
tranha e suspeita, outor-
gando-lhes grandes exten-
sões de terras em áreas mui-
to ricas do nosso país, prin-
cipalmente na região ama-
zônica, e abandonando-os
à própria sorte. Os nossos

aborígenes moram em ocas rústicas que
constituem as tabas, sem nenhum resquí-
cio de higiene, analfabetos sem escolas,
sem tratamento médico, sem água potá-
vel, sem os benefícios da eletricidade, com
alimentação precária predando animais
em extinção, poluem os nossos rios, e mui-
tos são alcoólatras e viciados em drogas.

Existem vários órgãos
governamentais para
proteção aos Índios que
não os protegem de na-
da. Os avanços da me-
dicina moderna e da tec-
nologia estão fora do al-
cance dos bugres. Este é o trágico panora-
ma existencial dos nossos abandonados
silvícolas. Não existe no Brasil política
de reintegração dos nossos índios à ci-
vilização. Uma discriminação vergonho-
sa desses seres humanos embrutecidos.
Os índios brasileiros, na sua ingênua ig-
norância, embora possuindo celulares e
radinhos de pilhas não reivindicam nada
para melhorar a sua precária vida. Toda-
via, o mais excêntrico episódio do �pro-
tecionismo aos índios� foram notícias
veiculadas recentemente na imprensa bra-
sileira, em que, dois projetos de hidre-
létricas na região Norte foram vetados
para não afetar o sossego e o bem estar dos
nossos coitados índios em seus �paraí-
sos terrestres�.

(Rio de Janeiro, 30.01.2019)

Foto: Camila Gauditano

Comissão Especial elabora propostas
ao Sínodo da Amazônia em 2019

Crianças em escolas do MST: cantando o Hino da Internacional
Socialista e venerando a bandeira vermelha. Até quando?

A AMAZÔNIA É NOSSA?
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NOSSA (?) AMAZÔNIA !!
* Luiz José Mendonça

Caros amigos da grande luta.

Acabou acontecendo. Sendo o Brasil
um Estado que se declara laico, está

agora envolto num turbilhão internacio-
nal de fundo religioso que poderá custar
sua soberania sobre a Amazônia.

E quem brande a ameaça não é o
poderio militar da Rússia ou da China,
mas a força institucional de um Estado
com 0,44 km² de território e uma popu-
lação estimada em 1.000 habitantes.

Tempo houve em que o Brasil não
tinha nada a temer do Vaticano. Mas ago-
ra sopram por lá ventos da mais bem ar-
ticulada e virulenta esquerda do planeta,
a qual possui a arma mais
mortífera até hoje desco-
berta: a capacidade demo-
ver as consciências.

E o fato está consu-
mado.Sobopoder deFran-
cisco, realizar-se-á em Ro-
ma, entre os dias 6 e 29 de
outubro próximo, o Síno-
do sobre a Amazônia.

Que orientação terá
esse Sínodo? A depender do quadro de
seus organizadores, a predominância
será a da Teologia da Libertação. E a
partir dela, uma orquestração internaci-
onal envolvendo o Vaticano, a ONU, a
União Europeia, as ONGs do mundo
inteiro, que clamariam pela internacio-
nalização da Amazônia.

Seria o lançamento de uma nova
catequese, pela qual
catequizar seria se-
cundário e até supér-
fluo, pois os índios já
vivem as bem-aven-
turanças: eles não co-
nhecem a proprieda-
de privada, o lucro, a
competição. Então,
para quê Pátria, se
o verdadeiro seria a
apologia do coleti-
vismo tribal?

E s t a r í amo s ,
portanto, diante de
uma�Igreja-Nova�de
inspiração comunis-
ta, onde a proprie-
dade é a heresia e o
proprietário o here-
ge, e a vida selvagem
a plena realização do
ideal humano.

Quem quiser
conhecer os desígni-
os dessa teologia em
matéria indigenista,
leiao livroTribalismo
indígena, ideal co-
muno-missionário
para o século XXI.
Escrito em 1977 pelo
renomado presidente
do Conselho Nacio-

nal daTFP, oProf. PlinioCorrêa deOlivei-
ra, o livro previa esse ataque da nova mi-
ssiologia e enunciava as teses que, ainda
com mais radicalidade, serão certamente
defendidas no Sínodo de outubro de 2019
e abrirão caminho para o pedido de inter-
nacionalização da Amazônia.

Em sua época, esse livro foi um
sucesso de venda. Ele teve nove edi-
ções, num total de 82 mil exemplares.
Caravanas de propagandistas da TFP
levaram-no a 2.963 cidades, em todos
os quadrantes do Brasil.

O SÍNODO SOBRE A AMAZÔNIA
E A SOBERANIA NACIONAL

Fernando Oliveira Diniz

Reeditado em 2008, ele foi acres-
cido de uma segunda parte, na qual os
jornalistas Nelson Ramos Barretto e
Paulo Henrique Chaves contam o que
viram na reserva Raposa-Serra do Sol,
em Roraima, e o que pesquisaram em
Mato Grosso e em Santa Catarina. Eles
transcrevem reveladoras entrevistas
com várias personalidades e confirmam
em tudo as teses sustentadas pelo Prof.
Plinio Corrêa de Oliveira em 1977.

Expressiva repercussão do alcan-
ce desse livro veio do Ministro Marco
Aurélio de Mello, do Supremo Tribunal

Federal, que em sua de-
claração de voto durante
o julgamento da polêmi-
ca demarcação das terras
indígenas da reserva Ra-
posa-Serra do Sol, afir-
mou:

�Também vale regis-
trar que, em 1987, o pro-
fessor Plinio Corrêa de
Oliveira, diante dos tra-

balhos de elaboração da Carta de 1988,
advertiu: �O Projeto de Constituição, a
adotar-se em uma concepção tão hi-
pertrofiada dos direitos dos índios, abre
caminho a que se venha a reconhecer aos
vários agrupamentos indígenas uma
como que soberania diminutae rationis.
Uma autodeterminação, segundo a ex-
pressão consagrada (Projeto de Consti-
tuição angustia o País, Editora Vera
Cruz, São Paulo, 1987, p. 182; e p. 119
da obra citada). �Proféticas palavras
tendo em conta, até mesmo, o fato de o
Brasil, em setembro de 2007, haver con-
corrido, no âmbito da Assembleia Ge-
ral da Organização das Nações Uni-
das, para a aprovação da Declaração
Universal dos Direitos dos Indígenas�
(cfr. Catolicismo n° 700, abril de 2009).

Prevenido o Brasil foi. Resta agora
esperar que a diplomacia brasileira saiba,
com todo o respeito devido às autorida-
des eclesiásticas, mas também com toda a
firmeza necessária, fazer conhecer aoVa-
ticano e aos padres sinodais que o Brasil
não aceitará pressões de governos, nem
de nenhum organismo internacional, no
sentido de fazer ingerências descabi-
das no governo de seu próprio territó-
rio.

Segundo a doutrina católica, não
está na missão da Igreja defender �
conforme o fez D. Erwin Krütler (cfr.
OESP 10/2/2019), bispo emérito do Xin-
gu, no Pará � o bioma ameaçado, nem
definir se é supérfluo ou não fiscalizar
as ONGs, ou saber se o governo mudou
ou não mudou a demarcação das áreas
indígenas. Também não cabe aos bis-
pos fiscalizar se o governo cumpre ou
não cumpre a Constituição.

O que sobretudo o Estado brasi-
leiro não poderá de nenhum modo acei-
tar é a renúncia à sua soberania sobre a
Amazônia. Ele terá todo o direito e todo
o dever de garantir a integridade terri-
torial brasileira.

Para terminar, uma reflexão que se
impõe.

Do atual governo podemos espe-
rar uma política eficaz de defesa da
integridade do nosso território. O que
seria impensável se ainda estivesse no
poder o Partido dos Trabalhadores, que
coadjuvaria o Sínodo sobre Amazônia
no desmantelamento do Brasil...

As traições praticadas pelo Lula em
nossa Amazônia, foram tantas e tão

graves, que nos sugerem perguntar: por
que o Lula ainda não foi transferido para
umaprisão de segurançamáxima?Por que
não foi processado por ter traído grave-
mente a nação brasileira, em companhia
de seu velho amigo do Estado do Piaui, à
época, Ministro do STF, Ayres Brito?

Quando em seu primeiro mandato
na Presidência da República, seu amigo
Ayres Brito, foi o relator do processo
que autorizou a demarcação em área
contínua, da gleba indígena, Raposa/
Serra do Sol, ampliando-a para 1.700.000
ha, no Estado de Roraima.

Foi imediatamente demarcada pe-
la FUNAI, e, homologada pelo Presi-
dente Lula.

Cometeram o maior crime de lesa-
pátria.

Retiraram na mar-
ra, através da PF, todos
os não índios da gleba,
inclusive os rizicultores,
com suas terras docu-
mentadas, que produzi-
am há trinta anos, arroz
irrigado com tecnologia
avançada, inclusive com
pulverização aérea, res-
pondendo por 6% do PIB
do Estado de Roraima.

E foi assim, que o
Lula criou a primeira
"Nação indígena" den-
tro do Brasil, entregan-
do-a para as ONGs es-
trangeiras, que lá estão
extraindo nossas rique-
zas, comodiamantes, ou-
ro, nióbio, provavelmen-
te enviando para seus
países de origem.

Aos brasileiros, é
rigorosamente proibida
a entrada por lá. Não po-
dem sequer, sobrevoar
a referida gleba.

Mais de trezentas
famílias que lá nasceram
e, sempre moraram, com
crianças e idosos foram
enxotadas por ordem do STF, apesar de
suas propriedades estarem há décadas,
legalizadas com domínio e posse. Fo-
ram todos tirados de suas próprias ca-
sas como se fossem invasores.

Estão até hoje amargando a maior
miséria, pelas periferias de Boa Vista,
capital do Estado de Roraima, devido
as pífias indenizações recebidas.

Que país é esse? Abriram as por-
tas para outras criações de "nações in-
dígenas", algumas até sem índios, mas,
localizadas nos mapas da FUNAI, em

glebas riquíssimas emminerais, água po-
tável subterrânea, biodiversidade, ouro,
o estratégico nióbio, diamantes e, muitas
outras riquezas do sub-solo amazônico.

Esperemos que o governo Bolso-
naro, com seus Ministros Generais, que
conhecem a Amazônia como poucos,
sito como exemplo: o General Augusto
Heleno, o General Lessa, entre outros,
todos ex-Comandantes da Amazônia,
que acabem com essa falácia de prote-
ção indígena pelas ONGs estrangeiras.
Na verdade estão tentando nos grilar
13% de nosso território, totalizando
1.105.000 km², todavia, com a agravante
de que as terras por eles pretendidas,
são todas na selva Amazônica, nos sí-
tios minerais mais ricos, para apenas
alguns milhares de índios.

Fechem a FUNAI, prendam todos
seus ex-diretores, ex-presidentes, com-

provadamente grandes traidores de nos-
sa querida Pátria. Arrasaram com o Es-
tado de Mato Grosso do Sul, com ab-
surdas portarias, dando direito aos ín-
dios sobre fazendas documentadas e
produtivas. Isso tem que acabar!

Uma nação gigantesca como a nos-
sa, jamais poderá sucumbir devido al-
guns milhares de índios, que já deviam
estar integrados à sociedade, como as-
sim queria o Marechal Rondon.

A todos meu abraço.
* Ex-piloto da grande Selva Amazônica.

�Tem algumas coisas na pauta do Sínodo que
são de interesse do Brasil. E quem cuida da Ama-
zônia brasileira é o Brasil. Quer falar de terra indí-
gena, de distribuição de Terra... O Brasil não dá pal-
pite no deserto do Saara, no Alasca. Estou preocu-
pado com entidades ONGs estrangeiras e, às ve-
zes, chefes de Estado querendo dar palpite em co-
mo deve ser tratada a Amazônia brasileira.�

General Augusto Heleno
Ministro do Gabinete de Segurança Institucional
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13 de fevereiro de 2019

FIZEMOS
ONTEM!

FAREMOS
SEMPRE!

o Estado brasileiro não
poderá de nenhum
modo aceitar é a
renúncia à sua
soberania sobre a
Amazônia. Ele terá
todo o direito e todo o
dever de garantir a
integridade territorial

brasileira.

A AMAZÔNIA É NOSSA?
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MUSEU MILITMUSEU MILITMUSEU MILITMUSEU MILITMUSEU MILITAR TCEL ALEXANDRE AMENDOLAAR TCEL ALEXANDRE AMENDOLAAR TCEL ALEXANDRE AMENDOLAAR TCEL ALEXANDRE AMENDOLAAR TCEL ALEXANDRE AMENDOLA
Está localizado no interior do Quartel do 3° GRUPO DE ARTILHARIA DE CAM-

PANHA AUTOPROPULSADO - �REGIMENTO MALLET�, na cidade de San-
ta Maria/RS e foi criado pela Portaria N° 258, do Gabinete do Ministro, de 02 de
maio de 1996.

Esse monumental empreendimento cívico militar e patriótico, foi inaugura-
do em 22 de agosto de 1992, tendo como pontos culminantes a trasladação dos res-
tos mortais do Marechal Emílio Luiz Mallet e de sua esposa Dª Joaquina Castorina
de Medeiros Mallet, Barão e Baronesa de Itapevi.

A idealização e construção desse museu deve-se ao TC ART QEMA ALEXAN-
DRE MÁXIMOCHAVES AMENDOLA, nascido em 12 de abril de 1925, no Rio de Janeiro,
sendo declarado Aspirante a Oficial de Artilharia na 1ª Turma formada na AMAN e
classificado no então 5º Regimento de Artilharia Montada- �Regimento Mallet�.

HALL DE ENTRADA
Quem entra no Museu, depara-se pelo lado

direito, frente a recepção, na parte superior da pa-
rede de um prédio de �quartel PandiáCalógeras�,
que em passado recente abrigou uma Bateria, com
uma bela placa esculpida em alto relevo em madeira,
na qual lê-se: �MUSEU MILITAR TC ALEXANDRE
AMÊNDOLA�. Logo abaixo, emoldurada, a fotogra-
fia do homenageado, já no posto de Tenente Coro-
nel, em uniforme de campanha da época, tendo a es-
querda de quem olha de frente, também emoldura-
do, um quadro com seu Curriculum Vitae.

Abaixo, em mostrador apoiado sobre o solo
confeccionado em madeira e vidro trabalhado, um
mostruário que abriga sua espada, simbolo do ho-
mem destinado a comandar.

SALA DE ARMAMENTOS LEVES
Continuando com sua pe-

regrinação histórico o visitante
entra pela direita, onde vai en-
contrar em primeiro plano a Sala
de Armamentos Leves, que reú-
ne petrechos de emprego indi-
vidual coletivo, com exempla-
res que foram acionadas entre a
Guerra da Tríplice Aliança e a Se-
gunda Guerra Mundial.

Temos então uma vasta
gama de armas como as Clavinas
e Carabinas do Sistema Minié,
usadas pelas infantaria e cava-
laria brasileira no Paraguai, me-
tralhadoras e fuzis-metralhado-
ras Hotkiss usadas na I GM, Madsen, Browning .30, metralhadora antiaérea. 30 refri-
gerada a água, submetralhadoras Thompson, fuzis e mosquetões Mauser, Nagant, Ga-
rand, etc, que marcaram suas presenças nos dois conflitos mundiais disso, deze-
nas de outras armas menores aqui se acham expostas e, que vale a pena conhecê-las,
pois com elas fizemos nossas História.

SALA EVOLUÇÃO DA ARTILHARIA
Contíguo a Sala de Ar-

mamentos Portáteis, o visi-
tante encontrará, na solidez
dos materiais expostos, a his-
tória da evolução da última
Ratio Regis no Brasil entre os
anos 1939 e 1971.

Expostos, na devida or-
dem, o Canhão Krupp-75/TR/
M939, também denominado
C34, de fabricação alemã, usa-
do como componente da
Artilharia de Campanha de
nossas antigas Divisões de
Cavalaria até o ano de 1971.

Na versão original, sua
tração era hipomóvel, por-

tanto seu rodado era de madeira, com chapas de ferro, em tudo semelhante ao trem de
rolamento de uma carreta, veiculo muito comum no Rio Grande do Sul até então. O
último Grupo de Artilharia a usar esse tipo de material, com tração hípica foi o 1° GRU-
PO DE ARTILHARIA 75 A CAVALO, em São Borja-RS, atual 26° GAC de Guara-
puava-PR

Em 1950, com o advento da motorização o Arsenal de Guerra do Gen Câmara pos-
sou a substituir os antigos rodados por pneus, sendo estes dois exemplares aqui ex-
postos um exemplo dessa mudança técnica.

Vê-se, além desses canhões Krupp C/34, expostos os seguintes equipamentos
alinhadores na ala direita para quem entra:

- Obuseiro M102 Ordnance, de 105 mm, fabricado nos Estados Unidos. Foi usado
por nossa Artilharia entre 1973 e 2000

- Reparo Múltiplo Antiaéreo. 50, fabricado nos Estados Unidos e dotados de qua-
tro Metralhadoras Browning do calibre citado.

Participou da II GM e foi usado como arma antiaérea até os anos 90 do século
XX.

Metralhadora Antiaérea Browning .50, refrigerada a água. Foi usada por pouco
no EB e nunca participou de conflitos reais.

A Frente de todo esse material bélico, perfilados á esquerda para quem entra em
ordem de alcance, o visitante vai encontrar, entre outros itens, foguetes da AVIBRAS,
canhão anticarro sem recuo de 106 mm(CAC 106 S/R) e seu similar canhão anticarro
sem recuo de 57mm (CAC 57 S/R), todos, equipamentos de fabricação brasileira,
postado ao lado de bazucas norte americanas, dispositivos de iluminação do cam-
po de batalha, etc.

SALA FORÇAS IRMÃS
Voltando ao

Hall de entrada, to-
mando a esquerda
o visitante vai pas-
sar pela Galeria dos
Patriarcas da Na-
ção e dos Patronos
do Exército, suas
Armas, quadros de
serviços, entrando,
então na Sala das
Forças Irmãs.

Para quem en-
tra, a direita encon-
trará uma sala des-
tinada a homena-
gear a Marinha de
Guerra do Brasil e a
esquerda a ala dedi-
cada a Força Aérea
Brasileira. Ambos espaços congregam materiais e equipamentos característicos de cada
Força Singular que valem a pena ser visitados, além do que, atestam a perfeita identidade
de propósitos entre essas duas Instituições Permanentes e o Exército Brasileiro, qual
seja, a de bem servir o Brasil com patriotismo, honestidade, e competência.

SALA ARTILHARIA ANTIGA
Saindo da sala Forças Ir-

mãs, deparamo-nos com o ma-
terial exposto, todo ele da
artilharia antiga, que compõe a
�BATERIA- HISTÓRICA Cap
Cunha Mattos�. Essa �Bate-
ria� não é orgânica do Regi-
mentoMallet mas é latente, pois
equipada com três canhões
Krupp 75, M908, TR, C28, de
artilharia de campanha e, dois
canhões Schneider 75, M919,
TR, C19, de artilharia de mon-
tanha, operacionais, desfila e
participa das atividades do Ve-
lho Regimento, principalmen-
te nas simulações da Batalha

de Tuiuti, onde suas vozes tonitroantes se fazem ouvir, ocasionadas por homens do Pampa
que tem experiencia e intimidade com o cavalo.

Além desses canhões acima citados, a SALA ARTILHARIA ANTIGA abriga um
armão de Krupp 75, o
armão do canhão La
Hitte que �guarnece�
o Mausoléu e fez seus
�argumentos serem
ouvidos acatados� em
Tuiutu, um canhão an-
tiaéreo l60-40/ Bofors
1934, de origem sue-
ca e replicas de uma
balista e uma catapul-
ta, peças da artilharia
de campanha do Exér-
cito Romano, as quais
foram confecciona-
das e doadas ao Mu-
seu pelo Gen Bda Eng
Mil GILBERTO DE
AZEVEDO, mineiro de Pouso Alegre, recentemente falecido.

SALA DO ORATÓRIO DE SANTA BÁRBARA
De acordo com a Igreja Cató-

lica Apostólica Romana, Santa Bár-
bara é a Padroeira dos Artilheiros,
Bombeiros, Mineiros e todos que
lidam com fogo. Diz a história que
no momento do seu martírio Deus
responde a seus algozes com o en-
vio de raios punitivos que os ful-
minaram, por isso ela se tornou a
protetora dos que lidam com essas
profissões de alto risco.

Nas dependências de nosso
Museu há um Oratório à ela dedi-
cado, contendo sia imagem com
um genuflexório a frente e, den-
tro de um recipiendário, um frag-

mento de osso da santa, que foi doado pelo Marechal Waldemar Levi Cardoso
O Marechal Waldemar Levi Cardoso recebeu essa relíquia do Arcebispo de

Pizza, durante a II GM, na qual comandou o 1°ROAuR 155 como Tenente Coronel,
tendo junto o Diploma do Vaticano que confirmada sua autenticidade. Posterior-
mente, em 1947 assumiu o comando do então 5°RAM, e ao final de sua longa exis-
tência (faleceu em 2013 com 109 anos de idade), doou todo esse acervo sagrado pa-
ra o nosso Museu, onde estão expostos visíveis e palpáveis.

* Cap Davi Martins Corrêa

Continua na próxima edição
* Responsável pela apresentação deste texto e organização e manutenção do Museu
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CONDOMÍNIO PONTA GROSSA:
Localizado na beira da Lagoa de Araruama.

Casa com
4 quartos com

armários
embutidos,

sendo 2 suítes
com ar

condicionado.
Wi-Fi, bar,

churrasqueira,
aquecimento
solar nos
chuveiros, cisterna com 35 mil litros, segurança

permanente, máquina de lavar, 2 tvs HD, ventilador
de teto em todos os quartos, cozinha completa

Tratar: Cláudia (21) 98193-9680
claudiammteixeira@hotmail.com

A frase principal
temduplo sentido �LUTO�
do verbo lutar e �LUTO�,
sentimento de pesar pelo
que vem acontecendo em
nosso país.

Como temos recebi-
do pedidos para adquiri-
las, resolvemos novamen-
te confeccioná-las.

Como comprar? Nos
locais das manifestações
que se realizarem futura-

mente, nas reuniões/palestras do Grupo/
jornal Inconfidência e pela internet.

Em Belo Horizonte, façam o pedi-
do pelo telefone deste jornal 3344-1500 ou
pelo e-mail jornal@jornalinconfidencia.
com.br. Semanalmente serão entregues
em local previamente combinado � No
Círculo Militar de Belo Horizonte ou na
Praça da Liberdade em data e horário
devidamente acertados, ao preço uni-
tário de R$20,00 e informando o tama-
nho desejado.

Para os interessados de outras ci-

Em 2015 lançamos uma camiseta
preta com os dizeres �Luto pelo

Brasil � Quero um País sem cor-
ruPTos� e a Bandeira Brasileira em
cores, alcançando grande sucesso de
vendas pela internet e nas manifesta-
ções acontecidas na Praça da Liberda-
de. Eram 2 mil, nada restando. A fina-
lidade principal de seu uso é a iden-
tificação dos usuários nas manifesta-
ções de rua, evitando intrusos e �black-
blocs�.

A venda de camisas na
Praça da Liberdade

Este Editor, com o filho Carlos Euclides,
a nora Valéria e o neto Pedro

dades/estados exclusivamente pelo e-
mail, na quantidade mínima de 05 cami-
setas. Ao fazer o pedido, deverá ser
informado o endereço completo do des-
tinatário e o comprovante do valor de-
positado no Banco do Brasil agência
0643-2 c/c 128.172-0 correspondente
à quantidade de camisetas e mais o
valor da remessa postal

Quer conhecer um sórdido e picareta,
que já nasceu covardão, patife e or-

dinário? Coloque estes ingredientes no
liquidificador. Misture com lixo hospita-
lar, urina, lama, fezes e ratos de esgoto.
Deixe bater alguns segundos. O resulta-
do será claro e imediato: um copo trans-
bordandodeLuizVeríssimo. Umdosmais
repugnantes pulhas da imprensa. Verís-
símo é um safado, balofo, pretensioso e
metido a engraçado e intelectual de meia
pataca que rabisca asneiras no Globo. O

verme sem cérebro Veríssimo não tem
moral, autoridade nem tutano para jogar
as patas imundas emCollor e no presiden-
te Bolsonaro. Collor é senador exercendo
o segundo mandato. Trabalha firme, com
isenção e espírito público. É respeitado e
respeitador. Na chefia da Nação tirou o
Brasil das amarras do atraso.

Não foi apeado do cargo por cor-
rupção, mas por orquestrado jogo imun-
do dos pseudos éticos que derrotou nas
urnas. Tanto é verdade que Collor foi
inocentado emdois julgamentos peloSTF.
Comparar os governosCollor como início

A EXCRESCÊNCIA LUIZ VERÍSSIMO
Jornalista Vicente Limongi Netto

do governo Bolsonaro é colossal sandi-
ce, canalhice, torpeza e má fé. A exemplo
deCollor, Bolsonaro foi eleito emvotação
consagradora. Mostra-se empenhado e
decidido em trabalhar com afinco e patri-
otismo. Bolsonaro não é homemde esmo-
recer diante das dificuldades. Trabalhar
duro, com isenção, patriotismo e correção
são características que o sacripantaVerís-
simo só conhece de vista.

Por questão de higiene os bolo-
rentos textos do ordinário Veríssimo de-

veriam ser dados aos porcos. Como resto
de comida. O gorducho raivoso se acha
culto, humorista e malandro. Não pas-
sa de repugnante pigmeu e escritor de
araque. A recente porcariada de Verís-
simo, "Simples"( O Globo- 21/02) mos-
tra bem como Luiz Veríssimo é repulsi-
vo e mau caráter. Quem como ele enxo-
valha os outros, não merece o respeito
de ninguém.

É um irrecuperável imbecil. Mise-
rável parido no meio fio da sarjeta. Não
respeito canalhas como Veríssimo que
agridem os outros gratuitamente. Verís-
simo não cheira, fede. Não cobra, faz o
preço. Não argumenta, relincha. Não an-
da, rasteja. Veríssimo deveria procurar
um médico. Tentar curar suas diarréias
mentais, convulsões na alma e cólera no
sangue apodrecido e fedorento.

Durante toda a minha vi-
da (82 anos) sempre par-

ticipei de lideranças comuni-
tárias, sindicais e de Orça-
mentos Participativos quando
eram votadas as obras prio-
ritárias em diversos bairros
desta capital.

Hoje sou sócio da ABE-
MIFA - Associação Benefi-
cente dos Militares das For-
ças Armadas, que pode con-
firmar que ali participei da
campanha para a eleição de
Jair Messias Bolsonaro.

Gostaria imensamente,
se possível, que fosse publi-
cada a minha fotografia parti-
cipando da campanha eleitoral, por minha conta e risco, nas ruas de BH, corpo a
corpo, no convencimento e distribuição de material na região central do bairro
Santa Cruz, onde moro, e na Praça Sete, onde sou reconhecido por todos que ali
frequentam. Coloco-me a seu dispor para fazer do Brasil uma grande Nação, com
paz e amor. (31/01)

APOSENTADO ARTHUR BAPTISTA DAS NEVES
Belo Horizonte/MG

Campanha eleitoral

Podóloga Vitória
Tratamento dos pés em geral

Há sempre u
m

conforto para

os seus p
és

Calos - Cravos - Unha Encravada
Tratamento de Micose e Frieiras

Calosidades e Rachaduras com tratamento a laser
Horário de Segunda a Sexta de 08:00 às 11:00 / 13:00 às 17:00

(31) 3224-3520 / 99952-3392
Av. Afonso Pena, 867 - Sala 1017 - Centro - Belo Horizonte
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BOLETIM DAS BAIAS

A imprensa escrita, falada e televi-
sada começa a sentir e ver o que

não acreditava que pudesse uma hora
acontecer � a grande força das redes so-
ciais. Elas começaram a dizer estamos
aqui por ocasião do impeachment da
ladra e incompetente anta mineira. Não
demorou muito, um deputado do bai-
xo clero, filiado a um insignificante
partido, sem dinheiro e esfaqueado,
mas com uma propos-
ta decente de governo
foi eleito presidente
da República.

De quebra oxi-
genaram o Senado, um
antro de corruptos que
foi renovado em 54%
de seus membros, e pa-
ra sacramentar as re-
des ainda fuzilaram
politicamente o corrupto RenanCalhei-
ro, até então o rei da pocilga. Parte do
trabalho já foi feito no poder Executivo
e no Legislativo. O presidente da Câ-
maraRodrigoMaia, que ainda não acor-
dou e quer manter o balcão de negócios
que há muito existe com o Executivo,
será tratado posteriormente.

Agora vamos apontar nossa me-
tralhadora para o podre Judiciário,
onde infelizmente temos uma Supre-
ma Corte que envergonha os brasilei-
ros dentro e fora do país. Um país sé-
rio não pode aceitar uma Suprema Cor-
te com ministrinhos indicados por
presidentes corruptos e com um as-
tronômico custo por conta dos altos
salários e das mordomias. O contri-
buinte não mais aceita pagar a conta
dessa pouca vergonha.

Quando falei em pouca vergo-
nha não me referi só ao custo finan-

* Humberto de
Luna Freire Filho

MORTE À IMPRENSA PODRE
VIVA AS REDES SOCIAIS

ceiro da Corte, mas
também ao alto custo
moral para a Justiça
brasileira por conta da
falta de caráter de alguns de seus mem-
bros. Temos um Gilmar Mendes, ad-
vogado de bandidos e trambiqueiro,
hoje na mira do fisco. Esse indivíduo
que se acha intocável, ainda ameaça
funcionários do órgão tributário com

competência técnica e
legal para agir.

Temos umRicardo
Lewandowski,ministro
escolhido em uma ro-
dada de frango, polenta
e cachaça em um bar da
periferia de SãoBernar-
do do Campo pelo cor-
rupto, ladrão e hoje pre-
sidiárioLuiz InácioLula

da Silva. Temos, imaginem, na presi-
dência da Corte um advogadozinho de
porta de cadeia e do PT, ex empregado
de José Dirceu, outro bandido conde-
nado a décadas de prisão, mas em li-
berdade por conta do baixo nível moral
do STF.

E para encerrar, temos um mi-
nistro beneficiado pela PEC da Ben-
gala e que já deveria estar fora da ca-
sa dando início à chamada assepsia.
Ele se chama Marco Aurélio Mello,
de tristes origens e memórias, e que
na minha opinião está sofrendo do Mal
de Alzheimer, desconfiança essa que
me surgiu quando o mesmo há pouco
tentou, com uma só canetada, liber-
tar 170.000 presidiários. Gente, va-
mos valorizar as redes sociais, elas se-
rão a salvação do país.

* Médico
Cidadão brasileiro sem medo de corruptos.

IMAGEM: BandNews FM

Gilmar
Mendes

Em Brumadinho só morreu trabalhador, nenhum
bandido. Será que foi por isso que não apareceu

ninguém dos Direitos Humanos até agora?
* * *

Uma pergunta. Quantas pessoas dos Direitos
Humanos estão lá na tragédia?

* * *
Engraçado que o Zanone (advogado do Adélio)

recebeu 300 mil reais na conta e o COAF não quer
saber quem depositou nem a origem da grana?

* * *
Cadê o Caetano, Chico, Mano Brown pra fazer um

show pra doar a renda para as vítimas de
Brumadinho? Na hora de fazer show pra defender

vagabundo preso por corrupção são ótimos!
* * *

Alguém viu os filhos do Lula no velório do tio Vavá?

Leiam esse maravilhoso livro de Leonardo
Coutinho (editora Vestígio - 2018 ), e vejam

comoChávez alimentou o narcotráfico, financiou
o terrorismo e provocou a desordem global.

Lula e Dilma o idolatravam e não foi por
acaso que ela disse que para ganhar as eleições,
�faria até o diabo�.

Hoje um está preso e só falta a companhia
dela. Não se trata do �casal 20� e sim o mal que
quase nos fez chegar ao triste quadro, pelo qual
passa os nossos irmãos venezuelanos.

OS FINS JUSTIFICAM
OS MEIOS

O PORQUÊ DE TANTO ÓDIO
CONTRA BOLSONARO

A VERDADE COMO ELA É ... ESTE PAÍS "NUNCA"
FOI DE "TODOS" OS BRASILEIROS !!!

NUNCA NEM TODOS "FORAM IGUAIS PERANTE ÀS LEIS" !!!

Qualquer cidadão ao pegar emprés-
timos num banco é submetido a

um juro mensal de 3,5% . Como pode o
apresentador da TV Globo, Luciano
Huck conseguir um empréstimo de R$
17,7 milhões junto ao BNDES e pagar
juros de 3% ao ano? E com essa mano-
bra compra um jatinho particular.

O BNDES foi criado para ajudar o
pequeno empresário nos seus negócios e
não para outras causas escusas, imo-
rais e ilícitas.

A LEI ROUANET também foi cri-
ada para ajudar os pequenos atores em
início de carreira e não para aqueles já
estabelecidos, famosos e ricos.

O Governo Bolsonaro está termi-

Advogado Alcyone Samico

Empresa de Huck comprou jatinho com ajuda
do BNDES, diz jornal

Empréstimo de R$ 17,7 milhões tem juros de 3% ao ano
e amortização em 114 meses!

Talita Abrantes Foto: Leonardo Benassatto/Reuters

nando com essas imoralidades públicas.
O dinheiro do BNDES e da LEI

ROUANET pertence ao povo brasileiro,
pois é oriundo dos impostos pagos por
ele, e não da TV GLOBO, verdadeira "
puxa- saco " dos governos petistas.

É por essas razões que a referida
emissora ataca diariamente o Governo
Bolsonaro.

Hugo Chávez enquanto vivo propa-
lava para o Mundo, que o boliva-

rianismo era o novo socialismo do sé-
culo XXI, com apoio in-
tegral de países mem-
bros do Foro de São Pau-
lo, criado por Fidel Cas-
tro e Lula, com o intuito
de implantar paulatina-
mente, o comunismo nas
Américas.

Atualmente podemos nominar o
ditador venezuelano Nicolás Maduro,
tão admirado pela esquerda brasileira,
principalmente o PT, como o novo psi-
copata do século XXI.Não se incomoda
com o povo que foge do país por fome

O NOVO PSICOPATA
DO SÉCULO XXI

e falta de medicamentos; ou é preso por
fazer oposição à ditadura cruel, sangui-
nária e desumana.

Psicopata é aquela
pessoa que sofre de psi-
copatia, doença caracte-
rizada por grave distúr-
bio mental, em que o en-
fermo apresenta com-
portamentos antisso-
ciais e amorais, sem de-

monstrações de arrependimento, remor-
so e incapacidade de amar os outros.

O psicopata tem prazer em causar
sofrimento ao próximo e é uma pessoa
extremamente egocêntrica. Que se dane o
povo, desde que eu permaneça no poder!

Jornalista Alexandre Garcia:
�A questão-chave é a seguinte: Jair Bolsonaro cortou as verbas
publicitárias e a mídia está agonizando como um moribundo em

seus últimos dias de vida.
E para piorar ainda mais, os grandes grupos de comunicação

perderam seu principal informante (Bibiano)�
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Enquanto o funcionalismo público estadual está com o pagamento de seus sa-
lários em atraso, os 77 deputados estaduais de Minas Gerais, deitam e rolam.

Vejamos o que eles têm aprontado e a mídia venal e vendida e o governador Zema não
se pronunciam.

Na última legislatura (2015/2018) os deputados se autoconcederam um au-
xilio moradia, inicialmente no valor de R$ 2.850,00, para em seguida aumentarem
para R$ 4.377,73 em vigor atualmente. E a totalidade deles deve ter residência em BH,
alguns com mais de uma propriedade. Dá nojo!

Enquanto isso, uma professora estadual mineira tem a pior remuneração do
Brasil. Menos de R$2.000,00 (já vi o contra-cheque)! Não recebe auxilio moradia,
vales refeição e transporte e dá expediente, às vezes em duas escolas diferentes.
Ano passado perguntei a elas � Porque não fazem greve? Não podemos, pois o sin-
dicato está na mão do PT!

E o que dizer do assalto ao erário mineiro cometido pelos deputados estaduais
na legislatura dos anos de 2000?

Na Assembleia Legislativa, deputados estaduais receberam salários indevidos
de forma secreta, no contra cheque, a título de auxílio � gabinete, entre 1999 e 2001.
Quando descobertos, os pagamentos ilegais foram suspensos, mas nada foi restituído
e o processo judicial se arrasta até hoje. Naquela época, o presidente da OAB/MG,
Marcelo Leonardo, era (ainda será?) funcionário da Assembleia Legislativa, (onde não
aparecia), recebendo um salário de R$ 16.521,66. Hoje é advogado do Marcos Valério,
o preceptor do mensalão. Passado mais de uma década, alguns daqueles deputados de-
sempenham importantíssimas funções, a saber: - deputado Alberto Pinto Coelho (PP), atual
vice-governador, recebeu um extra de R$ 1,9 milhão; deputado Diniz Pinheiro (PSDB), agora
presidente da ALEMG, embolsou R$ 1,6 milhão; ex-deputado Mauricio Torres (PSDB)
faturou R$ 2,3 milhões, recém eleito para um cargo no Tribunal de Contas do Estado;
deputado Rogério Correia (não podia faltar o partido dos corruPTos), atual líder do
bloco de oposição, recebeu um extra de R$ 1.4 milhão e o deputado Antonio Júlio (PMDB
sempre presente), hoje líder da minoria, R$ 2,2 milhões.
Interessante é que a mídia mineira não comenta mais este fato, pois depende das verbas

publicitárias do governo do Estado. E também a OAB não se manifesta, mas sempre tão
atenta aos �Direitos Humanos�!!! (Publicado no Inconfidência, nº 166 de 31 de julho de 2011)

Ainda, o deputado João Magalhães/MDB assumiu o cargo de presidente da Co-
missão de Administração Pública na ALMG, apesar de já ter sido preso no ano pas-
sado por corrupção! É o agente público que possui o maior números de ações de
improbidade administrativa.

E ainda relembramos que 102 deputados federais e estaduais eleitos em 2014, re-
ceberam 15 milhões de reais como doações de mineradoras (publicado no jornal
O TEMPO e no Inconfidência de 31 de janeiro de 2019).

Julgamos que este valor deveria ser restituído e utilizado para pagar as famílias
de todos aqueles que sofreram o mar de lama em Mariana e Brumadinho.

Charge publicada em fevereiro de 2003, que continua válida e atual.

OLDACKESTEVES

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE MINAS GERAIS
VERGONHA NACIONAL

R$ 200 milhões à sua inteira disposição, desde que dê andamento
ao processo dos deputados estaduais que assaltaram o erário

mineiro no início dos anos 2000.

Para o seu conhecimento e providências imediatas
GOVERNADOR ZEMA

Essa mesma Assembleia Legislativa que apoia
o corrupto governador Fernando Pimen-

tel, que quando ministro de Planejamento no
desgoverno Dilma, recebeu da FIEMG - Fede-
ração das Indústrias de Minas Gerais R$ 1 mi-
lhão (dizem que foram 3 milhões de reais) para
apresentar palestras e consultorias às Regio-
nais e jamais as concretizou. Terá ele declarado
esse recebimento à Receita Federal? Sobre es-
se assunto nunca vimos comentários na mídia
venal e vendida. A OAB/MG, a própria Fiemg,
entidades de classe, partidos políticos sem-
pre se omitiram e não se pronunciaram. O in-
teressante é que o então presidente da Fiemg,
engenheiro Robson Braga de Andrade, jamais
cobrou o �cano� que levou. Em compensação foi eleito, presidente da CNI � Con-
federação Nacional da Indústria, por unanimidade em maio/2010, em pleno go-
verno petista e empossado em outubro do mesmo ano. É muita coincidência... e
reeleito nesse mesmo governo corruPTo, até ser preso no final do mês de janeiro
de 2019.

Pimentel, quando prefeito de BH, empregou na Prefeitura, sem concurso e com al-
tos salários, o irmão e o ex-marido da impichada Dilma (Tenho os comprovantes das
nomeações). E nada disso vem a público.

Seria interessante que os futuros governos federal (Bolsonaro) e o estadual (Zema)
investigassem essas bandalhas, através da Lava Jato.

Quosque tandem?

Pilantrel

Hoje (2019)Ontem (1999/2018)

1 - AÇÃO CONTRA OS DEPUTADOS

Desde o longínquo ano de 2000, tramita (leia-se "dormita") na 2ª Vara de
Fazenda Pública Estadual, uma Ação Popular cobrando a devolução de va-

lores recebidos indevidamente pelos deputados estaduais mineiros, eleitos para
a legislatura 1999-2002.

Até a presente data, passados quase 20 (VINTE) anos, não houve bloqueio
de bens, nem sentença, nem qualquer outra providência que pudesse amenizar o
trágico prejuízo sofrido pelo erário mineiro.

Seria interessante que o atual Governador, Romeu Zema, pudesse cobrar
a devolução de tais recursos para os combalidos cofres do Estado de Minas Ge-
rais, determinando à Advocacia-Geral do Estado a adoção de medidas na ação
judicial em curso.

No estado onde os salários de servidores estão atrasados, não se pode dar ao
luxo de permitir que os marajás do parlamento vivam impunes a nossa custa, sem
ressarcirem à sociedade o inaceitável rombo que causaram às finanças públicas.

2 - DEPUTADO JOÃO MAGALHÃES NA PRESIDÊNCIA DA
COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DA ALMG

Causa espanto a confirmação de que o Deputado Estadual João Magalhães
tenha assumido a presidência da Comissão de Administração Pública da

Assembleia Legislativa de Minas.
Não bastasse o elevado descrédito que os parlamentares desfrutam na socie-

dade, o caso de João Magalhães possui ainda contornos mais sórdidos. Tal deputado
veio, recentemente, a ser preso em operação deflagrada pela Polícia Federal, denomi-
nada "Operação Capitu�, na qual foi acusado de ligar para Ricardo Saud, operador da
JBS, onde cobrava o pagamento de 4 milhões de reais a título de propina.

Além disso, é sabido que João Magalhães também se notabilizou pela quan-
tidade de ações de improbidade administrativa movidas contra si, chegando ao
absurdo número de 37 processos, conforme matéria divulgada, ainda em abril de
2013, pela Agência Estado.

A soma das duas situações é mais que suficiente para demonstrar que João
Magalhães não possui requisitos nem condições morais para assumir a presidên-
cia de comissão tão relevante para a sociedade mineira.

Trata-se de um verdadeiro escárnio.

3 - CASO NEPOMUCENO

Fomos surpreendidos com a decisão do (sempre ele) Ministro Dias Tofoli, que,
numa canetada, suspendeu os efeitos de decisão judicial e impediu o retorno

do promotor de justiça Eduardo Nepomuceno de Sousa à Promotoria de Justiça
de Defesa do Patrimônio Público.

Pergunta-se: qual interesse foi atendido? O afastamento do promotor de
justiça de suas atribuições ajudou a quem? Por que Tofoli deu a decisão no seu
último dia na turma julgadora?

Enquanto, no Rio de Janeiro, governadores, conselheiros, deputados e outras
autoridades já estão presas, aqui em Minas Gerais, todos continuam impunes.

4 - CLÉSIO ANDRADE

É preciso apurar a razão pela qual Clésio Andrade, o eterno presidente da CNT -
Confederação Nacional de Transportes, continua preservado de todas as

situações em que se envolveu. No processo do Mensalão, mesmo sendo ele o
chefe de Marcos Valério, saiu ileso, enquanto seu laranja foi condenado a mais
de 40 anos de cadeia.

No caso do Mensalão Tucano, aqui em Minas, recebeu condenação de
apenas cinco anos, enquanto Eduardo Azeredo foi apenado em 22 anos. Perto
dele, Azeredo é um monge franciscano.

Clésio também conseguiu paralisar diversas ações e investigações em vá-
rias instâncias, inclusive envolvendo desvio de recursos do sistema CNT.

Vale lembrar que, por duas vezes (governos Azeredo e Aécio), Clésio foi vice-
governador do estado e emplacou uma esposa no cargo de conselheira do Tribunal
de Contas.

De fato, é bastante estranho que tal figura permaneça à sombra e impune.

Charge publicada em 2002 continua ainda mais oportuna em 2019
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É IMPOSSÍVEL ESCREVER
CORRUPTO SEM PT

NÃO VOTO EM

Em julho de 2005, um assessor do então deputado estadual
José Nobre Guimarães (PT/CE) foi preso no aeroporto em
São Paulo pela Polícia Federal, com US$ 100 mil e R$ 200

mil escondidos na cueca e na mala.
O nobre deputado é irmão de José Genuíno (PT/SP) e foi
eleito deputado federal. Essa cueca do PT permanecerá
pendurada até o caso ser investigado e os corruPTos

julgados, condenados e presos.
Hoje é o líder do PT na Câmara de Deputados!

Não podia ser outro!

Foto de um Suplicante

DAMARES
Lula veste Xadrez

Felizes são os chineses,
que à cada ano mudam
de animal; nós ficamos
oito anos com o burro
e seis com a anta.

Eleições
2018

Foi só pensar
umpouco


