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AS SABOTAGENS CONTRA O GOVERNO BOLSONARO
A sabotagem é uma ação intencional que visa prejudicar as intenções e ou trabalhos
de alguém que está obtendo sucesso em suas empreitadas.
Etimologicamente a palavra sabotagem provém do francês sabotage, de sabot, que significa tamanco de madeira. Ela
surgiu durante a Revolução Industrial, no século XVIII. As
máquinas começaram a substituir alguns postos de trabalho e alguns trabalhadores descontentes e grevistas, começaram a jogar os seus tamancos dentro delas,
com o intuito de causar danos e paralisar os seus funcionamentos.
E a história novamente se repete! Durante a década de 70, Lula era um
sindicalista que liderava a maior parte das graves dos metalúrgicos no ABC
paulista. Ele ordenava que os operários jogassem pregos no maquinário das
fábricas e metalúrgicas, com a finalidade de causar estragos e paralisações na
produção, obrigando os empresários a ficarem reféns, atendendo as reivindicações dos manifestantes. A sabotagem é uma ação intencional que visa
prejudicar as intenções e ou trabalhos de alguém que está obtendo sucesso
em suas empreitadas.
As pessoas que usam dessa artimanha da sabotagem são desonestas,
mau caráter, falsas, hipócritas, invejosas, portadoras de ódio no coração e
principalmente divorciadas de quaisquer princípios éticos e morais.
A derrota nas eleições de 2018 mostrou que a esquerda não sabe perder;
desconhece o valor sadio da alternância do poder numa democracia e a grande
incoerência da maior parte dos seus simpatizantes. Ela se intitula a principal
defensora dos Direitos Humanos e é ao mesmo tempo a favor do aborto, que nada
mais é do que um homicídio contra uma vida, que está apenas começando. Meu
Deus, quanta incoerência e dissonância cognitiva presentes ao mesmo tempo!
Desde que o Presidente Jair Bolsonaro assumiu o governo no dia 1
de janeiro de 2019, quantos atos de sabotagens já foram observados com
total clareza. Senão vejamos:
- DERRAMAMENTO DE ÓLEO NO LITORAL
BRASILEIRO
Esse óleo cru era proveniente de um navio grego que ía de Caracas para
Singapura. Quais as razões de haver tantos
cubanos e russos assessorando o governo
MST destrói 15 anos de
do ditador bolivariano, Nicolás Maduro?
Esse fato lamentável causou enorme
prejuízo financeiro e ambiental, que deve
ser rigorosamente apurado, “custe o que
custar”. Estão em jogo a honra e a soberania da Nação Brasileira.
* Luiz Felipe
Schittini

mídia esquerdista venal, corrupta , ardilosa e mentirosa.
Os esquerdistas usam muito a tática de enfraquecer os seus opositores,
procurando sempre desacreditá-los e criar animosidades entre eles, usando a mentira. As áreas que mais incomodam a esquerda brasileira são: a
economia, a justiça e segurança pública, a educação, o meio ambiente e o
resgate dos valores morais, éticos e familiares. Não é por acaso que
diuturnamente os Ministros Paulo Guedes, Sérgio Moro, Weintraub,
Salles e Damares são atacados. Quantos atritos já foram criados entre
Bolsonaro e Moro!

PROBLEMAS DIÁRIOS NO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Esse Ministério é que detém o maior contingente de funcionários públicos,
sendo que a maior parte entrou durante os dois governos de Lula e Dilma. São
adeptos do lulopetismo, e querem implantar a todo custo a filosofia gramcista,
que consiste na conquista de mentes e destruição paulatina dos valores morais
e éticos de um país. Aí será bem mais fácil conquistá-lo, pois não haverá a
necessidade do uso de armas. Essa filosofia destrói as famílias, que são as
principais mantenedoras da propriedade privada e obstáculos maiores para
a implantação do comunismo.
O atual Ministro Abraham Weintraub é anti-comunista, além de ser
totalmente contrário à famigerada ideologia de gênero.
O maior mal que o petismo e seus aliados causaram ao Brasil não foi
a quase destruição da Economia e a consequente recessão, que por pouco
não o destruíram, mas sim a quebra dos valores morais e éticos da
sociedade, além de causar uma grande divisão entre as pessoas aqui no
País. Qualquer país para ser considerado uma verdadeira Nação, deve possuílos. Vivemos num país desorganizado com a semi-destruição das famílias; a
perda do respeito aos pais, professores e idosos; a banalização dos crimes; a
certeza da impunidade que os retroalimentam; a permissividade extremada
incentivada por alguns canais
televisivos; um alto índice de gravipesquisa em biotecnologia
27 de nov. de 2018
dez precoce atingindo crianças e
adolescentes; além do aumento do
consumo de drogas lícitas (álcool)
e ilícitas por parte destas. As mazelas ora citadas se encaixam perfeitamente na filosofia de Gramsci.
Mudem-se as mentes, costumes e
tradições de um povo. Aí o tornará
- QUEIMADAS NA AMAZÔNIA
fraco e sem haver necessidade do
Uma certa vez , o Presidente Eurico
uso de armas , com o intuito de
Gaspar Dutra na década de 50 afirmou: “O
conquistar o poder para sempre. O
esquecimento é uma das maiores virtudes
PT votou contra a promulgação
dos brasileiros e também um dos seus
piores defeitos”. Por acaso ainda se lem- Foto de sabotagem empreendida pelo MST, braço armado do PT, da destruição de mudas da Constituição Federal de 88 e o
Plano Real, que acabou com a
bram que Lula e Stédile ,então líder do
de eucalipto transgênico, que foram alvos de pesquisas por 15 anos, de cientistas em
super-inflação. Lutou pelo
Movimento dos Trabalhadores Sem Teto
biotecnologia. Integrantes do MST as destruíram utilizando foices e tratores
“impeachment” de todos os pre(MST), disseram que iriam “tacar fogo”
sidentes não petistas, dividiu a sociedade brasileira com os jargões : “Nós
no Brasil, caso fossem contrariados?
contra eles” e “Eu odeio a classe média”. (esta é a grande geradora de
empregos no Brasil, representada por pequenos e médios empresários,
- MINIMIZAÇÃO DO PACOTE ANTI CRIME E ANTI
CORRUPÇÃO TÃO BEM ELABORADO PELO JUIZ
além dos serviços domésticos e dos condomínios de prédios). O partido dos
trabalhadores vota contra a Reforma do Estado e a favor dos privilégios das
SÉRGIO MORO E SUA EQUIPE.
Houve um orquestramento entre o Supremo Tribunal Federal e o Congresso corporações estatais, enquanto defende o “socialismo real ou comunismo”
Nacional com o objetivo de proteger os criminosos, principalmente os do de Cuba e Venezuela, além de advogar o controle social da mídia, dita
“colarinho branco”. O Brasil é o único país do mundo que o condenado em golpista. O PT introduziu o MENSALÃO e o PETROLÃO, os maiores atos
segunda instância não é recolhido imediatamente para o cárcere. A finalidade foi de corrupção jamais vistos, desde a Proclamação da República. Ele sem
esvaziar e acabar com o nosso herói nacional, o Juiz Sérgio Moro. Mas isso a dúvidas, é o partido dos desonestos (vale até roubar), incoerentes, mentirosos, hipócritas , maquiavélicos, propagadores da inveja, do ódio e das
esquerda jamais irá conseguir!
sabotagens.
Observamos uma grande polaridade mundial entre a esquerda e a
DIFICULDADES NAS APURAÇÕES DA “CAIXA PRETA” DO
direita. Tenho convicção de que a primeira tem as digitais do mega-empresário
BANCO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL
George Soros, de Ong’s ambientalistas financiadas por ele; do ditador russo
(BNDES)
Qualquer brasileiro coerente não desconhece quanto dinheiro público foi Putin (ex- integrante da polícia secreta, KGB) que até hoje não aceita a dissolução
desviado da estatal, afim de favorecer empréstimos “generosos” para países da antiga União das Repúblicas Socialistas Soviéticas na década de 80 e de
aliados ideologicamente, além de haver superfaturamentos de obras neles, sacerdotes da Teologia da Libertação, da Igreja Católica Apostólica Romana.
Presidente Jair Bolsonaro, lembre-se daquele velho adágio popular:
beneficiando a cleptocracia petista e empreiteiros corruptos. Estima-se que
“não se chuta cachorro morto”. O Sr. bem como o Presidente Trump
bilhões de reais foram surrupiados do erário público.
O Governo Brasileiro não pode olvidar , que há muitos funcionários petistas incomodam e muito a esquerda mundial.
O sucesso causa inveja e ódio, que são dois documentos autenticados
infiltrados no BNDES. As investigações devem continuar até chegar aos
responsáveis. Que se abram várias até chegar aos verdadeiros responsáveis. e registrados em cartório público, do COMPLEXO DE INFERIORIDADE.
Este decorre por parte de uma pessoa ou entidade que se opõe às idéias e
Com a palavra o Ministério Público Federal!
projetos que estão se saindo bem.
Continue Presidente Bolsonaro fazendo uma gestão ética, transparente,
ATAQUES DIÁRIOS POR PARTE DA MÍDIA CONTRA
empreendedora que visa criar um bem estar social para todos os integrantes de
BOLSONARO E SUA EQUIPE MINISTERIAL
Grande parte da mídia perdeu o “pró- labore”, que a cleptocracia petista um país chamado Brasil e que dentre em breve tenhamos orgulho de pertencer
(de 2002 à 2016 ) ofertava para ter o seu apoio diário. Com Bolsonaro a conversa a uma verdadeira Nação!
* TEN CEL PMERJ
é outra. Ele não rouba e nem deixa roubar! Não há dinheiro para comprar Instrutor de Deontologia, Chefia Militar, Gestão do EM e Trabalho de Comando das Academia
de Polícia
políticos e empresários corruptos, além de satisfazer os interesses dessa atual Militar D.João VI e Escola Superior da PMERJ no período de 2000 à 2012. E-mail: fschittini@gmail.com

