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BOLSONARO
Diariamente recebemos pela internet
inúmeras mensagens, artigos, fotografias, reportagens, e-mail, sobre a candidatura do deputado federal Jair Messias
Bolsonaro à presidência da República.
No dia de hoje 31 de julho, foram mais de
100 com comentários sobre a sua participação no Programa Roda Viva, com a
totalidade ridiculizando os petista/comunistas/gramscianos,
além
de
contestadores artigos escritos até por
oficais-generais das Forças Armadas que
merecem divulgação.
E ainda inúmeras perguntas ao Inconfidência para saber o motivo de nada
ser publicado/divulgado a favor do
Bolsonaro.
Agora mesmo, a 29 de junho, passado um mês, em nossa reunião no Clube
Militar, foi um assunto bastante comentado, culminando com a pergunta da nossa articulista, professora universitária
Aileda de Mattos Oliveira  Qual o motivo da falta de apoio do Inconfidência ao
candidato à Presidência, deputado federal Jair Bolsonaro. Respondemos que ainda não fomos procurados e que ele precisa mais de nós (estamos presentes em
todo o Brasil e nos aquartelamentos das

Forças Armadas e em Minas Gerais, também nas Polícias Militar e Civil, Força
Aérea e na Marinha, no rio São Francisco
do que nós dele).Lembramos que o
Bolsonaro foi a pessoa mais prestigiada
por nós durante mais de 15 anos, com
publicações permanentes em nosso jornal, como facilmente podemos comprovar, além de lhe proporcionar inúmeras
reuniões, entrevistas, na mídia de BH,
almoços, recepção no aeroporto e até
hospedagem com refeições na Pensão
do Coronel, localizada na minha residência, onde recebo todos aqueles que vêm
a BH, apresentar palestras para o Grupo
Inconfidência.
No entanto, considerando que o
nosso jornal Inconfidência, sempre defendeu os maiores interesses da Pátria
amada, não podemos deixar de divulgar a
candidatura do referido deputado, com a
esperança que ele seja eleito e consiga
combater com sucesso os corruptos que
infestam a Presidência, o Senado, a Câmara de Deputados, as Assembleias
Legislativas e Câmaras Municipais, levando todos os políticos/parlamentares
à julgamento e prisão. E também aqueles
do Foro de São Paulo, CUT, MST...

FERROVIÁRIOS E METROVIÁRIOS:
VAMOS À LUTA, QUEM SABE FAZ A
HORA, NÃO ESPERA ACONTECER
PREZADO AMIGO FERROVIÁRIO FERNANDO ABELHA,
Em atenção ao seu BLOG de julho/18
convocando os ferroviários e metroviários
que dispõe de possibilidades e pro atividade
suficientes e necessários para buscar apoio de
políticos interessados pela causa e anseios
das nossas categorias laborais, mantive alguns
contatos que poderão vir a ter alguns bons
resultados.
Para nossa alegria, tivemos excelente
receptividade junto ao Coronel Carlos Claudio
Miguez Suarez, (Cel Miguez) um dos fundadores
, e atual Editor/Redator do jornal
INCONFIDENCIA, de enorme penetração nos
rincões de nossa pátria, que detém relacionamento com o Deputado Federal JAIR BOLSONARO,
hoje candidato a Presidente do Brasil.
O Cel Miguez, vem buscando os contatos com a equipe de apoio político do
Bolsonaro para viabilizar um encontro do
mesmo com nossos principais LIDERES SINDICAIS E CLASSISTAS e outros, possivelmente em BH, local de sua preferência.
O objetivo é de firmamos uma parceria
de apoio mútuo contendo uma pauta com os
nossos pleitos e anseios em troca de trabalhar-

mos por total adesão dos centenas de milhares
de ferroviários e metroviários Brasil afora, ao
candidato PRESIDENCIAVEL .
Da mesma forma, estamos buscando
apoiar em Minas Gerais candidatos a Deputado Federal e Senadores que assumam apoio
tanto ao Bolsonaro quanto a nossa referida
pauta de reivindicações, através de uma reunião/ almoço na AENCO ou em outra Entidade
da classe que se disponha a apoiar a parceria.
O INCONFIDÊNCIA está à disposição para
marcar e participar dessa reunião quando apresentará seus candidatos a deputados federal e
estadual.
O momento é agora. Urge que nos
unamos em torno de solucionar nossos graves
problemas de defasagem salarial, a usual má
vontade da VALEC com nossos dissídios de
classe, a equivocada locação dos aposentados
da extinta RFFSA no Ministério do
Planejamento,e o débito do governo Federal
com o fundo de pensão - REFER referente as
Patrocinadoras CBTU / CPTM, etc.
Atenciosamente
Eng. Geraldo de Castro Filho

Em 23 de julho de 2018 20:22, geraldo de castro filho
<geraldogedecastro@hotmail.com> escreveu:
CARO AMIGO CEL MIGUEZ,
Afirmativo! Caso ele se disponha a ajudar, peço especial obséquio de intermediar os
contatos.
De qualquer forma a nossa intenção PESSOAL, é de participar ativamente com nosso
vasto cadastro de ferroviários, Brasil afora, da campanha PRO BOLSONAROJá temos feito
campanha através do tweeter @GedeCastroGe.
Todavia, caso ele se interesse pela PARCERIA, o BLOG DO ABELHA, e o cadastro
e penetração que ele dispõe inclusive da REFER  Fundo de Pensão dos Ferroviarios são
maiores que os meus. Trata-se de um ótimo momento para unirmos forças pelo nosso BRASIL!
São 40 mil ferroviarios (de 60 mil) que acompanham o BLOG os quais multiplicados
por filhos, netos, etc., podem ultrapassar aos 120 mil eleitores (quiçá 240 mil).
Temos também metroviários principalmente em Belo Horizonte, Rio de Janeiro e São
Paulo.
Há urgência. Precisamos de apoio político no dia 25/08, quando da primeira Reunião
de Conciliação no Ministério do Trabalho em Brasília... Abraços
Geraldo de Castro Filho

De: FERNANDO JOÃO ABELHA SALLES <fabelhasalles@gmail.com>
Enviado: terça-feira, 24 de julho de 2018 00:29
Prezado Geraldo
Importa-nos, tão somente, a conquista dos nossos objetivos. Para tanto, o blog por
ser apartidário, está aberto para dar todo apoio aqueles que,comprovadamente,nos
ajudarem, independentemente, de obtermos sucesso. O importante é tentar.
Fernando Abelha

NR: Estaremos providenciando uma reunião para ser realizada ainda neste mês.

O VERGONHOSO JORNALISMO
MILITANTE NO BRASIL
Jair Bolsonaro é entrevistado no programa
Roda Viva do dia 30 de julho
O dia em que ex-guerrilheiro, militantes e desarmamentistas tentaram fuzilar Bolsonaro
Não, não foi uma sabatina. E, definitivamente, não foi uma entrevista! Foi um
convescote entre marxistas engajados na
causa e um homem odiado que não poderia entrar no Clube dos Iluminados.
Ali estava a estupidez ideológica se
sobrepondo ao dever profissional do jornalismo, que é informar a verdade dos
fatos para que o cidadão forme sua opinião.
O que se viu no Roda Viva, ontem,
foi um clássico exemplo do jornalismo
militante brasileiro. O jornalismo que perdeu completamente a
vergonha de mostrar a
que veio, para quem trabalha e o que pretende
manter.
A começar pela escolha da bancada: todos
militantes, defensores
declarados da causa socialista. De ex-guerrilheiro do MR-8 até órfão choroso de Fidel Castro.
Não fizeram perguntas, apresentaram libelos acusatórios sem direito ao contraditório: racista, fascista,
homofóbico, defensor da tortura, ou era
ista, ou era o óbico. Abusaram de
afirmações rasteiras já devidamente
esclarecidas pelo entrevistado em outras
oportunidades. Não fizeram uma única
pergunta relevante, inteligente. Sabem
por quê?
Porque o Brasil não interessa. O
que importa é a manutenção da ideologia
que defendem. Foi o conversê politicamente correto dos aduladores de Fidel
Castro, que se dizem preocupados com a
democracia nacional; com as minorias
(massas de manobra); com a superação
da terrível ditadura militar; com a dívida
histórica e outros temas tão amados pelos engajados militantes do jornalismo.
Não houve preocupação com os
planos de governo, suas estratégias para
enfrentar os enormes problemas da nação. Ninguém se mostrou indignado com
os 14 milhões de desempregados, com os
mais de 65 mil homicídios anuais, com a
péssima educação nacional, com a sofrível saúde pública, com a farta bandidagem
armada; com o nefasto aparelhamento estatal; com a falta de saneamento básico
para quase metade da população do país,
com o peso dos impostos escorchantes,

Claudia Wild

com o tamanho do Estado, com a dívida
interna etc. O importante foi acusar, inventar e repetir mantras & mentiras para
que eles se tornassem, talvez, verdades
e, assim, consigam abater o candidato
em pleno voo.
O que se viu foi um show de imaturidade, mediocridade e parvoíce. Apresentaram um nível subginasiano de interpretação de palavras, de um inacreditável
pré-analfabetismo. Transbordaram sangue nos olhos e uma soberba descomunal! Uma arrogância que tentava desmerecer, humilhar o acusado, digo entrevistado. O candidato saiu-se muitíssimo bem
diante da situação bizarra onde
entrevistadores se
transformaram em
inquisidores.
O convescote
mostrou ainda que a
mídia não está em
sintonia com os
anseios de uma maioria exausta de tudo
que deu errado no
país. Ele deixou claro que a mídia
mainstream não percebe o quanto é arrogante em não respeitar um homem patriota, que deu voz a
milhões de brasileiros. Fosse ela inteligente e olhasse além de seu próprio e
dilacerado umbigo, tentaria compreender
o que se passa no Brasil da atualidade.
Mas, não! Ela prefere continuar em sua
empáfia para iludir-se na continuidade da
manipulação das massas, tal qual o bêbado que crê na sua sobriedade.
Ademais, o jogo que se propuseram
a jogar apenas encurtará o caminho de
Jair Bolsonaro até seu objetivo. Escolheram a mentira para enfrentar os fatos.
Escolheram o ataque baixo, achando que
a defesa não será utilizada, pois acostumaram-se com as dóceis ovelhas nas mãos
de seus algozes. Mal sabem eles que os
tempos mudaram. Que não são mais os
donos da informação e da formação da
opinião.
Assim, a lamentável hostilidade só
teve um vencedor: o Capitão. Provavelmente, nenhum outro candidato sobreviveria politicamente ao que Bolsonaro sobreviveu. A situação fez dele um candidato mais forte, e, para o desespero de militantes, ex-guerrilheiros e defensores da
democracia cubana Em uma disputa limpa, ele será praticamente imbatível. Tentaram um fuzilamento com balas de festim.

Comentário do
General de Divisão
Agenor Francisco
Homem de Carvalho
Eles estão apavorados
com o homem de xiririca
como a Revista Época da
Editora Globo o chama para
depreciá-lo . ...Acho que ele
não ganha no segundo turno
porque a corja vai se unir contra ele mas estão assustados
e muito preocupados.
***

Quatro comunistas cretinos
travestidos de jornalistas.
Lupatini

