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O GOLPE GRAMSCIANO
EM SEU ANDAMENTO FINAL
Contribuir para a defesa da Democracia e da liberdade,
traduzindo um País com projeção de poder e soberano, deve ser o nosso NORTE!

A

queles, que viveram a contrarrevolução de 64, puderam constatar que,
ainda na década de 80, houve a criação
do Partido dos Trabalhadores com forte
apoio da Igreja Católica e de suas Pastorais e Comunidades Eclesiais de Base, no
meio urbano e principalmente rural, respectivamente. Tais organizações, então
já dominadas pela Teologia da Libertação, de cunho antropocentrico, eivadas
de ideais socialistas comunistas, visavam a conquista de mentes e corações de
populações carentes, segundo Gramsci,
por meio de impregnação ideológica
base do ativismo político de padres dedicados ao mundano e de seus seguidores, a maioria de inocentes úteis. O faziam em contraposição ao clero e seguidores adeptos da Teologia da Salvação,
de natureza Cristocentrica, cuja doutrina privilegia a solidariedade humana. Em
geral, o PT foi constituído
Foto: Internet
por intelectuais diversos, artistas e jornalistas, líderes
sindicais, trabalhadores urbanos e rurais, estudantes
universitários, e por remanescentes de grupos guerrilheiros esquerdistas, de todos os matizes, que pretendiam estabelecer uma ditadura comunista no Brasil, na
década de 60, derrotados, então. Hoje os objetivos do PT,
embora os anos passados,
são semelhantes aos de antanho, acrescidos de objetivos externos como os estabelecidos com o FSP (Foro de São Paulo)
e com FSM, o Foro Mundial Social. Luta
o FSP para o crescimento do número de
países com governos comunistas, especialmente na América Latina e o FMS, ainda pouco conhecido, busca a ideologização de natureza comunista de jovens
em todo Mundo. A ressaltar, alimenta o
PT, contra as Forças Armadas (FFAA),
extremado ressentimento que se traduz
por um revanchismo exacerbado, principalmente porque elas, as FFAA, são
a Instituição mais prestigiada pela população e considerada como o maior
obstáculo aos seus objetivos de implantação de um regime comunista no Brasil.
Quanto à mídia, forte parcela desta fugindo ao bom jornalismo, isto é, à
isenção, ao contraditório e à investigação, vem atuando alinhada com a oposição de esquerda, criminosamente, pois,
buscando o “quanto pior melhor”, tendo em vista a Nação, para derrubar o governo Bolsonaro, movida por interesses de pessoas ou de grupos como o faz
a Empresa O Globo e principalmente a
Globo News, inimiga número um do governo Bolsonaro.
Há que enfatizar a postura política
dos petistas de todos os níveis, que não
admitem que haja, ou que tenha havido,
neste País, alguma forma de governar
melhor que a deles. Daí parecer muito
natural a todos eles que se perpetuem no
Poder por longo tempo. Para eles, todos
os atos necessários para que isso ocorra
são lícitos, éticos e moralmente corretos, embora verdadeiramente não o sejam. Tal postura é consequência da “Imunidade Cognitiva”, ferramenta de cunho
psicológico, a que são submetidos os petistas bem como a população em geral,
levada a efeito pelo Partido e também
pela mídia contrária ao governo, como a
Globo News, que trabalha as 24 horas
diárias destroçando a imagem do Pres.

Bolsonaro e subvertendo valores, em
todos os seus programas, até mesmo nos
que não são de cunho político, mostrando o Presidente como burro, inepto,
psicopata, negativista, incapaz de governar, canalha, calhorda, genocida, mentiroso e diversas outras indesejáveis qualificações.
“Na história do socialismo, há um
fenômeno recorrente: o do apodrecimento de partidos de esquerda. ”... “O PT se
perdeu... por mais de uma razão mas, principalmente, porque, partindo de um modelo de revolução violenta, ele não abandonou o que estava por trás desse projeto, a justificação dos meios pelos fins...(e)
limitou-se a trocar a violência pela corrupção... o resultado dessa mistura foi
uma espécie de degenerescência mafiosa como corretamente diagnosticou o filósofo” (filósofo Ruy Fausto)
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“quanto pior melhor” para o País e a Na- após a reunião, começou a ser exigida
ção? Até quando os generais aceitarão propina das empresas de Mauá (in FSPdesacatos, afrontas ou achaques, iner- 25/05/06, por José A. Bombig e Lilian
mes, calados, dando a entender fraque- Christofeletti. O Sr. Ovando é apenas mais
za, receios ou qualquer coisa parecida um ex-petista que acusa Lula, não como
frente ao que ocorre, quase diariamen- principal beneficiário, mas como mante, na Globo News, durante comentári- dante do esquema de corrupção do PT.
os dos cães e cadelas amestrados como O “guerrilheiro” César Benjamin foi ouo que é dito pelo desrespeitoso e ordiná- tro. E Tarso Venceslau, petista históririo cão amestrado Otávio Guedes? Até co, foi mais um a quem Lula mandou pesquando, calados, aceitarão se subme- soalmente não dificultar “o trabalho de
ter a tais críticas infamantes e desmorali- “consultoria” do “compadre” Roberto
zantes, partidas de um molegue ou do po- Teixeira.
O Sr. César Benjamim, “ex-guerrider moderador exercido pelo Ministro
lheiro”, fundador do PT, coordenador
Tofolli, ligado ao PT?
Aceitarão os Generais, responsá- das campanhas de Lula em 89 e 94, reveveis pela defesa da Nação, um Presidente lou pela imprensa que o PT já desviava
desacatado, esculachado, desmoralizado recursos públicos para engrossar o caixa
e limitado em sua governança por falta de do partido desde o início dos anos 1990,
harmonia e de independência entre os quando Delúbio Soares foi nomeado,
poderes da República o que traduz ferir o por decisão de LULA, como represenartigo 142 da constituição fede- tante da CUT – braço financeiro do PT —
ral ? A verdade é que estamos para integrar o conselho do FAT (Fundo
em meio ao andamento de golpe de Amparo ao Trabalhador).” “No FAT,
de uma esquerda unida, contra ficou Delúbio e sua furiosa capacidade
o atual governo, apoiada pelo de fabricar dinheiro, cujas cavernosas
STF (pois, todos os demais mi- virtudes financeiras só Lula e Dirceu
nistros não se pronunciaram conheciam.” “Na campanha de Lula em
contra o voto monocrático) em 94, o estupefato guerrilheiro Benjamin
relação à anulação da condena- descobriu que o grosso do dinheiro do
ção do criminoso Lula, postura partido vinha criminosamente do FAT. Benque se repetiu em casos simila- jamin chamou Lula, Dirceu, o comando do
res.
PT e disse que aquilo era um escândalo
“Com a chegada ao po- inaceitável. Lula e Dirceu mandaram que
der, LULA descobriu-se na po- em nome do partido ele esquecesse
sição de raposa guardando o tudo. Benjamin não esqueceu, discutiu
Lula e aliados contra Bolsonaro
galinheiro. O dinheiro dos mu- em reuniões internas e abandonou o PT.
nicípios, dos Estados e do Te- Benjamin profeticamente disse a Lula,
“Chegando ao Poder, o PT viu-se souro Nacional, ao alcance de suas mãos Dirceu e todo o grupo Articulação: “Isna posição de raposa guardando o gali- e de sua quadrilha. E porque esta não se so aí é o ovo da serpente”. Dez anos
nheiro. O dinheiro dos Estados e do Te- apropriar deste dinheiro, se a finalidade é depois, Lula, Dirceu e o PT explodem,
souro Nacional, ao alcance de suas mãos. financiar a derrota da burguesia e garantir todos por causa do “ovo da serpente” e
E porque não se apropriar dele, se a fina- por longo tempo o Poder? Em municípios o país com eles. “O PT fez caixa 2 também,
lidade é financiar a derrota da burguesia? como Campinas e Santo André houve mas não fez só isso. O PT promoveu o
É claro que ninguém é de ferro, e os ope- alguns operadores que foram eliminados. aparelhamento de empresas públicas. Em
radores das transferências também mere- Em outros, como Ribeirão Preto, as coisas “A cidadania do vintém”, o jornalista
cem recolher a justa remuneração por seu correram muito bem. E no âmbito da União Claudio Tognolli, afirma que o ex-guerritrabalho. E essas transferências começa- a Petrobrás (e sua refinaria de Passadena), lheiro Cezar Benjamin, que coordenou as
ram a ocorrer por toda a parte em que o PT os Correios, o Banco do Brasil, o FAT, o primeiras campanhas de Lula em 1984 e
se implantou”. E Lula se tornou o maior DNIT, a VALEC, o INCRA, a FUNAI, o 1989, deixou o Partido dos Trabalhadores e,
chefe de quadrilha que este País já conhe- Bolsa Família, a transposição do São Fran- após o escândalo, em programa de TV,
ceu, como nomeou o ex-Decano do STF! cisco, as obras do PAC, da Minha Casa, contou como o dinheiro do FAT passou a
Interessante que o mesmo chefe de qua- Minha Vida e da Copa do Mundo, os trá- ser usado pelo PT, desviado pelo então
drilha, Lula, por ação monocrática de um ficos de influência etc. engordaram subs- tesoureiro Delúbio Soares em uma série
Juiz comunista, fundamentado em cretino tancialmente cofres partidários e bolsos imensa de crimes como os “mensalão”,
tecnicismo, diante de provas irrefutáveis, particulares. “E para o STF, apesar do “mensalinho”, “valerioduto” incluso utide criminoso reconhecido anteriormente que afirmava veemenlizados pelo Poder ExeO STF mostra-se, com
por diversos magistrados, teve anulada a te seu ex-Decano, Lula
cutivo do PT para musua condenação, pondo por terra anos de não é um ladrão chefe essa anulação, incorporado dar os votos dos parladuro trabalho bem como levado ao pensa- de quadrilha! Creio ser
mentares em função
a união dos partidos de
mento da Nação que os juízes anteriores, hora de convocar o codos interesses petistas.
esquerda, contrários ao
inclusos do STF, são despreparados para mando Vermelho para
Será que o voto
Bolsonaro
e
à
maior
parte
julgar, remetendo, também, a Nação ao indicar alguns de seus
único do STF anulando
da população, permitindo
sentimento de insegurança jurídica. Sem membros candidatos
a condenação do marginal Lula, tendo em
dúvida, o STF mostra-se, com essa anu- nas próximas eleições
a liberdade plena e a
vista o acima, não tem
lação, incorporado a união dos partidos presidenciais.
candidatura de um
de esquerda, contrários ao Bolsonaro e à
“O ex-secretário
que ser analisada para
bandido, assim qualificado quem quer realmente
maior parte da população, permitindo a de Mauá, Ovando Jr,
pelo ex-decano do
liberdade plena e a candidatura de um ban- disse em depoimento
fazer justiça ou o golpe
da esquerda continua
dido, assim qualificado pelo ex-decano em inquérito que o própróprio STF.
em seu caminho via
do próprio STF. Como já afirmara, ante- prio LULA pessoalmenriormente, o Ministro Gilmar Mendes, o te exigia arrecadação de recursos para o STF, como já anunciou José Dirceu em
STF estaria se tornando um tribunal boli- partido. Segundo ele, uma dessas reu- entrevista divulgada na internet, com covariano, digno de uma Venezuela, Tam- niões com Lula ocorreu no gabinete de mentários desmoralizantes do atual Prebém, o ex-Ministro Marco Aurélio classi- Oswaldo Dias, ex-prefeito de Mauá, du- sidente do STF?
ficou a anulação da condenação como al- rante a eleição de 98. “Ele, Lula, dizia: “Pô,
Creio que o País está em grave crise,
go inaceitável.
Oswaldo Dias, tem que arrecadar como tendo pseudo democracia representativa,
Ora! Isso demonstra que não temos faz o Celso Daniel. Você quer que a inexistência de Harmonia e independência
um Estado de Direito. Que não temos uma gente ganhe a eleição como?” O ex-mi- entre os poderes! Aonde vamos? EstareDemocracia com harmonia entre os pode- nistro José Dirceu, à época presidente mos no caminho de uma Venezuela?
res. Como os oficiais Generais das nossas do PT, também estava presente ao encon- Srs Generais: para que serve o artigo
FFAA aceitarão se subordinar a um pre- tro. O Sr. Ovando Jr disse, ainda, que,
142 da Constituição Federal?
sidente bandido, caso venha tal conde*General de Brigada - Cientista Político, ex-Oficial de Ligação ao Comando e Armas
nado a se candidatar e ser eleito por uma
Combinadas do Exército Norte Americano, ex-Assessor do Gabinete do Ministro do Exército,
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frente de esquerda que afirma buscar o

