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UMA IMPRENSA MENTIROSA E DESESTABILIZADORA
A imprensa hipócrita, mentirosa e desestabilizadora utiliza muito bem a estratégia de Joseph Goeblls, ministro de propaganda da
Alemanha nazista que afirmava: de tanto se repetir uma mentira, ela acaba se transformando numa verdade.

A

esquerda perdeu uma grande oportunidade em 2018, de emplacar
por mais quatro anos e transformar o
Brasil no maior ícone do bolivarianismo
na América Latina. Este regime de governo é o novo
socialismo do século XXI, um eufemismo do comunismo. Era o sonho dourado de Fidel Castro e Lula, quando criaram em 1990, o Foro de São Paulo
(reunião de países e partidos aliados ideologicamente; narcotraficantes das Farcs - Colômbia, Venezuela, Peru, Bolívia, Equador,
Paraguai e Nicarágua; clero ligado à Teologia
da Libertação; ONGs; empresários, artistas e
simpatizantes formadores de opinião pública).
Como disse o Presidente Bolsonaro no seu
discurso de abertura na ONU: O socialismo
venceu na Venezuela. Todos agora são pobres!. Gostaria de acrescentar com exceção daqueles políticos, membros da Suprema
Corte indicados por Chávez / Maduro, empresários e simpatizantes do bolivarianismo.
Os governos petistas transformaram a nossa
democracia (governo em que o povo exerce a soberania nacional através de seus representantes) em uma
cleptocracia (governo de ladrões). A Operação Lava
Jato desestruturou a maior corrupção jamais vista
na Humanidade, nos colocando no topo do ranking
dos países mais corruptos do Mundo.
Grande parcela da mídia brasileira é esquerdista
e não abre mão do decálogo de Lenin (o pai do comunismo): falar mal do país no exterior; desacreditar pessoas
e Instituições; dividir a população em grupos antagônicos em relação a temas sociais (aborto, liberação de
drogas, propagação da ideologia de gênero, a nova família sem os sexos feminino e masculino); o controle de
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todos os veículos de massa e falar sempre sobre Democracia e Estado de Direito, mas tão logo haja oportunidade, assuma o Poder sem nenhum escrúpulo.
Grande parte da mídia escrita, falada e televisada perdeu vantagens auferidas pelos governos anteriores petistas; houve cortes no excesso de propagandas das estatais brasileiras e cortes na Lei Roua-

" De tanto se repetir uma mentira,
ela acaba se transformando numa verdade"

net, que beneficiava artistas, intelectuais e formadores de opinião simpatizantes.
Recentemente o Presidente Jair Bolsonaro se
queixou durante uma reunião ministerial das seguintes notícias falsas:
- No dia 06 de outubro a Folha de São Paulo (ou
a Foice de São Paulo, como queiram) revelou que um
depoimento e uma planilha obtidos pela Polícia Federal, sugerem que recursos do esquema de candidaturas laranjas do PSL, em Minas Gerais, foram desviados para abastecer, por meio de Caixa 2, a sua campanha presidencial.
Trata-se de uma mentira deslavada pois sabemos que as redes sociais foram relevantes e decisivas

para a sua vitória.
- No dia 07 de outubro o Correio Braziliense
afirmou que o Presidente encaminhará ao Poder
Legislativo, um projeto de reforma administrativa que
deve prever o fim da estabilidade para os funcionários públicos.
Bolsonaro desacredita a notícia, alegando que o
jornal quer jogar o servidor público contra ele
e que jamais tratou desse assunto na sua gestão.
- No dia 07 de outubro o Globo noticiou
que o Governo quer liberar recursos do FGTS
para todos os bancos. Com essa medida a Caixa
Econômica Federal perderia o monopólio do
repasse de cerca de R$60 bilhões destinados a
projetos de moradia e saneamento.
Novamente o Presidente contestou com
a seguinte frase: Lamento a imprensa divulgar
notícia falsa, com o interesse de nos colocar
contra o Norte e o Nordeste, impactando diretamente programas de habitação e saneamento, como Minha casa, Minha vida.
A imprensa hipócrita, mentirosa e desestabilizadora utiliza muito bem a estratégia de Joseph
Goeblls, ministro de propaganda da Alemanha nazista
que afirmava: de tanto se repetir uma mentira, ela
acaba se transformando numa verdade.
Neste momento tão crucial para o destino do país,
o Presidente Jair Bolsonaro necessita de apoio na sua
nobre missão: a de construir uma nova nação brasileira
onde os valores morais sejam relevantes; do resgate da
Educação no seu amplo significado; da credibilidade
internacional e de que todos se sintam orgulhosos de
serem brasileiros.
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