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UMA MÍDIA DESCOMPROMISSADA COM A VERDADE
A atual mídia que preza pela inverdade está colaborando em demasia para que
a corrupção volte como era nos governos anteriores petistas.

R

ecentemente o jornalista Alexandre Garcia afirmou numa
entrevista, que há alguns anos proferiu uma palestra para
alunos do último período de Jornalismo, da Universidade Federal de Brasília. Nela
ratificou que a Imprensa deve ser imparcial e paladina da verdade dos fatos. Durante a fase de questionamentos um professor o contestou em público, afirmando que os jornalistas tinham que ser antes de tudo, militantes das suas ideologias,
o que lhe causou um enorme espanto.
Como eu já afirmara num artigo anterior, o que está acontecendo no Brasil,
é que os empresários, agentes públicos e políticos desonestos portam a síndrome de abstinência em relação à corrupção, desde o dia 1 de janeiro de 2019,
posse do Presidente Jair Bolsonaro. A atual mídia que preza pela inverdade
está colaborando em demasia para que a corrupção volte como era nos governos anteriores petistas.
Vamos elencar alguns absurdos propagados por ela que recebe recursos do mega empresário socialista George Soros, além de investidores
chineses, nada mais do que, porta-vozes do Partido Comunista Chinês:
1 - APOIO INCONDICIONAL DA INTERFERÊNCIA DO
PODER JUDICIÁRIO NO EXECUTIVO
A Constituição Federal é bem clara quanto às atribuições de cada um deles:
o Executivo é o gestor das políticas governamentais em prol da sociedade; o Legislativo elabora as normas jurídicas (Leis) que todos devem obedecer e o Judiciário aplica as sanções para aqueles que as transgridem.
O Ministério Público não pertence a nenhum dos três Poderes, sendo o fiscal do cumprimento das Leis.
Um ministro do Supremo Tribunal Federal não pode interferir
em algo que é competência exclusiva do Poder Executivo (caso da
nomeação do Chefe da Polícia Federal pelo Presidente da República). E a mídia apoiou esse ato insano
do ministro do STF, Alexandre de Moraes, amicíssimo do judas, o traidor João Dória, governador do estado de São Paulo.
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na compra desse aparelho, a galinha dos ovos de ouro da corrupção. Não
importa quantos brasileiros morram e sim que haja desvio de dinheiro público
para os seus bolsos.
Covarde também é a atitude de dois médicos de renome ( Dr. David Iupe,
infectologista e professor da USP e Dr. Kalil, que foi cardiologista do ex- presidente e atual presidiário Lula) que usaram a cloroquina com sucesso em seus
tratamentos do coronavírus e se salvaram. Teriam que ter o de dever moral e
profissional de dar uma entrevista para a imprensa brasileira sobre a importância
da cloroquina, que os salvou. A cloroquina é enxovalhada diariamente por essa
mídia irresponsável, sanguessuga do povo brasileiro e aproveitadora das desgraças alheias.
6 - DESCONSTRÓI A IMAGEM PRESIDENCIAL
É sinal de que o Presidente incomoda os interesses esquerdistas. Essa
sempre foi a estratégia usada por eles , em desqualificar os seus oponentes, nem
que tenham que mentir aleatoriamente. Costumam usar o jargão de que os fins
justificam os meios.
7 - COMETE O CRIME DE CORRUPÇÃO PASSIVA
INTERMITENTEMENTE
Já foi dito anteriormente que recebem auxílio permanente da esquerda
mundial e difundir inverdades é crime capitulado no Código Penal Brasileiro.
8 - FORNECE ESPAÇOS
PARA NOTÓRIOS
CORRUPTOS
Onde já se viu Lula, um expresidente, presidiário e chefe da
maior organização criminosa
(OCRIM) que o Brasil já teve notícia desde o seu descobrimento (estima-se que foram desviados três
trilhões de reais dos cofres públicos) ter espaço e credibilidade para
tecer comentários sobre a situação política atual?
E Gilmar Mendes, ministro do
STF? Tem alguma reserva moral
para também assim proceder?

2 - DIVULGAÇÃO DE
DADOS INCORRETOS
Atribuem ao Brasil que tem 210
milhões de habitantes um índice de
infecção e óbito decorrentes do co9 - PARTICIPA
ronavírus bem maior do que em paíATIVAMENTE DE UMA
ses com população bem menores,
GUERRA PSICOLÓGICA
como a Itália, França, Espanha, BélEla aterroriza a população diagica, Turquia e Irã, dentre outros.
riamente através de atos previamenUma imprensa que torce pelo coronavírus, óbitos e desgraças
Só para se ter uma ideia, a Este elaborados, com os objetivos de
panha tem 46 milhões de habitantes ou seja quase um quinto da nossa. Se com- causar pânico, caos social e desestabilização do Governo Bolsonaro.
pararmos com o nosso país, a Espanha tem 4 habitantes infectados por mil pessoas e 5 óbitos por mil pessoas; o Brasil tem 01 habitantes infectados por mil
10 - A GRANDE CASA DE ACOLHIMENTO DOS
pessoas e 01 óbito por mil pessoas.
DERROTADOS NAS ELEIÇÕES DE 2018
Em face desses dados o vírus está sendo mais infectante e letal na Espanha,
Nunca vi em meus setenta anos de existência tanto ódio contra um Predo que no Brasil. Nela a economia já está sendo liberada gradualmente. Trata-se sente da República eleito com quase 57 milhões de votos. Ele não rouba, imde um vírus ideológico que está sendo utilizado e manipulado para quebrar o pediu que o Brasil caminhasse para um regime autoritário e opressor, secapitalismo ocidental e criar uma nova potência econômica, a China. Este país melhante à Cuba, Venezuela e Coréia do Norte. Além disso por pouco, não peré o que está mais lucrando com essa pandemia mundial, que surgiu ou foi fa- deu a sua vida em prol do Brasil. O pior ainda é ver o ex-presidente e atual
bricado em seu território, o comunavírus, muito bem retratado pelo nosso Mi- presidiário Lula que tem uma mente baldia (entenda-se terreno baldio
nistro das Relações Exteriores.
com lixo, papéis sujos, tralhas, restos de comida e fezes, ervas daninhas, ma-to
alto cheio de ratazanas afirmar que: Ainda bem que surgiu o coronavírus
3 - MACIÇAMENTE LIGADA ÀS IDEOLOGIAS
para mostrar o valor de um Estado forte e não mínimo. Essa praga torce
ESQUERDISTAS, SOCIALISTAS E COMUNISTAS
que cada dia morram mais brasileiros. Ele mostrou que quanto pior
Mais de 80% da mídia se posiciona radicalmente contra o Presidente Bol- melhor, um típico político de terra arrasada.
sonaro. Canais de TV, rádios e jornais diuturnamente se omitem completamente
Também não podemos olvidar da ex-presidenta Dilma Rousseff, a grande
das boas ações governamentais, com o intuito exclusivo de sabotá-lo.
estocadora de ventos, que se referiu à cloroquina como auto-suicídio (???).
Infelizmente o Brasil passou quinze anos nas mãos do pai e da mãe dos pobres,
4 - INDUZ PARTE DA POPULAÇÃO CONTRA O GOVERNO
que só fizeram enriquecer os cumpanheiros, sindicalistas, agentes públicos,
Alguns desinformados alegam que o Presidente quer que os mais pobres empresários e políticos corruptos.
morram. Ledo engano, pois ele defende que saiam para trabalhar, tendo em vista
Presidente Bolsonaro, que a coragem, perseverança, discernimento,
que são autônomos, prestadores de serviços em vários lares brasileiros e tra- idealismo e fé os acompanhem diariamente. Jamais esqueça que presidir,
balham em serviços essenciais para manter a sobrevivência de seus familiares. governar, administrar, gerir e chefiar significam: estabelecer metas, contrariar interesses e principalmente tomar decisões.
5 - LEVIANA E OMISSA
Que a VERDADE seja a grande vencedora nesse embate tão desumaMuitos jornalistas sabem que existe uma substância (cloroquina) que é no, inverídico e cruel!
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