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A TERCEIRA VIA NÃO EXISTE
* Luiz Felipe
Schittini

A

Trata- se de uma questão de coerência. Ou você é de direita (conservador, defensor da família, dos valores cristãos, dos
princípios morais , éticos e da liberdade de expressão) ou de esquerda (totalmente contrário, a favor do controle da
mídia , do autoritarismo e da não liberdade de expressão). Por causa do Supremo Tribunal Federal no Brasil há presos
políticos e um blogueiro exilado, o Allan dos Santos ). Imagine se a esquerda vencer. O STF ficará bem à vontade.

prendi desde a mais tenra idade, com
os meus pais e professores da escola pública, excelentes auxiliares na educação, que não existe a palavra MEIO,
nos seguintes vocábulos: HONESTIDADE, SEXUALIDADE, RELIGIOSIDADE,
RESPEITO VÍCIO, FAMÍLIA e PROSTITUIÇÃO.
Desculpe a linguagem “chula”, mas
não existe o meio honesto, o meio homossexual, o meio religioso, o meio respeitoso, o meio viciado, o meio familiar
e a meia prostituta. A pessoa é ou não é,
não havendo lugar para o “em cima do
muro”.
Há temas nacionais que devem ser
debatidos através de um plebiscito como: - A liberação das drogas.
- A exposição constante de crianças e adolescentes de sexo e pornografia.
O número de crianças (até 13 anos) e adolescentes que interromperam os seus sonhos, estudos e até esse período tão importante na vida da pessoa, que é a juventude, face à gravidez precoce, atinge milhares por mês, no País.
- A questão da aquisição e porte de
arma para ser utilizado somente em sua
defesa, da sua família e da sua propriedade. Como um homem se comportaria, se morasse num casebre, bem no
interior, com a sua esposa e filhas, e de
repente, na madrugada visse vozes de
homens querendo invadir o seu casebre. Nos Estados Unidos o número de
armas em posse dos cidadãos é maior
do que o número de habitantes, mas mesmo assim, não está na lista dos que possuem o maior número de homicídios. O
governo petista criou o Estatuto do Desarmamento, com o objetivo de que a
população brasileira contrária a tomada do Poder, tivesse alguma reação bélica contrária, caso essa anomalia ocorresse.
- A questão do ensino de gênero
nas escolas às crianças, o que está levando a um crescente número de homossexuais masculinos, femininos e bissexuais. Não tenho nenhum preconceito
contra eles, mas induzir precocemente
uma criança que nasceu homem ou mulher, a escolher o seu novo sexo, é inadmissível. Deus criou Adão e Eva, e não,
Adão e Ivo.
- A questão do respeito que deveria ser ensinado pelos pais, mas na sua
ausência, pela Escola, através dos professores. Poucos chamam os idosos de
Sr ou Sra; aqueles que os tratam com
respeito, são criticados pelos próprios
colegas, sofrendo até buyling. As professoras querem ser chamadas de tias,
e serem amiguinhas das crianças, e nas
Universidades ou Faculdades, os professores não querem ensinar, só transmitem ideologia e também participam de
chopadas, com os alunos. Reprovar jamais e alguns até tem relações sexuais
com suas alunas e seus alunos.
- A questão da religiosidade. Pais
e Professores não induzem às crianças e
adolescentes a uma religião, levando a
uma sociedade consumista, egoísta, sem
valores e fria, em relação ao próximo.
- A questão do vício de drogas lícitas e ilícitas. O álcool é a porta de entrada para outras drogas ilícitas. Mas como
combater as indústrias cervejeiras, as que
mais contribuem aos políticos, nos períodos eleitorais. Há crianças (até 13 anos)
que já consumem grande quantidade de
álcool. Quanto ao tráfico de drogas, jamais pensar. A maioria dos partidos es-

querdistas são mantidos pelos narcotraficantes. Recordem que a cervejaria Petrópolis, dona da cerveja Itaipava, lavou
milhões de reais provenientes do Petrolão,
e doou para o PT.
- A questão da família. Não existe
mais respeito no seio familiar. Recentemente vi um filme sobre a vida do cantor
Cazuza (excelente músico e poeta, mas um
péssimo caráter). Bebia e cheirava o dia inteiro. Um dia ele pediu dinheiro a sua mãe,
e ela se negou a dar. Ele então mandou
a mãe tomar naquele lugar. E saiu de casa. Dias após ele ligou para a mãe pedindo auxílio, pois tinha enguiçado com o
carro à noite, dentro de um túnel, por falta
de gasolina. A mãe que sempre o protegia, comprou gasolina, colocou num galão, pegou um táxi e foi auxiliar o filho. E
ele agradecido ou fingindo que estava, se
aproxima dela, para pegar o galão de gasolina e pergunta à ela: Como você está
passando? E ela respondeu: “Continuo tomando naquele lugar como você mandou”! Não sei se vocês observaram, mas
no decálogo de Lênin, um dos ícones do
comunismo, retrata sobre como destruir
as famílias e os valores morais. Por que isso? Porque as famílias são as responsáveis pela perpetuação da propriedade privada. E no comunismo a propriedade tem que ser do Estado. Este
é considerado Deus, dono de todos,
que devem respeito a ele. Apregoa
a extinção da religião, que é considerada o “ópio do povo”. E uma

Vejamos os postulantes que se dizem da terceira via:
SÉRGIO MORO- vem pelo Partido PODEMOS, apoiado pelo Consórcio
de Imprensa (jornais O Globo, a Folha de
São Paulo, o Estado de São Paulo, o Extra, Uol), as revistas Veja, Isto É, Carta
Capital, Piauí, bem como a TV Globo, financiados pela esquerda mundial, narcotraficantes internacionais, George Soros e o Partido Comunista Chinês. O pai
de Sérgio Moro foi um dos fundadores
do PSDB (PT de terno e gravata). Moro
sempre foi um tucano “dentro do armário”. Não se pode esquecer que Fernando Henrique Cardoso e Lula são amigos
há décadas. Um fazia campanha para o
outro, em São Paulo.
JOÃO DÓRIA - apoiou o Presidente Bolsonaro, e depois, o traiu após
se eleger na sua onda. A pessoa traidora é falsa e sem caráter. Defendeu muito
o # fique em casa, o que levou a quebra
de pequenas empresas e ao desemprego.
CIRO GOMES - vem pelo PDT,
que é um partido político esquerdista,
que apresenta uma rosa acima da sua sigla, em homenagem à Rosa de Luxemburgo. Ela foi uma filósofa,
economista, marxista polaco-alemã. Defendia a teoria marxista da
revolução, em oposição aos mencheviques e ao partido social revolucionário, e em apoio aos
bolcheviques.

Quem fica em cima do muro acaba se cansando e pula para um lado.
Os candidatos da terceira via têm um passado progressista.
A tendência é passarem para a esquerda.

juventude consumida pelas drogas, torna-se fácil de ser dominada pelo Estado.
- A questão do caráter. Considero o
caráter a maior virtude moral do ser humano. Esse engloba a verdade, a honestidade e a lealdade. Ontem, dia 20 de novembro de 2021, vi uma passeata em favor do
DIA DA CONSCIÊNCIA NEGRA, e nele
faixas, com os dizeres de que Bolsonaro é
racista. Uma grande mentira, pois ele tem
um grande amigo, que é negro, o Deputado Federal Hélio, que está quase sempre
presente em suas aparições e pronunciamentos. A esquerda se utiliza muito da
MENTIRA.
E agora a questão crucial: COMO
SE PORTARIA A TERCEIRA VIA DIANTE DOS FATOS ACIMA ELENCADOS?
A FAVOR OU CONTRA?

MANDETA - um ministro de saúde do
Bolsonaro, que não saía da Globo News,
mandando a pessoa só procurar o hospital,
quando sentisse falta de ar. Era então entubada, com grande chance de ir a óbito, independentemente da idade, devido ao grande esforço cardíaco a que era submetido.
Considero MANDETA, o grande responsável pelo grande número de óbitos. Foi desleal,
desonesto, traidor ao Governo, do qual fazia
parte. Foi demitido pelo Presidente.
GERALDO ALCKIMIN - tucano
de carteirinha e selo na testa. Em 2018 atacava Lula e agora se diz se sentir honrado em ser vice de Lula. Pode um flamenguista se tornar vascaíno de uma hora para
outra ou vice versa? O seu nariz de Pinóquio
não para de crescer.

RODRIGO PACHECO - presidente
do Senado, que não tem coragem de abrir
inquéritos contra ministros do Supremo
Tribunal Federal, que se julgam Deuses, e
violam constantemente a Constituição Federal. Como pode um Juiz investigar, denunciar, julgar e mandar prender, uma pessoa que ele acha que cometeu um crime
contra ele e os demais membros do STF.
Esse anomalia jurídica está sendo cometida pelo ministro Alexandre de Moraes. Ele
é e será sempre um submisso ao STF.
A TERCEIRA VIA CASO VENÇA
AS ELEIÇÕES, ficará à princípio em cima
do muro (O MEIO, O MEIO), mas posteriormente se aliará aos PROGRESSISTAS / ESQUERDISTAS.
Ontem, domingo dia 28 de novembro, liguei a TV, e por acaso ao sintonizar
os canais, ao passar pelo 540 da Net, vi que
havia um debate entre os presidentes do
MDB (deputado federal Baleia Rossi), PSL
(Luciano Bivar) e do PDT (Carlos Luppi),
acerca dos seus candidatos da 3ª via à Presidência da República. Do primeiro era a
senadora Simone Tebet, do segundo estava em aberto e do terceiro era o Ciro Gomes. O
Presidente do PDT, Carlos Luppi, sempre
falava no Brizola, era o mais raivoso e
agressivo, e dizia o que o seu sonho era
ganhar do Bolsonaro, e várias vezes repetia esse mantra. Quem tem mais idade sabe,
que o Brizola foi um dos maiores responsáveis, pela razão de tentar emplacar à força
um regime ditatorial semelhante à Cuba, o
que ensejou o pedido do povo brasileiro,
para que isso não ocorresse, dando origem
ao movimento cívico - militar e religioso, de
31 de março de 1964. Se não houvesse
seríamos um país comunista, uma mega
Cuba Sul-americana. Naquela época Brizola
dominava por completo o seu cunhado,
que era o Presidente João Goulart. Se a esquerda raivosa, o PDT fez recentemente
alianças com partidos comunistas brasileiros, e afirma que o seu sonho é derrotar Bolsonaro, é sinal de que ele é de fato
o seu principal obstáculo para que ela
vença as eleições. O que chamou a atenção é que Carlos Lupi ratificou que iria
“socializar o capital financeiro” em favor
dos mais desassistidos.
Sérgio Moro foi o melhor juiz que
o Brasil já teve, mas é iniciante na vida
política e será manuseado, manobrado,
pelos tucanos, dentre eles, o Fernando
Henrique Cardoso e o seu grande amigo,
o petista Lula.
Considero as eleições presidenciais brasileiras de 2022, as mais importantes do século XXI, no Mundo atual: O
EMBATE FINAL ENTRE A DEMOCRACIA (representada pela DIREITA) X.
O COMUNISMO (representada pela ESQUERDA, travestida de social democracia, na realidade admiradora de ditadores, fãs desse regime altamente
opressor). Queremos um Estados Unidos, um Reino Unido, para os jovens
e as futuras gerações que estão por vir
ou uma Venezuela, Cuba e Nicarágua como legados?
Finalizando gostaria que vocês
respondessem de todo o coração, com
sinceridade, honestidade e coerência o
seguinte: Por que todos os dias milhares
de pessoas tentam entrar ilegalmente
nos Estados Unidos (pátria mãe da Democracia), enquanto outras fogem ou
tentam fugir da Venezuela, Cuba, admiradoras dos regimes totalitários Comunistas?
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