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AS RAZÕES DO VOTO EM BOLSONARO

Na assinatura de acordo da delação premiada do ex-diretor da Petrobras, Paulo Roberto Costa, ele renunciou a cerca de US$23
milhões, em contas na Suíça, além de US$2,3 milhões nas Ilhas Caymã. Também devolveu R$ 79 milhões à Petrobras. Disse
também que os esquemas de corrupção na Petrobras foram calculados em R$1,3 bilhões.

E

stão se aproximando as eleições mais importantes do século XXI para a Humanidade e
o Brasil. Votarei na reeleição do Presidente Bolsonaro, pelas seguintes razões:
I) FOI O PRESIDENTE QUE MAIS FEZ PELOS DESASSISTIDOS.
Deu muita atenção às populações nortista e nordestina. Realizou diversas obras nessas
regiões, com asfaltamento de rodovias até então intransitáveis, construção de pontes, em
especial, a de Ubanã, que liga o Acre à Rondônia e principalmente a transposição do Rio São
Francisco. O Nordeste é visto atualmente como um grande polo exportador de frutas. Várias
empresas estão sendo criadas na região, empregos aumentam e dentro em breve, os nordestinos
poderão retornar às terras secas e não agricultáveis. O nortista poderá se deslocar com mais
facilidade em suas ricas terras, em relação à fauna, flora e recursos minerais.
Em três anos e meio realizou mais obras do que os governos petistas de 2002 à 2016.
Bolsonaro utilizou muito da Engenharia do Exército Brasileiro, que nunca teve e jamais terá
um Departamento de Propinas da Odebrecht, tão admirada pela Organização Criminosa
(OCRIM), chefiada pelo maior corrupto, que passou pela Presidência da República, o
presidiário e candidato à Presidência da República, o Lula.

V) LUTA DIUTURNA PARA MANTER AS TRADIÇÕES
JUDAICO CRISTÃ DO MUNDO OCIDENTAL.
* Luiz Felipe
As famílias (principais responsáveis pela perpetuação da proSchittini
priedade privada e o principal obstáculo para a implantação do comunismo); os valores éticos e morais; a liberdade de expressão; a Democracia e o respeito à Constituição Federal; a não Libertinagem; o respeito ao próximo, são
bandeiras do bolsonarismo, e portanto, inegociáveis.
VI) ALERTA CONSTANTE SOBRE O ATIVISMO JUDICIÁRIO
Rui Barbosa dizia: "A pior ditadura é a do Judiciário, pois não tem a quem recorrer".
Bolsonaro defende com unhas e dentes a liberdade de expressão. E afirma categoricamente que
os Ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) não foram eleitos pelo povo. Eles tem que
ser guardiões da Constituição Federal, e não querer, governar o país, pois não possuem respaldo
da população, como os Poderes Legislativo e Executivo. Todo o poder emana do povo, e em
seu nome, será exercido . Artigo 1º da Constituição da República Federativa do Brasil.

II) ESCOLHEU A DEDO OS SEUS MINISTROS.
VII) BOLSONARO LUTOU PARA QUE O CORONAVÍRUS NÃO
No governo Lula havia 24 Ministérios, Dilma 35, Temer 27 e Bolsonaro 23. Na
SE ALASTRASSE PELO PAÍS E FOI O RESPONSÁVEL PARA
composição dos três primeiros, os ministros eram políticos, que não tinham sido reeleitos,
QUE O BRASIL FOSSE UM DOS PRIMEIROS PAÍSES DO MUNDO
desempregados e viúvos das tetas da viúva.
A VACINAR A SUA POPULAÇÃO.
Bolsonaro editou um Projeto de Lei (PL), 15 dias antes do carnaval, exatamente no dia
Os Ministros de Bolsonaro são pessoas técnicas, com grande conhecimento nas
áreas das suas Pastas.
04 de fevereiro de 2020, alertando sobre a expansão da pandemia,
no mundo todo.
Não é por acaso, que o Brasil é um dos poucos países, que não está em recessão, apesar da
Foi completamente ignorado pelo Sistema vigente de total
oposição ao seu Governo, representado pelo Supremo Tribunal Fepandemia e da guerra no leste europeu. O Minisderal (STF); Partidos Políticos; Governadores; Prefeitos; Senadores
tro da Economia Paulo Guedes é um dos fortes
candidatos ao Prêmio Nobel, sendo conhecido
e Deputados Federais; TV Globo, acostumada a ganhar milhões de
internacionalmente, pela sua competência.
dólares nas transmissões do carnaval para o exterior; a Indústria do
Turismo, a de Cervejas; a de Bares e Restaurantes; a do Crime
Na Infraestrutura Bolsonaro colocou o MiOrganizado com a grande venda de drogas nesse período momesco
nistro Tarcísio de Freitas, capitão e engenheiro do
Exército Brasileiro (EB), e foi um dos melhores
e dos grandes criminosos, responsáveis pelo contrabando de
armas e drogas, travestidos como os "inocentes banqueiros do
alunos, que já passou pelo Instituto Militar de
Engenharia (IME).
jogo do bicho" e também donos de cassinos clandestinos. Era um
Sistema poderoso contra o Presidente Bolsonaro.
Na Pasta da Agricultura colocou a Dra.
Depois do Carnaval, veio a conta, no início de março de 2020,
Tereza Cristina, muito respeitada na área do agronegócio. Na de Ciências e Tecnologia, o Ten Cel
com inúmeros infectados e mortes.
Foi o carnaval mais caro, que o Brasil já teve.
Marcos Pontes, da Força Aérea Brasileira (FAB)
Mesmo assim, Bolsonaro não arrefeceu e foi o responsável
e o primeiro astronauta do Brasil.
para que o Brasil fosse um dos primeiros países do mundo, a
Na de Minas e Energia, o Almirante Bento
Albuquerque, respeitadíssimo, pela sua compevacinar a sua população.
Além disso Bolsonaro protegeu as pessoas com comortência, na Marinha Brasileira (MB). Na Pasta da
bidades, idosos e indo de encontro ao inútil # FIQUE EM CASA,
Mulher, Família e Direitos Humanos, a jurista Dacom o intuito de haver uma quebradeira na economia brasileira,
mares Alves. No Turismo o Ministro Gilson Macom o objetivo de enfraquecer, desgastar o seu Governo, além de
chado, ex-presidente da Empresa Brasileira de
Turismo (Embratur). No Desenvolvimento Regisolicitar o seu afastamento do cargo.
onal, o Ministro Rogério Marinho, cuja competência é inquestionável, com os Projetos Minha
VIII) DEFENSOR DA DEMOCRACIA
Casa, Minha Vida e a Transposição do Rio São
E DO ESTADO DE DIREITO.
Francisco. E o incansável Gen. Heleno, muito resNo Brasil há democracia, liberdade de expressão e Bolpeitado no Exército Brasileiro, responsável pela
sonaro nunca mandou prender os seus opositores.
Agência Brasileira de Informações (ABIN) e da
No Brasil há presos políticos por ordem exclusiva do
Segurança Pessoal do Presidente da República.
Supremo Tribunal Federal (STF). Numa Democracia não há preO futuro do nosso País está em nossas mãos. Pense nos mais
E os outros ministros não citados, são tosos políticos. Observamos que há uma ditadura de toga, por causa
dos técnicos em suas áreas de atuação, quer civis jovens, inexperientes e nas futuras gerações que estão por vir
de alguns ministros integrantes do STF. Eles mesmos invesou militares.
tigam (papel da Polícia), oferecem denúncia (papel do Ministério Público); julgam e mandam prender, os seus próprios opositores. Esses ministros
III) TEVE A CORAGEM FÍSICA E MORAL DE IR CONTRA
defendem a Democracia e o Estado Democrático de Direito? Não precisa atuar e nem ser
O SISTEMA CORRUPTO BRASILEIRO.
aluno de qualquer faculdade de direito, para responder esse questionamento.
Bolsonaro nunca se acovardou. Foi de encontro a um Sistema viciado em corrupções,
propinas, regalias e facilidades para os amigos e simpatizantes, tão comum nos governos
IX) O PRESIDENTE BOLSONARO É UM HOMEM SIMPLES E DO POVO.
de esquerda.
Quando ele viaja , se hospeda em Quartéis. Não é o caso dos presidentes petistas, que
Poderia pagar mesadas e benesses à imprensa marrom, à classe artística e pseudo
se hospedavam em hotéis 5 estrelas*, pediam as refeições mais caras e bebiam os vinhos mais
intelectual, tão acostumadas a esses interesses "escusos". Mas fez ao contrário e foi de
caros. Adoram a ostentação e a riqueza . Se intitulam o pai dos pobres, mas esquecem de dizer,
encontro ao "status quo". Arrumou desafetos e inimizades para sempre. O caráter de
que são a mãe dos empreiteiros e empresários desonestos.
uma pessoa é avaliado pelo dos seus amigos e adversários.
X) NÃO ROUBA E NEM DEIXA ROUBAR.
IV) SUSPENDEU O ENVIO DE DINHEIRO PÚBLICO PARA PAÍSES
Bolsonaro ordenou ao Ministro Wagner Rosa, da Controladoria Geral da União (CGU),
E GOVERNANTES ALIADOS IDEOLOGICAMENTE.
uma mega fiscalização nas atividades públicas da União, garantindo a transparência, o combate
A dinheirama que ía para Cuba, Venezuela, Nicarágua, Bolívia, Equador, Argentina,
à corrupção e as fraudes, nos Ministérios, Estatais e Empresas de Economia Mista.
Uruguai, Angola, dentre outros, está sendo aplicado, em benefício do povo brasileiro.
Antes que a corrupção ocorra, a CGU, faz o seu aborto. O Presidente prefere a prevenção
Isabel Santos, uma das mulheres mais ricas do Mundo, segundo a revista Forbes,
em relação à repressão, não permitindo que o crime ocorra, sem falar nas dificuldades, em
com uma fortuna de US$ 3,7 bilhões de dólares, é filha de José Eduardo dos Santos, um
reaver o dinheiro público desviado, e mandado para paraísos fiscais.
ex- presidente e ditador comunista, que permaneceu no poder, por mais de 30 anos. Ele
Para finalizar, gostaria de transcrever a matéria publicada na página 22, do jornal O
era muito amigo de Lula, que facilitou que ele pegasse muito dinheiro "emprestado", pelo
Globo, desse domingo, dia 13 de agosto de 2022, nesse Dia dos Pais, relativo ao obituário do
Banco Nacional de Desenvolvimento Social (BNDES). Quanta miséria no Brasil poderia
ex- diretor de Abastecimento da Petrobras, Paulo Roberto Costa, a saber:
ser minimizada com essa dinheirama enviada para a cleptocracia comunista angolana.
"Na assinatura de acordo da delação premiada na Operação Lava Jato, Costa renunciou a cerca
No carnaval de 2014, a Escola de Samba Beija Flor fez uma homenagem à Guiné
de US$ 23 milhões de dólares mantidos em contas na Suíça, à época bloqueados, além de mais US$2,3
Equatorial. Teodoro Obiang Mangue, vice- presidente daquele país, e filho do presidente,
milhões de dólares no paraíso fiscal das Ilhas Caymã. O ex-diretor devolveu R$ 79 milhões à Petrobras.
comunista e ditador, trouxe 39 convidados "especiais", para assistir "in loco", o desfile
Os prejuízos com os esquemas de corrupção foram calculados em R$ 1,3 Bilhões de
carnavalesco. A comitiva ficou hospedada num dos hotéis mais caros e famosos da cidade
Reais."
do Rio de Janeiro, o Copacabana Palace. Fecharam um andar completo no Hotel, onde
E ainda há aqueles que acreditam que:
ficam os quartos mais caros. A esquerda caviar angolana, comeu e bebeu do melhor.
- Lula não roubou e é inocente.
Qualquer semelhança com a esquerda caviar brasileira, é mera coincidência. O
- Lula é a última virgem do bordel.
presidente comunista e corrupto angolano tinha pego dinheiro "emprestado" do BNDES,
- Existem Papai Noel, Mula Sem Cabeça, Branca de Neve e os Sete Anões e que o Saci
através dos seus amiguinhos petistas, Luladrão e a Anta, poste mal iluminado do priPererê foi campeão mundial de capoeira.
meiro.
É muita inocência ou esperteza. Vocês decidem até o dia 2 de outubro de 2022.
E sabem, quem pagou essa orgia momesca? Nós, cidadãos brasileiros, através dos
* TEN CEL PMERJ
nossos suados impostos.
Instrutor de Deontologia, Chefia Militar, Gestão do EM e Trabalho de Comando das Academia de Polícia
Militar D.João VI e Escola Superior da PMERJ no período de 2000 à 2012. E-mail: fschittini@gmail.com
Cuidado que a história pode se repetir.

