Onde estão os defensores dos Direitos Humanos?

*Estado de São Paulo

A nossa esquerda fajuta que adora frequentar shoppings e bons restaurantes, morar na beira
da praia, beber vinhos importados, consumir drogas, fazer compras em Nova York e Miami e
se possível ter um apartamento na Europa, de preferência em Paris, onde se encontra agora?

Só a vejo gritando que Lula é inocente e Dilma foi

vítima de um golpe. &quot;Emprestou&quot; fortunas a Cuba e ali construiu o porto de Mariel.
Esqueceram por completo o que se passa na vizinha Venezuela. E o pior, apóiam o
transloucado Nicolás Maduro, o filhote do irresponsável Hugo Chávez, que conseguiu
transformar o seu rico país petrolífero em uma miséria imensurável vendendo o seu abundante
petróleo a preço de banana para a Rússia de Putin.

O estado de Roraima já recebeu 40.000 refugiados venezuelanos foragidos por falta de
alimentos, remédios, empregos, e de uma perseguição implacável por parte da polícia
política de Maduro, que mata e prende indistintamente os opositores do regime
bolivariano, o novo socialismo do século XXI na América Latina, nada mais do que um
eufemismo do Comunismo.
Esses refugiados vivem nas ruas de Boa Vista/RR; crianças estão sem escolas e comida;
homens se oferecem por R$ 10,00 por um dia de trabalho em sítios ou fazendas de Roraima;
cobram R$20,00 a R$30,00 por diária de pedreiro, enquanto a média para brasileiros é de
cerca de R$100,00. Fazem filas para pegar restos de comida nos restaurantes; realizam suas
necessidades básicas no mato e atrás das árvores e o mais triste: jovens mães de família se
prostituindo por R$30,00 a R$50,00, afim de sustentar os seus filhos.

E a senadora petista Gleise Lula Hoffman defende com &quot;unhas e dentes&quot; esse
regime comunista imposto pelo ditador sanguinário Nicolás Maduro! Além disso, solicita auxílio
a grupos terroristas árabes para que venham ao Brasil, a fim de liberar da prisão o homem
mais honesto do planeta terra: Lula, que na sua grande humildade afirma ser agora uma ideia e
professor de Deus. E é o maior traidor da Pátria Brasileira! Marece prisão perpétua pelo mal
que fez ao Brasil!
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