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PARTE 2 

Do jeito que foi escrito no ano de 2013 a 2019, eu deixei abaixo, na 

página do meu site Sobre Mim. Isso é para que serva de exemplo e que eu 

detenho a verdade sobre o jogo: 

Informo  ao povo Brasileiro e a outros países que eu estou sem férias, sem virada 

de ano, sem rendimento e sem poder retirar do país desde 2013 até agora e tentaram me 

sujar ainda. Porém estou cobrando alto essa situação e o controle da desestabilização da 

máquina e do país e todas as irregularidades gerado por essa situação e batalhando com 

força total contra os jogos desses animais irracionais brigando pelo poder. Informo 

ainda que o Grupo Bandeirante  

 (Perguntem aos ratos do Grupo Bandeirantes de Comunicação e Empresa Aérea Azul 

qual foi o resultado do jogam da Copa do Mundo:  Alemanha X Brasil, pois o resultado 

dele é o dia do meu nascimento invertido (perdeu de 7 a 1).  Já na  Copa de 2018, 

Brasil perdeu por 2 a 1 e invertido é 12, mês do meu nascimento) 

junto com a Empresa Aérea  Azul   

(Não viagem nas aeronaves dessa empresa aérea, pois elas irão sofre acidentes. Um 

deles foi o incidente em Viracopos. Aém disso, segunda a ANAC, ela em 2017 teve 

grandes índices de reclamações de clientes, e ela responde por 600 mil irregularidade 

trabalhistas, segundo o Ministério Público do Trabalho. O Cade  abriu processo contra 

a Azul, que prevê multa de R$ 1,4 milhão. Sem fala em um processo do Procon contra a 

Azul que foi obrigada a pagar mais de 1 milhão. Encerrou 2015 com um prejuízo 

líquido de R$ 754,597 milhões. Já em  2016 teve um prejuízo líquido de R$ 126,3 

milhões. Anos esse que vivia zombando de mim com grande intensidade. ) tentaram me 

desmerecer a qualquer custo, enquanto lucravam e tiravam proveito as minhas 

custas.  Mais sobre o dono da Azul: 

  

Azul Linhas Aéreas e Band na Copa de 2014.pdf (148224) 

  

Presidente da Azul Linhas Aéreas e Governador do MT.pdf (754129) 

  

Presidente da Azul e seu Lobismo.pdf (116535) 

  

http://files.cientistaherbertalexandre.webnode.com.br/200000987-38f3839ed7/Azul%20Linhas%20Aéreas%20e%20Band%20na%20Copa%20de%202014.pdf
http://files.cientistaherbertalexandre.webnode.com.br/200000982-77dd878d74/Presidente%20da%20Azul%20Linhas%20Aéreas%20e%20Governador%20do%20MT.pdf
http://files.cientistaherbertalexandre.webnode.com.br/200000984-4a4904b42c/Presidente%20da%20Azul%20e%20seu%20Lobismo.pdf


www.bbc.com/portuguese/brasil-43711707 

 

  

Os governo do PT foram os que mais evoluíram o país  e tudo que geraram 

estava previsto na Constituição, e não na Esquerda ou Comunismo. Mas o pobre lobista 

do dinheiro  e explorador trabalhista tem formação precária nisso tudo (O que a 

constituição garante e prevê ao povo e os inúmeros feitos do GOVERNO do PT 

registrados nos arquivos do país). Uma de minhas recomendações para ela, era de servir 

Cafezinho Capuccino ou Expresso, mas o bonitão serve Cerveja dentro das aeronaves.  

A Bunge Alimento  e o poder político atual (Michel Temer), Grupo Globo 

 ( Quantas Baixas a Globo teve em virtude do desenvolvimento do seu Bacanal político, 

judiciário e econômico aqui dentro do país com as outras Emissoras de 

Comunicação!)   

e Faculdade de Engenharia Industrial e companhia Ilimitada 

 (Se esqueceu do Jogão seu na semana de provas fazendo manobras com a companhia 

limitada e o acidente com a peça pesada no Arena Corinthians na hora de sua 

montagem. E quando foi ai certa vez atrás do meu histórico escolar e disse que não 

participaria das suas manobras politicas e religiosas  e um caminhão com sua caçamba 

derrubou a passarela na Anchieta. Quantos religiosos seus tombaram no caixão e 

quantas desgraças sua companhia limitada teve e tombou também no caixão? Eu sou 

trocha não sou? Então, vocês colhem suas desgraças...  )!  

 

ESSES citados estão sendo cobrados a altura. Se esses grupos de ratos (Juízes, 

Jornalistas, Autoridades e Políticos e Companhia Limitada) insistirem no jogo não terá 

outra solução a não ser aplicar a lei do cão sobre eles. Plantão desgraças colhem 

desgraças. Se for preciso morrer estes ratos,  eles irão morrer dando a mesma risada que 

davam ao produzirem suas desgraças. Pagaram para ver, estão vendo e ponto final 

(Lembro aqui, que uma aeronave afundou com um dos Ministros do Supremo Tribunal 

Federal relator do Lava Jato no STF e pela corrida da Presidência afundou aeronave de 

Eduardo Campos, e o Vampiram Chefe, Presidente Temer, foi remendado várias vezes 

no Hospital Sírio-Libanês). Deixo bem claro aqui ainda, para esses ratos, que se o 

Estado Brasileiro, apoiador desses ratos, situação e envolvimento de minha pessoa no 

meio dessa situação de combate, não me indenizarem, irá continuar sofrendo perdas e 

baixas por parte de seus malfeitores, até as coisas se estabilizarem e me indenizarem. 

Com relação aos Ratos Políticos do Canadá (Presidente da  Toronto of 

University,  Presidente da University of British Columbia, Primeiro Ministro do Canadá 

- Justin Trudeau, Embaixada e Consulado do Canadá no Brasil e outros ratos do 

Canadá), eu estou cobrando alto.    

  

https://www.bbc.com/portuguese/brasil-43711707


Observação: Se os ratos insistirem ainda no jogo, não se esqueçam ainda do 

Afundamento do Helicóptero com o filho do Governador Geraldo Alckmin, 

do Afundamento do Avião carregando todo o Time da Chapecoense e da Chuva no 

Velório deles,  o Afundamento do Viaduto em Brasília,  o Afundamento do Submarino 

Argentino San Juan com toda a sua tripulação, e o Afundamento do Helicóptero do 

Luciano Huck e Angélica .  Queimamento e afundamento do prédio da Polícia Federal 

no Largo do Paissandu no Primeiro de Maio. 

  

Senta com seus queridinhos políticos e jornalistas e dita os rumos do país, enquanto 

isso, eu ceifo e a lei do cão vai vigorar contra vocês.  

  

Vocês acham que está situação que vocês tentaram me colocar, zombando e tentando 

me humilhar, tentando me perseguir, impedindo condições financeiras minha e me 

impedindo de me formar  

(achando que quem não tem  diploma ou enfeites de Natal (Medalinhas) é mequetrefe e 

é mais fácil tirar créditos de verdades dele ), 

 eu só tenham a dizer, que meu grau de conhecimentos, estudos (mais de 2 mil livros 

lidos e estudados), sabedoria e humanidade é muito superior a selvageria, ignorância e 

estado não sóbrio de espirito dos que investiram contra mim. Isso não é vergonha e 

humilhação para mim, mas para vocês. Vocês não conseguiram me atingir, eu conheço 

o mal que sai de vocês. Em qualquer situação que vocês tentam me colocar eu dou 

frutos e luz com um simples estralo de dedos. Eu garanto que não sou eu o mau 

sucedido e o bobo da corte do mundo todo. Isso está tudo arquivado nos arquivos da 

história desse país. 

  

Vem reporte falar em direitos humanos deles, mas e os direitos humanos do país 

e das pessoas que eles prejudicaram e insistem em destruir. Eu tenho pena sim, é do 

meu país e dos que eles prejudicaram, e não desses reportes criminosos e de condutas 

continuativas de cunho políticos e financeiros de interesses. Quantas pessoas foram 

agredidas e destruídas por esses reportes, e mesmo assim continuaram com seus crimes? 

Quantas vezes a Globo não pegou meus dados e e-mail enviados e manipulou 

eles? A Record e a Bandeirantes se tocaram das desgraças e se conteve. A Globo 

continuou.... Se quer continuar carregando um cemitério nas costas é só continuar o 

jogo.... 

O Resultado está aqui: 

 

 



m.youtube.com/watch?v=fPEqsPqN5Zo 

  

m.youtube.com/watch?v=9V2JxA5T44M 

  

m.youtube.com/watch?v=TbMV3SBps3E 

  

m.youtube.com/watch?v=5KMVLwWmXFo 

  

m.youtube.com/watch?v=4TKrP4Y7FDk 

  

m.youtube.com/watch?v=eYMCUfW5RNY 

 

  

Detalhe 2: O Grupo Globo e Bandeirante interceptando meus e-mails e rebatendo eles 

logo em seguida, por exemplo, na Rádio CBN e Jovem Pan, e jornais da Globo e 

Bandeirante. Apoiado eles pelas Autoridades de Direita, e  a Globo e Sérgio 

Moro  fazendo manobras contra o PT... ( a Globo cometeu crimes graves contra a 

estrutura do país e pessoas! Jamais poderia ser renovado para o Grupo Marinho a 

Concessão Pública dela novamente). Se vocês perderam seus direitos, trabalho e foram 

prejudicados por essa safadeza, agradeçam a todos eles, pois eles estão dando risada 

enquanto vocês choram e sofrem... Eu não tenho pena não, deles todos (bando de 

bárbaros). 

  

Isso só aconteceu agora e no passado por parte da imprensa porque nunca foi 

punido os crimes cometido por ela e a tal da lei de liberdade de imprensa (ela nunca 

existiu, pois  o que tem é uma ditadura de ideais imposta ao povo em forma de 

manipulação) é sua imunidade de crime. Isso aqui é para o mundo todo ver quanto custa 

a desgraça de um país por defender crimes como esses. Eles estão mais do que acima da 

lei. Verdade seja dita ao mundo. 

  

Informo ainda, que um bando de animais invadiram um dos meus laboratórios de 

estudos humanos e seus comportamentos e geração de conhecimentos, e sem os 

conhecimentos necessários, eles manipularam tudo dentro dele para tocar o terror e 

https://m.youtube.com/watch?v=fPEqsPqN5Zo
https://m.youtube.com/watch?v=9V2JxA5T44M
https://m.youtube.com/watch?v=TbMV3SBps3E
https://m.youtube.com/watch?v=5KMVLwWmXFo
https://m.youtube.com/watch?v=4TKrP4Y7FDk
https://m.youtube.com/watch?v=eYMCUfW5RNY


gerar desgraças. Esses são os jornalísticas, políticos, pastores fanáticos e autoridades e a 

tal da Rede Social Facebook e meus emails. Pobres homens... 

  

 Observação: O Brasil quis inovar! Implantou o Neoliberalismo Direito Judicial 

(apoiado pelo Estado Midiático Penal), e o resultado foi o que vimos! Caos, desordem e 

desgraças. 

  

Olhem aqui o que a Globo não conseguiu esconder: São apenas 6 livros Registrados em 

Cartório: 

  

m.youtube.com/watch?v=YCeqfCfGUyA 

  

Leiam o Livro abaixo para Download "Comentários a uma Sentença Anunciada" 

escrito por 120 Juristas Brasileiros (nomes importantes do Direito do Brasil) analisando 

a sentença política do Juiz Sérgio Moro contra o Presidente Luiz Inácio Lula da Silva: 

  

Comentarios a Uma Sentenca Anunciada.pdf (7,2 MB) 

  

Livro: A Enciclopédia do Golpe de 2016 - Volume 1: 

  

www.canal6livraria.com.br/pd-5196e8-enciclopedia-do-golpe-vol-1.html 

  

Livro a Enciclopédia do Golpe de 2016: O Papel da Mídia - Volume 2: 

  

www.saraiva.com.br/enciclopedia-do-golpe-o-papel-da-midia-vol2-

10133532.html?pac_id=123134&gclid=CjwKCAjwiPbWBRBtEiwAJakcpG7rgrHuJ-

3Zm1SGzOzAcaMEXTdWpoGPGX7bqhbdi6Ar0W-NBhsl4hoCc6oQAvD_BwE 

  

* Filme: " O Processo: 

https://m.youtube.com/watch?v=YCeqfCfGUyA
https://cientistaherbertalexandre.com/_files/200000970-73da874d50/Comentarios%20a%20Uma%20Sentenca%20Anunciada.pdf
http://www.canal6livraria.com.br/pd-5196e8-enciclopedia-do-golpe-vol-1.html
https://www.saraiva.com.br/enciclopedia-do-golpe-o-papel-da-midia-vol2-10133532.html?pac_id=123134&gclid=CjwKCAjwiPbWBRBtEiwAJakcpG7rgrHuJ-3Zm1SGzOzAcaMEXTdWpoGPGX7bqhbdi6Ar0W-NBhsl4hoCc6oQAvD_BwE
https://www.saraiva.com.br/enciclopedia-do-golpe-o-papel-da-midia-vol2-10133532.html?pac_id=123134&gclid=CjwKCAjwiPbWBRBtEiwAJakcpG7rgrHuJ-3Zm1SGzOzAcaMEXTdWpoGPGX7bqhbdi6Ar0W-NBhsl4hoCc6oQAvD_BwE
https://www.saraiva.com.br/enciclopedia-do-golpe-o-papel-da-midia-vol2-10133532.html?pac_id=123134&gclid=CjwKCAjwiPbWBRBtEiwAJakcpG7rgrHuJ-3Zm1SGzOzAcaMEXTdWpoGPGX7bqhbdi6Ar0W-NBhsl4hoCc6oQAvD_BwE


  

www.youtube.com/watch?v=Z3rHUGdOXUs&app=desktop 

  

* PROSOPOGRAFIA FAMILIAR DA OPERAÇÃO LAVA JATO E DO 

MINISTÉRIO TEMER -  Download (Lança luz as ligações e decisões do pessoal ligado 

a Lava Jato e Governo Temer): 

  

revistas.ufpr.br/nep/article/view/55093/33455) 

  

Lembrem-se: Essas pessoas são ligadas a grandes escritórios de advocacia do país que 

se entrelaçam entre si. As ligações políticas e midiáticas já estão bem escrachadas. 

  

conteudo.imguol.com.br/blogs/58/files/2018/05/MoroDoriaReproducaoFacebook.jpg 

  

www.diariodocentrodomundo.com.br/advogado-do-psdb-primo-de-alckmin-e-socio-do-

comprador-do-triplex-do-guaruja-por-kiko-nogueira/ 

  

jornalggn.com.br/noticia/o-jogo-politico-do-stf-e-a-delacao-de-palocci-por-luis-nassif 

  

www.brasil247.com/pt/247/poder/ 

  

Com relação a Rádio Jovem Pan: Praticamente comprada pelos Tucanos e os de 

Direita. O dono responde processos de lavagem de dinheiro e na eleição de Prefeito de 

São Paulo, recebia 10 mil a mais para ficar exaltando as politicas do Gilberto Kassab, 

atual Ministro de ciência e tecnológia do Governo Temer. Nessa própria rádio existe um 

programa "boteco do Marcos Antonio Villa" onde bêbados, nóias e lunáticos e anti-PT" 

ficam desenvolvendo seus comentários em defesa de seus ideais e não da verdade. Os 

mesmos promovem debate lixo político com candidatos tentando colocar palavras na 

boca dos cadidatos para desqualifica-los, não permitindo um debate de idéias, pois 

atacam simultaneamente os partipantes candidatos para defender suas idéias e mais 

nada. Algo parecido com os duelos do Padre Quevedo com os que pensavam contrário a 

ele. 

https://www.youtube.com/watch?v=Z3rHUGdOXUs&app=desktop
https://revistas.ufpr.br/nep/article/view/55093/33455)
https://conteudo.imguol.com.br/blogs/58/files/2018/05/MoroDoriaReproducaoFacebook.jpg
https://www.diariodocentrodomundo.com.br/advogado-do-psdb-primo-de-alckmin-e-socio-do-comprador-do-triplex-do-guaruja-por-kiko-nogueira/
https://www.diariodocentrodomundo.com.br/advogado-do-psdb-primo-de-alckmin-e-socio-do-comprador-do-triplex-do-guaruja-por-kiko-nogueira/
https://jornalggn.com.br/noticia/o-jogo-politico-do-stf-e-a-delacao-de-palocci-por-luis-nassif
https://www.brasil247.com/pt/247/poder/


Além disso, essa rádio defendia ferozmente a política do Pedro Parente na 

Petrobras, que privilegia os acionistas e danesse o povo, o rendimento da Petrobras 

chega a 125% em cima de seus produtos-serviço. Essa defesa dessa rádio se dá porque a 

rádio é parceira de grupos de investidores, tais como a XP Investimento. É importante 

ressaltar que foi a operação Lava Jato e CPIs de jogo político que quase afundou a 

Petrobras, e não os desvios de dinheiro dela, como prega essa rádio Jovem Pan. Assim 

como a situação do Brasil, não foi os políticos que fizeram, mas sim a Mídia e o 

Judiciário e o  Ministério Público por não saberem trabalhar com ética e sigilo e sem 

entrar em jogo político (prejuízo esse que está para lá de 160 bilhões, sem falar do 

prejuízo das empresas que andavam atreladas a Petrobras). Para vocês terem mais idéia 

dos prejuízos, até o ano de 2015 o acumulando de prejuízo na Economia Brasileira por 

essa cachorrada foi de 142,6 bilhões! Imagina até agora 2018? 

Outra coisa, a mesma rádio  defende o neoliberalismo e que o Estado não deve 

intervir na economia, pois quando maior a concorrência menor o preço! Mas vocês 

nunca pararam para pensar que eles podem combinar de vender as coisas ou serviços 

por preços bem próximo um dos outros? É isso que acontece hoje! Exemplo: os 

cabeleiros de bairro cortam um cabelo masculino praticamente pelos mesmos valores de 

todo mundo. Ou seja, preço baixo não está necessariamente  atrelado a quantidade de 

concorrentes no mercado. 

  

Observação sobre o Processo do Triplex do Guarujá: os advogados do Lula foram 

impedido de ter acesso dentro dele, o MST constatou por meio de invasão que o que 

consta no processo não condiz  com a realidade vista dentro. As autoridades não deram 

ordens para realizar perícia e o Moro mandou leiloar ele rapidamente depois disso, o 

que caracteriza ocultação de provas.  A pessoa que ganhou o leilão já foi enolvido em 

corrupção com um Prefeito do PSDB e tem uma  empresa de Construção Civil que 

presta serviços públicos e seu sócio é primo do Governador Geraldo Alckmin. 

  

Curiosidade: 

  

Fake News não pode nas eleições, mas manipulações midiáticas políticas para 

direcionar o povo contra a Esquerda e a favor de votarem na Direita pode. A corrupção 

da Direita é tudo falta e a da Esquerda é tudo verdade. 

  

A justiça é cega e muda para ver o que fazem com a Esquerda, mas é super atenta para 

ver o que fazem com a Direita. 

  

  

Impresa Livre, onde? 

  

  



Programa Os Pingos nos is: 

  

 

Joice Cristina Hasselmann: (Ponta Grossa, 29 de janeiro de 1978) é uma jornalista, 

escritora, ativista política e comentarista brasileira. 

  

Trabalhou na rádio CBN, na BandNews FM, na revista VEJA como apresentadora do 

TVEJA, na Record pela afiliada RIC TV e teve uma breve passagem no SBT pela 

afiliada Rede Massa. Também teve uma breve atuação na rádio Jovem Pan de São Paulo 

onde foi âncora do programa Os Pingos nos Is.A jornalista também atua por meio do 

seu canal no Youtube, onde apresenta e comenta o noticiário nacional, além de 

regularmente participar de palestras e congressos pelo país. 

  

É uma crítica da ex-presidente Dilma Rousseff, do ex-presidente Luiz Inácio Lula da 

Silva e do PT. Nos anos de 2015 e 2016, participou ativamente nas manifestações 

contrárias ao governo Dilma e como convidada de acusação no processo de 

impeachment de Dilma Rousseff, bem como nas manifestações favoráveis à Operação 

Lava Jato, e de apoio à Polícia Federal.Em 2016, escreveu uma biografia do juiz federal 

Sérgio Moro, intitulado Sérgio Moro: a História do Homem por Trás da Operação que 

Mudou o Brasil. 

  

Em 2017, foi considerada pelo instituto ePoliticScholl (ePS) uma das personalidades 

mais influentes e notórias das redes sociais, no âmbito da temática política. Ainda 

naquele ano, ganhou o prêmio "Troféu Influenciadores Digitais 2017" pela Revista 

Negócios da Comunicação. Em abril de 2018, a jornalista se filiou oficialmente no PSL 

e anunciou a sua pré-candidatura ao Senado Federal representando o Estado de São 

Paulo. 

  

nocaute.blog.br/2018/10/29/the-intercept-puxa-a-capivara-de-joice-hasselmann/ 

  

Marco Antonio Villa: 

  

Sem orientação ideológica autodeclarada, sendo frequentemente apontado como de 

direita pelos seus críticos de esquerda, bem como de esquerda por críticos da direita, 

https://nocaute.blog.br/2018/10/29/the-intercept-puxa-a-capivara-de-joice-hasselmann/


Marco Antonio Villa tem se notabilizado pelos seus posicionamentos contundentes, em 

especial contra os governos do Partido dos Trabalhadores (PT). 

  

Desde 2015 tem apresentado posicionamentos políticos liberais, dizendo para a revista 

Veja que "quem diz que o PT é comunista na verdade é tão fascista quanto o próprio 

PT" e afirmou que na verdade o PT é caudilhista.  

  

OBSERVAÇÃO IMPORTANTE: 

  

Estão perguntando para mim e para os Três Poderes e para Mídia o que está 

acontecendo dentro do Brasil e eu estou falando a verdade: 

  

  

noticias.uol.com.br/politica/ultimas-noticias/2018/06/28/nao-acredito-que-juizes-

tomem-decisoes-politicas-diz-carmen.htm 

 

(A chefe do Jogo com a Mídia achando que o povo é bobô) 

  

  

img.estadao.com.br/thumbs/550/resources/jpg/9/2/1529722267529.jpg 

(Aécio Neves, Rodrigo Maia e Vampiram Chefe  em reunião clandestina de madrugada) 

Arruinaram o nome do Brasil, destruíram as leis trabalhistas e um monte de 

empresas fecharam as portas, mudando as leis dos agrotóxicos para todo mundo ter 

câncer, travaram o país, estão vendendo o país, o povo já está sem renda suficiente para 

sanar suas despesas básicas, o sistema público social foi deixado  caótico, estão 

claramente tornando o povo reféns da loucura do capitalismo selvagens deles e estando 

acima do que garante a Constituição Federal ao povo, a dívida do país está maior que a 

do PT e todo o dinheiro é liberado pelo Governo Federal por toma lá dá cá, e 

desgraçaram a vida de milhões de brasileiro e estão dando risada e prosseguindo o seus 

jogos, e ainda indo em outros países fazer palestras pedindo que faça a mesma loucura e 

barbaridade lá no países deles ( manda lá a Universidade de Harvard destruir os EUA 

economicamente com a Mídia). Claramente batalham para deixarem o povo em estado 

de coma, quando não estão conseguindo tentam manipular o povo a favor de suas 

loucuras. Nem o cometimento de suicídio do Reitor da UFSC fez trabalharem com 

responsabilidade. Cadê a felicidade do povo Brasileiro? O resultado do jogo está posto 

aqui! Não se pode esperar extrair frutos de espinheiras dessa natureza humana. O 

mundo olhar para estes como se fossem animais selvagens primatas. Agradeçam eles 

por tudo isso.... (principalmente para Carmen Lúcia e seus jogadores comparsas, CNJ, 

Ministério Público, TRF4 e seus Jogadores Comparsas, Rede Globo, Bandeirantes e 

https://noticias.uol.com.br/politica/ultimas-noticias/2018/06/28/nao-acredito-que-juizes-tomem-decisoes-politicas-diz-carmen.htm
https://noticias.uol.com.br/politica/ultimas-noticias/2018/06/28/nao-acredito-que-juizes-tomem-decisoes-politicas-diz-carmen.htm
https://img.estadao.com.br/thumbs/550/resources/jpg/9/2/1529722267529.jpg


Jovem Pan, Jornalistas animais e seus Jogadores Comparsas, Vampiram Chefe e sua 

Quadrilha e Comparsas de Golpe) 

  

Falácia dos Debiomentais: Não devemos censura a Mídia ou controlar seus atos! Eu 

digo então, deixar seus filhos fazer o que quiserem! Concordem com tudo que eles 

fazerem e nunca os censurem! Vamos abolir as leis penais também! No final, foi criado 

um monstro na sociedade, e não, um filho! Um cidadão de princípios e valores, que 

distingue o certo do errado e tanga pelo bom senso. 

Qualquer agente representante do Estado que descumpre a lei para condenar e julgar 

alguém é criminoso. 

  

  

Detalhe: 
  

O CNJ, Polícia Federal, STF e TRF 4 tem capacidade de investigar quem vaza os dados 

dos processos , mas não fazem para deixar prejudicar a imagem dos seus adversários, a 

Mídia tocar o terror e no final não é nada daquilo e o povo não  pensar na notícia e 

analisa....  

  

O CNJ o STF e Carmen Lúcia protegem o jogo do TRF 4 e o Criminoso do Sérgio 

Moro e sua equipe e Grande Mídia. 

  

Todos os tiros contra o acampamento Lula livre partiram de Agentes do Estado 

Armadas e acobertados nas  investigações negligentes... 

  

O Poder Judiciário está corrompido a muito tempo, o CNJ e o STF, MPF e Grande 

Mídia não servem mais para nada... o que vai acontecer é que vão meter fogo no país, 

isso é bem óbvio... para mim esse jogo já acabou a muito tempo (pois seus jogadores 

estão em desgraças e morrendo e o país parado no tempo).... Contra mim, os que jogão e 

manipulam só se desgraçam de alguma maneira cedo ou tarde..... 

  

Não esperem nada cair do céu para arrumar as coisa, vocês é quem pagam o preço por 

esse jogo de golpe de Estado e isso pode ser irreversível... Batalhem e metam fogo 

nessa cachorrada judiciária, midiática e quadrilha Temer.... Se a Diplomacia não 

resolve, a guerra terá que resolver..... 



  

 

 

 

  

Observação sobre Saúde Pública: 

  

  

O otário Fake da Mídia aqui ( eu ),  deu orientações na parte de saúde e educação . 

  

  

Segurança Rio de Janeiro: 

  

Informo ainda, que o otário fake aqui da mídia observa e faz recomendações de precisão 

para as operações de intervenções no Rio de Janeiro Militar, enquanto o  Vampiram 

Chefe Samba com seu Jogo para não soltar dinheiro para efetivação da operações de 

forma concreta, evitando operações enxuga gelo proposto por ele e desgastando as 

forças empregadas no local e a população. 

  

As comunidades de favelas têm que escolhe uma coisa: a Polícia todo dia entrando 

dentro dela trocando tiro com os bandido e tocando o terror e causando danos 

psicológicos e diversos outros a população que vive lá, pois é papel da Polícia entrar lá 

dentro, ou escolher as Forças Armadas dá Pente Fino em casa por casa e colocar 

portarias nas vias de acesso das comunidades com a Polícia Comunitária nelas e com 

câmeras de filmagem e identificação, depois da pacificação das favelas.... 

  

Detalhe: Trabalhos de investigação de localizações de residências e criminosos dentro 

das comunidade de Favela são praticamente impossíveis, serviços essenciais a 

população não chega dentro dessas comunidades e difícil implantação de programas 

sociais dentro delas.  

  

  

Observação sobre Rádios:  

  

Foi dado instruções para o país mover esforços para implantação do Sistema de Rádio 

Digital no modelo DRM (Digital Radio Mondiale). Isso melhoraria o sinal de 

transmissão e aumentaria as faixas ( maior número de rádios). Com relação as rádios 

comunitárias: não precisa a Anatel ficar autorizando a criação e o aumento de suas 

potências, pois basta ela deixar o link da rádio Online na Web que essas rádios 



alcançarão potências Internacional e até poupando faixas FM ou AM, se ela for 

exclusivamente Rádio Web. 

  

Observação Montadoras Automobilísticas: 

  

O Otário Fake da Mídia aqui, visando preservar empregos, deu instruções para os 

bandos de animais (Hyaenidaes e Chimpanzés) controladores das Montadoras 

Automobilísticas para abrirem as Fábricas para Venda de Serviços Mecânicos ou como 

Serviços Mecânicos Volantes. Se não estiver produzido, o mesmo funcionário estará 

atuando em serviços mecânicos, preservando os empregos deles, que já são escassos em 

razão da automatização. Aí vem esse bando de Hyaenidaes e Chimpanzés  me tirar de 

otário com esses comerciais excrotos na Mídia Lixo Brasileira... 

  

  

Relações Diplomáticas: 

  

Pelos acordos Internacionais, o  Brasil pode e deve receber refugiados oriundos de 

resgates sobre prévio aviso por parte deles e que comprovam a condição de refugiados. 

Isso incluí, por exemplo, as embarcações marítimas de ONGs. Cabendo ainda, o Brasil 

promover a inserção deles em sociedade Brasileira. FOI ORIENTADO O 

ITAMARATY POR MIM. 

  

Observação sobre a Província do Tibete: 

  

Com relação a Província do Tibete, informo que uma das soluções ao conflitos é 

considerarem seu povo  como se fossem Índios e suas Terras como sendo áreas 

Indígenas, tendo todo um tratamento diferenciado, por parte do sistema e leis. 

  

Observação sobre a Black Friday: Foi recomendado mais de uma vez que o Governo 

Federal e Estadual nos período que estivesse próximo da Black Friday abaixassem 

considerável IPI e o ICMS sobre os produtos envolvidos nela. Isso daria mais força a 

ela e mais dinamismo ao comércio e a produção.  

  

  

Observação sobre Impostos: Com relações a impostos, vocês não têm que ir para rua 

para baixar imposto não! Vocês têm que é quebrar o pau quando vocês não verem o 

retorno deles no serviço público , social e quando for dar regalias a malandros políticos, 

judiciários e legislativos... Imposto sempre existiu e continuará a existir! A forma e os 

cuidados de como aplicar eles é que vocês podem mudar, pois eles acham que dinheiro 

público não tem dono, pois ninguém reclama e faz nada e não quebra o pau para mostrar 

que tem dono sim o dinheiro público. A falsa crença que baixar impostos gera também 



o abaixamento de preços é bem propagada, mas e quando os donos dos produtos 

querendo lucros grandes aumentarem os processos para atender suas margens de lucros 

exorbitantes e combinaram preços com os concorrentes... Onde recai a redução dos 

impostos.... Nessas situações cabe ao povo cobrar a contra balanceamento dos impostos, 

abaixando imposto de setores existenciais da parte carente da sociedade e aumentando 

para outras áreas que podem pagar mais. Os políticos deram isenções de imposto para o 

Caviar e Queijos que só ricos compram.... enquanto isso o pão francês que o pobre 

compra está a mais de 10 reais o Kg! O Governo perdoa dívidas de ricos que devem a 

Previdência, enquanto isso tenta acabar com a previdência social do povo, em vez de 

investir bem o dinheiro da previdência social para ter retorno ao povo... Ora, o povo não 

vai lá reclamar.... a mídia deixa o povo em coma e quando sai do coma manipula o povo 

como deseja a favor de grupos empresariais, políticos e judiciários.... 

  

Detalhe: Muitas outras coisas eu fiz e orientei dentro desse país, escondido e 

manipulada por essa mídia lixo e quando negligenciada essas orientações, pagão o preço 

por isso, e se o povo se achar prejudicando, cobrem esses animais todos. 

  

Observação: fiquem atentos as atualizações que ocorrem constantemente aqui: 

  

m.cientistaherbertalexandre.com/minha%20opinião2/ 

  

Homenagem da lixaiada ao povo Brasileiro: 

  

 

  

Com relação ao Senhor Presidente Luiz Inácio Lula da Silva: Aos que chamaram esse 

homem de Analfabeto e Bandido e, não de DOUTOR e Homem de Alta ELEVAÇÃO, 

deixo aqui os Títulos desse Homem Brasileiro:  

http://m.cientistaherbertalexandre.com/minha%20opinião2/


  

  

pt.m.wikipedia.org/wiki/Prêmios_e_honrarias_recebidos_por_Luiz_Inácio_Lula_da_Sil

va 

  

  

São mais de 55 Prêmios e Títulos por diversas Instituições do Mundo todo (Só com o 

Título de Doutor Honoris Causa são mais de 34 títulos desses), e suas palestras já 

chegaram a custar 50 mil reais...  

Por essa cachorrada e por terem me envolvido em Combate, o Estado Brasileiro me 

deve indenização de 20 mil mensal até eu morrer. Como foi previsto algo semelhante a 

Luís Vaz de Camões em Portugal. 

  

 

  

  

Não está acontecendo nada! Brasil: Eleições 2018: 

  

VID-20180529-WA0003.mp4 (1512387) 

  

  

Outra coisa: Fala para do Judiciário do BRASIL mostrar o Futebol de Cabeça 

promovido por eles dentro do Brasil.... pois eu já mostrei ele ao mundo todo.... vão lá 

fora do Brasil e dão palestras do futebol com cabeça... 

https://pt.m.wikipedia.org/wiki/Prêmios_e_honrarias_recebidos_por_Luiz_Inácio_Lula_da_Silva
https://pt.m.wikipedia.org/wiki/Prêmios_e_honrarias_recebidos_por_Luiz_Inácio_Lula_da_Silva
http://files.cientistaherbertalexandre.webnode.com.br/200001055-8f141900da/VID-20180529-WA0003.mp4


  

Informo ainda, que eu não comparecerei nos dias de votação para trabalhar como 

presidente da seção e nem para votar. E espero que o povo Brasileiro faça o mesmo 

também.  

  

Tudo foi planejado por essa lixaiada para ficar como está...  

  

Leiam mais aqui: 

  

m.cientistaherbertalexandre.com/news/minha-opiniao-sobre-a-midia-do-brasil-e-os-

acontecimentos-do-ano-de-2013-ate-atualmente/ 

  

"Enquanto isso, a lista do Cemitério e Desgraças só aumentam..." 

  

* Afundamento do Avião do Deputado Estadual do Paraná Bernardo Ribas Carli do 

PSDB. 

  

* Afundamento da Aeronave do Ex-Presidente da Vale Roger Agnelli. 

  

*Afundamento e explosão do Avião PP-SZN no Campo de Marte. 

  

* Câncer de Próstata no Senador José Serra do PSDB e suas tentativas de dopagem e 

remendos como Michel Temer. 

  

* Afundamento  do Helicóptero do Governador do Espirito Santo com ele dentro, 

filiado ao PMDB. 

  

* Falecimento do Jornalista Claudio Weber Abramo, um dos criadores da ONG 

Transparência Brasil. 

http://m.cientistaherbertalexandre.com/news/minha-opiniao-sobre-a-midia-do-brasil-e-os-acontecimentos-do-ano-de-2013-ate-atualmente/
http://m.cientistaherbertalexandre.com/news/minha-opiniao-sobre-a-midia-do-brasil-e-os-acontecimentos-do-ano-de-2013-ate-atualmente/


  

* Afundamento de parte da Ponte Italiana na Gênova. 

  

* Falecimento de Kofi Annan, Ex-Secretário-Geral da ONU e Nobel da Paz. 

  

* Morte do Deputado Estadual Aldo Schneider do partido MDB, presidente da 

Assembleia Legislativa de Santa Catarina. 

  

* Forte Acidente com o carro do piloto Canadense Robert Wickens na prova da Indy. 

  

* Morte do Jornalista Herdeiro da Folha de São Paulo e Diretor Redator do mesmo 

Otavio Frias Filho. 

  

* Falecimento do ator e diretor Henrique Martins - ator do "Meu pé de laranja lima", 

e  diretor da novela "Éramos seis". 

  

  

* Falecimento do Senador Republicano John McCain. 

  

* Falecimento do Radialista da Rádio Record Zé Bettio. 

  

* Quatro feridos em tiroteio em reunião na casa do Deputado Alencar da Silveira Jr do 

PDT. 

  

* Morte da atriz Vanessa Marquez, mais conhecida por interpretar Wendy Goldman na 

série "Plantão Médico",  baleada após sacar uma arma de brinquedos contra policiais em 

seu apartamento. 

  

  

* Morte do Prefeito Moisés Costa da Silva do MDB. 

  

  



* Atropelamento e quebra da perna do  repórter, Dennes Queiroz, da TV Record no Rio 

de Janeiro  por uma moto enquanto esperava para fazer uma entrada ao vivo no "Cidade 

Alerta".  

  

* Problema na Voz do Sílvio Santos. 

  

* Esfaqueamento do Bolsonaro (resultado do Jogão: Futebol com Cabeças e violação 

dos meus dados e manipulação dos mesmos) 

  

* Falecimento do MC Catra. 

  

* Falecimento do Acadêmico , Jurista, Sociólogo e Escrito Helio Jaguaribe (referência 

ao vídeo do desfile de 7 de setembro de 2007, onde o Capitão Condutor está com a 

ESPADA DO BRIGADEIRO HELIO LANGSCH KELLER - Herói de Guerra) 

  

* Modelo e Ex-Miss é morta com 32 facadas após Rave (Isso faz referência a Violação 

dos Meus dados e o Jogão da Mídia) 

  

  

* Morte do rapper Mac Miller (O Acontecido faz referência a  Música: A vida é Desafio 

- Racionais) 

  

  

* Falecimento do Presidente do Vietnã, Tran Dai Quang, em razão de doença rara (O 

Acontecido faz referência ao esquema de montagem de redação de dissertação ) 

  

* Morte do Jogador de Futebol  Mamadou Camara durante o treino (na França) por 

parada cardíaca (O acontecimento faz referência ao Jogão Politico do Brasil ) 

  

  

* Sofre AVC o Cartunista Ziraldo e está internado em estado grave ( O 

acontecimento  faz referência aos Cartuns do Jornal Agora me colocando como Chico 

Xavier) 

  

* Falecimento da cantora  Angela Maria (A Rainha do Rádio - Lançou 125 álbum 

durante sua carreira). O acontecimento diz respeito ao que foi feito com a Presidente 

DILMA ROUSSEFF. 

  

* Falecimento do Famoso Físico de Partículas Leon Lederman ( Está na conta da FEI de 

São Bernado do Campo esse Falecimento. Está na conta dela também o falecimento do 

segundo Maior físico de Partícula do Mundo, Stephen Hawking. Os dois falecidos são 

os maiores físicos de partículas do mundo.  ) 

  

* Obra de Banksy se desfaz após ser arrematada por mais de 1 milhão de libras. (Faz 

referência ao BRASIL e seus processos. Vende uma imagem ao povo, e o povo aposta 

alto, mesmo se for doidura, e no fim tudo se desfaz e carrega contigo os valores 

adquiridos ao logo do tempo. No fim, choro e tristezas é o que sobra. Imagem e 

realidade e consequências das escolhas)   



  

* Falecimento da Grande Escritora Zibia Gasparetto. 

  

* Falecimento da atriz Maximira Figueiredo - atuou na novela "Pérola Negra". 

  

  

* Falecimento do cofundador da Microsoft, Paul Allen. 

  

* Falecimento do Grande Reporte Polícia Gil Gomes,  

  

* Falecimento da dupla Sertaneja Fábio e Guilherme em acidente de carro. 

  

* Falecimento do Cientista Japonês, Osamu Shimomura. Desenvolveu a técnica de 

marcador fluorescente para observar células vivas por meu da descoberta dele ( Isolou a 

GFP da água-viva Aequorea Victoria e  descobriu que os brilhos da proteína 

resplandeciam sob luz ultravioleta.) 

  

* Afundamento do helicóptero  e explosão com o Presidente do Leicester City Football 

Club. 

  

* Falecimento do Filósofo João Ricardo Moderno (membro da Academia Brasileira de 

Filosofia) por parada  cardiorrespiratória dentro do avião enquanto voava para ir se 

encontrar com a equipe de Bolsonaro. 

  

* Afundamento de parte da ponte situada na Marginal Pinheiros no dia 15 de Novembro 

( Afundamento da República). 

  

* Levantamento de voo e choque do carro da piloto de 17 anos Sophia Floersch, da Van 

Amersfoort Racing Dalla.. 

  

* Afundamento da Aeronave Cessna 210 Azul-Branco na Casa Verde Zona Norte de SP 

no dia 30 de Novembro de 2018 de propriedade da Família Matarazzo. 

  

* Falecimento do EX-Presidente George H. W. Bush. 

  

* Incêndio de grandes proporções atinge o Museu Nacional na Quinta da Boa Vista, em 

São Cristóvão - RJ (Perguntem para o lixo do Judiciário Brasileiro que engoliu a lei do 

país o motivo de ter pegado fogo o Museu? A resposta é simples! Jogo sem provas de 

condenação do Presidente Lula e continuação de jogo político deles... Apoio ao Golpe 

Parlamentar de 2016 contra  Presidente Dilma, manobras contra mim, manobras contra 

o povo em nome dos interesses alheios...   Tudo que ocorre nesta lista tem um motivo, 

esses lixos da Mídia, do Judiciário e da Política informa isso ai povo... resultado do jogo 

deles. Tudo isso arquivado nos arquivos da História do Brasil...). Outra coisa, vai lá 

nessa lixaiada que está fazendo parte desse jogo e manda eles falar para a Bunge 

Alimentos e Azul Linhas Aéreas para ajudarem a pagar e recuperar o irrecuperável do 

Museu e de outras coisa mais que aconteceu e poderá acontecer. 

  



* A Tragédia de Mariana está na conta da Faculdade de Engenharia Industrial de São 

Bernardo do Campo e na conta dos animais que violaram medos dados... 

  

* Falecimento do Ator da Rede Globo João Paulo (Papa João Paulo, faz ferencia ao 

acobertamento da FEI pela Igreja Católica) Adour -  participou de novelas  como 'O 

Bem-Amado' (Faz referencia ao Vampiram Chefe Temer), 'Gabriela' e 'As Três 

Marias'.  

  

* Morte da Apresentadora Graça Araújo, do Jornal do SBT, após AVC. 

  

Enquanto eu passava e-mails para Venezuela para consertar seus problemas e para 

outros órgãos, os animais aqui no Brasil faziam zonas e jogos com esse e-mails... e só se 

desgraçaram até agora... parece que não aprenderam nada ainda.... continuem dando 

risada e jogando.... 

  

Solta o refém (Luiz Inácio Lula da Silva) seu bando de coisa ruim... 

  

 

  

Observação: Tem mais sobre a Dona Carmen Lucia, garantido com os jornalistas e a 

elites do Brasil que apoiaria as Barbares da Lava Jato e  da mídia e  aos interesses da 

elite conta o Lula e as leis do país (não bastou o afundamento do avião do Ministro do 

STF relator da Lava Jato e sua morte): 

  



justificando.cartacapital.com.br/2018/01/30/carmen-lucia-presidente-do-stf-e-

convidada-principal-de-jantar-com-grandes-corporacoes/ 

  

Detalhe: A mesma, por meio do CNJ ao seu controle, encobria as cachorra e as merdas 

que  a Lava Jato de Curitiba fazia e não mandava investigar  grande mídia do Brasil e 

deixa eles tocar o terror no país. Não bastou este pessoal todo importante serem 

enterrados ou desgraçados até agora... 

  

Jogão aqui, STF, TSE, CNJ,  Curitiba e Grande Mídia com os Empresários. Até um 

Jumento percebe o que está acontecendo: 

  

m.youtube.com/watch?v=if7vBb-t_Mg 

  

Abaixo está um manifesto de mais de 600 juristas denunciando o regime de exceção no 

BRASIL: 

  

  

www.brasil247.com/pt/247/brasil/335548/Juristas-divulgam-carta-ao-mundo-

denunciando-regime-de-exce%C3%A7%C3%A3o-no-Brasil.htm 

  

  

Além disso, na Assembléia Geral da 39ª Sessão do Conselho de Direitos Humanos das 

Nações Unidas, em Genebra, a Associação Americana de Juristas denunciou as 

grosseiras violações de direitos humanos que o ex-Presidente Lula vem sofrendo por 

parte da Operação Lava Jato, que levou a sua prisão arbitrária em abril deste ano. A 

AAJ é uma Organização Não Governamental com Estatuto Consultivo perante o 

ECOSOC e representação perante a ONU de Nova Iorque e de Genebra. O mundo 

denuncia o lawfare ao qual é submetido o ex-Presidente Lula. 

  

Eleições no Brasil: "Música de Caju e Castanha: Futebol no Inferno" (nesse baile de São 

João estão todos dançando armados) 

  

Caju e Castanha - Futebol no Inferno.mp3 (5576455) 

  

http://justificando.cartacapital.com.br/2018/01/30/carmen-lucia-presidente-do-stf-e-convidada-principal-de-jantar-com-grandes-corporacoes/
http://justificando.cartacapital.com.br/2018/01/30/carmen-lucia-presidente-do-stf-e-convidada-principal-de-jantar-com-grandes-corporacoes/
https://m.youtube.com/watch?v=if7vBb-t_Mg
https://www.brasil247.com/pt/247/brasil/335548/Juristas-divulgam-carta-ao-mundo-denunciando-regime-de-exce%C3%A7%C3%A3o-no-Brasil.htm
https://www.brasil247.com/pt/247/brasil/335548/Juristas-divulgam-carta-ao-mundo-denunciando-regime-de-exce%C3%A7%C3%A3o-no-Brasil.htm
http://files.cientistaherbertalexandre.webnode.com.br/200001108-946d695675/Caju%20e%20Castanha%20-%20Futebol%20no%20Inferno.mp3


A lista está sendo atualizada acima do Museu Nacional... (É testemunhado contra esses 

animais por todas as partes.... E o Brasil está sendo denunciado para diversos 

organizamos Internacionais e estão sendo aceitas e confirmadas pelos mesmos...) 

  

 

  

m.youtube.com/watch?v=-SG9WYHiDq0 

  

VID-20181008-WA0009.mp4 (1145140) 

  

m.youtube.com/watch?v=lMIkrwVeWis 

  

VID-20181018-WA0006.mp4 (224868) 

  

Falas e votações do Bolsonaro no Congresso e nos meio de comunicações 

https://m.youtube.com/watch?v=-SG9WYHiDq0
http://files.cientistaherbertalexandre.webnode.com.br/200001111-6baa76ca43/VID-20181008-WA0009.mp4
https://m.youtube.com/watch?v=lMIkrwVeWis
http://files.cientistaherbertalexandre.webnode.com.br/200001113-87f4b88ee2/VID-20181018-WA0006.mp4


 

O Bolsonaro voto um monte de coisas contra o interesse do povo no Congresso e que se 

fosse enumerar aqui não teria tamanho.  Isso tudo está registrado nos arquivos do 

Congresso Nacional. Nos 27 anos de mandato dele no Congresso, até mesmo contra o 



plano real ele foi contra e disse que Fernando Henrique tinha que ser fuzilado. Vocês 

vão se desgraçarem por não pensarem e se informarem. Além disso, uma das minha 

ajuda a Venezuela diz respeito ao plano da moeda de lá , com as regras do Banco 

Central deles, do sistema tributário e do plano de atração de capital externo para dentro 

da Venezuela  . 

  

(Lista de feridos e violentados até agora por Bolsonaristas: são mais de 70 ataques 

comprovados com boletim de ocorrência ou  testemunhas, abaixo alguns: 

  

1) Candidato Atropelado por usar a camiseta do Lula;  

  

2)Aluno violentado e ferido e tido sua casa incendiada nos Campos da UFPR por usar 

um chapéu do MST;  

  

3) Jornalista violentada fisicamente e ameaçada de estrupo;  

  

4) Negro e mestre de capoeira morto a facada por dizer que votou no PT;  

  

5) Bolsonaristas grafaram a faca o simbo do Nazismo na pele de um cidadão que vestia 

a camiseta escrito: "Ele Não" em Porto Alegre..;  

  

6) A irmã da Marielle foi agredida verbalmente com a filha no colo por Bolsonaristas; 

  

7) Bolsonaristas agridem Jornalista Negra  no RJ que estava com a camiseta "Ele NÃO" 

e chama ela de Macaca; 

  

8) Mulher de 37 anos é esfaqueada no Recife por Bolsonaristas por usar adesivo "Ele 

Não"; 

  



9) Ex-Furacão 2000, mulher trans é atacada com barra de ferro por apoiadores de 

Bolsonaro. 

  

10) Homem Bolsonarista dispara arma de fogo em protesto de mulheres de familiares de 

presos na BR-116.  

  

11) Caravana do Lula foi alvejada por Bolsonaristas mais de uma vez e quase acerta o 

Presidente Lula;  

  

12) O acampamento Lula livre foi alvejado mais de uma vez e atacado por Bolsonaristas 

e abafado e não investigado como se deve;  

  

13) Bolsonaristas fala via rádio do Tráfego Aéreo para jogar o Presidente Lula para fora 

do  Avião durante o voo ao ser conduzido a prisão política. 

  

14) Jornalista Marcelo Madureira foi Demitido da Jovem Pan,  por ter opinião não 

favorável a Bolsonaro ( lembrando que a mesma rádio AM é reduto de Anti PT, teve 

forte envolvimentos na condenação do Lula e no impeachment  da Dilma.) 

  

15) Bolsonarista envia e-mail ameaçando mídia independente. 

  

16) Aluno de História da Universidade Federal do Rio de Janeiro foi atingido por barra 

de ferro ao panfletagem para Haddad. 

  

17) Jornalista da Rádio do Grupo Record do Edi Macedo  (Rádio Guaíba de Porto 

Alegre) pede demissão ao vivo depois de censura em entrevista com Bolsonaro. É a lida 

democracia do Brasil.) 

  

18) O ex-reitor da Universidade Estadual de Alagoas (Uneal), Clébio Araújo, foi vítima 

de uma agressão dentro da universidade por Bolsonarista  em um ato em defesa de 

Fernando Haddad e da democracia. 

  



19) AMIGO DE MARQUEZINE É ESPANCADO POR BOLSONARISTA, PERDE A 

MEMÓRIA E ATRIZ DESABAFA. 

  

20) EM NOVO CASO DE AGRESSÃO, BOLSONARISTA ATACA DIRETOR DA 

FUP. 

  

21) Professor idoso e uns dos mais queridos da Faculdade de Medicina da UFCG é 

agredido em ato pró Haddad a democracia. 

  

22) CORPO É DEIXADO DENTRO DE CARRO NA UFRJ NO DIA DE AULA 

CONTRA O FASCISMO. 

  

23) Bolsonarista baleia e mata Homem durante a carreata do candidato a presidência 

Fernando Haddad (PT), na noite de sábado, (27 /10/18), no centro de Pacajus.  

  

24) DIRIGENTE DO MST É PRESO POR DEFENDER DEMOCRACIA - AO 

ENTREGAR PANFLETOS A DOIS POLICIAL BOLSONARISTA PAISANA, OS 

MESMOS AGREDIRAM VERBALMENTE O DIRIGENTE DO MST  E O 

PRENDERAM. 

  

25) No fim  das eleições, a PM espancou militantes do PT em Salvador. 

  

* Detalhe: As ações ilegais em plataforma digitais devem atingir seu nível mais crítico 

na reta final da campanha eleitoral; empresas estão comprando pacotes milionários de 

disparos em massa de mensagens contra o PT no WhatsApp e preparam uma mega 

operação na semana anterior ao segundo turno, informa a jornalista Patrícia Campos 

Mello no jornal Folha de S. Paulo; a prática é proibida, pois se trata de doação de 

campanha por empresas, vedada pelo TSE. Cada contrato chega a R$ 12 milhões e a 

Havan está entra as compradoras; os disparos de mensagens chegam a centenas de 

milhões. 

  

elenunca.net/democracia-hackeada/ 

  

https://elenunca.net/democracia-hackeada/


(Tem o dedo do Marqueteiro do Trump aqui no Brasil) 

  

O povo Brasileiro é Analfabeta político! Não se informa da real realidade de seus 

candidatos, acreditam na imagem vendida por diversos meios. Não sabem ainda, os 

limites de poderes de cada Cargo Político, pois ninguém toma decisões sozinho. Vão no 

embalo das massas (pesquisa, mídia social e Imprensa). Não conhecem as leis de seu 

próprio país para saber o que está certo ou errado. E as consequências são as que se vê... 

Nunca vocês vão muda esse país assim e só choro e tristeza e decepções esse povo terá 

e isso ficará registrado na história desse país para as gerações vindouras estudar. 

  

Outra coisa que o povo não sabe: não adianta monta e remontar a econômica do país, 

pois o que arasta ela é a imagem do país ( o comportamento animal pelo poder destruiu 

ela) . Além disso, as pessoas eleitas pelo voto do povo dificilmente tem credibilidade e 

o jogo de cintura necessário para negociar a economia dentro e fora do Brasil e com o 

povo. 

  

Vocês vão ver o que vão mandar fazer com vocês quando vocês irem para as ruas 

lutarem por seus direitos ou se manifestarem nas ruas....  

  

Vocês vão ver o que é democracia e como a voz do povo é ouvida... 

  

Essas são as principais características do Facismo que se desenvolveu dentro do Brasil 

sem ninguém perceber e dá importância para elas: Autoritarismo, Corporativismo, 

Militarismo, Imperialismo, Nacionalismo (Meu país é melhor que o seu! Eu sou melhor 

que os Estrangeiros! Some daqui imigrantes e estrangeiros! Discriminações até mesmo 

regionais), Ideologia Oficial e Ataque a Maiorias de pensamento contrario, 

Totalitarismo, Culto da Personalidade... 

  

Outra coisa, na área de segurança pública eu ensino a fazer o que é certo 

(Compromissado com a vida, a dignidade humana e saber tratar as pessoas), e se as 

forças de segurança errar ou cometem Excessos de Força devem ser repreendidas e 

responderem processos, e não passar a mão na cabeça, pois agente de segurança que 

descumpre a lei e quer julgar as pessoas é um criminoso e não um agente de segurança. 

Agora, esses políticos querem ensinar agente de segurança a ser criminoso, no dia que 

você for vitima desse Agente ou alguém próximo de você agradeça aos políticos que 

vocês votaram.  



Vou dar mais um exemplo dessas coisas para vocês: Uma vez um Atirador de Elite da 

SWAT Americana entendeu que tinha que abrir fogo e abriu. Infelizmente veio a morrer 

o cidadão criminoso, a SWAT mandou entregar uma carta de pêsames e informando que 

teve que agir  e um buquê de flores para a mãe do rapaz.  

  

Sobre a Venezuela: Vocês sabem quais foram meus recados para melhoria da Venezuela 

e estabilização da mesma em pró de seu povo? Pois o que eu vi foi um monte de 

asneiras e pessoas que não adquiriram status humano ainda colocar para correr os 

Irmãos Venezuelano (hoje é eles que sofrem com a economia, amanhã pode ser o 

Brasil). Além disso, desde de quando a Venezuela é Socialista ou Comunista? Outra 

coisa, o PT administrou a Presidência desse país e grandes reconhecimento esse país 

teve, e para isso, ele não transformou o país em socialista ou comunista, então como o 

PT vai transformar o país em Comunista ou Socialista se ganhar a Presidência? Vocês 

sabem o que deve acontecer para transformar um país em socialista ou comunista? 

Procurem estudar mais a Constituição Federal, pois o PT aplica ela ao povo. 

  

Outra coisa que o povo se esqueceu: não estava quase todo mundo com o Temer e 

votando contra o povo e falando que iria melhor o país, pois então, o que mudou? O 

país melhorou no que? E vocês não estão tentando ganhar de novo e continuar na 

mesma coisa do Temer, pois vocês eram a base do Temer (Congresso, Mídia e diverso 

setores, Judiciário)...  O próprio Temer disse que Bolsonaro era o cara e decretou apoio 

a ele. Agora eu tenho que vim aqui e fala isso...   

  

Por que queimaram as  300 cisternas do programa 'Tocantins Sem Sede', do Governo do 

Estado com o apoio do Governo Federal na madrugada do dia 23 de maio de 2014 e 

prejudicando os beneficiados a ter reserva de água e ter uma vida digna no Norte do 

País? Vocês trabalham contra o país desde muito tempo. Enquanto outros lutam por  ele 

ha bastante tempo: 

  

m.youtube.com/watch?v=Soxf6NIncJs 

  

Datalhe: Qualquer um que olhar para o lado do povo, vira carta fora do baralho, pois é 

a Força do Capital Contra tudo. Sempre foi assim! Você não aprenderam isso nas 

escolas? Isso é a história real. A ditadura só se sustento por que o Grande Capital apoio. 

Isso não é comunismo e nem socialistas. Mas quando vem átona, dizem que são os 

sistemas do mau contra o sistema do bem. Exemplo: Martin Luther King, Abraham 

Lincoln, Nelson Mandela, Mahatma Gandhi... 

  

https://m.youtube.com/watch?v=Soxf6NIncJs


Muitos desse programas são reconhecido no mundo todo e réplica em outros países. 

Como nenhum país é capaz de gerar Emprego de Verdade que garanta a TODA A 

POPULAÇÃO DE UM PAÍS A NÃO PRECISAR DE PROGRAMAS COMO ESSES 

OU DE SERVIÇOS PÚBLICOS, esses programas sociais e serviços público sempre 

iram existir e cada vez com mais força quando se agrava a situação econômica de 

populações afetadas. O pessoal do Bolsonaro diz que é bolsa mendigo, esmola, país 

assistencialista. Deram até mato para os Nordestinos comer. Tinha que corta o vale 

alimentação dos Bolsonaristas também, pois é assistencialismo.  Os apoios 

assistencialistas ao Produtores e Empresários (incentivos, créditos e outras coisas mais) 

tem que acabar também, pois o Governo não pode dar esmola, para os mendigos. É ou 

não é Bolsonaristas. Não vão mais no atendimento do SUS e nem nas Escolas Públicas, 

pois também é assistencialismo, bolsa mendigo, esmola. Vou refrescar ainda mais a 

mente de vocês! Sabem aqueles auxílios moradias, palitor, alimentação, passagem e 

muito mais que os Deputados , Senadores, Ministros, Juízes recebem são tudo bolsa 

mendigo, esmola e assistencialismo! Inclusive o tal do  Bolsonaro voto a favor de tudo 

isso no Congresso, por então vocês não foram dar capim para o Bolsonaro, Juízes e os 

Políticos do Partido dele e de outros Partidos Políticos? 

  

Vocês acham que o preço dos combustíveis vão dar uma boa abaixada? A resposta é 

não, pois empresário tem que ganhar dinheiro e combinar os preços e que se danem 

povo. Além disso, é continuação do Governo Temer que o próprio Bolsonaro voto a 

favor de muita coisa disso. Só falta vender as frutas e as verduras a preço de dólar, 

produtores tem que ganhar bastante dinheiro e tem que acabar com assistencialismo. 

  

Com relação a arma de fogo: vocês acham que são capazes de se protegerem de um 

bandido com uma arma? Dificilmente, pois a maioria dos crimes a residência é 

planejado. Segundo, até um policial bem treinado ( que domina perfeitamente técnicas e 

dá de Mil a 2 Mil tiros por semana) é capaz de morrer em um confronto armado. O que 

observa ainda é que essas armas só serve para deixar pessoas valentes e agredir e até 

matar mulher, filhos e vizinhos de bairro. Lembrando ainda que a geração de hoje não 

dá mais valor a vida como se dava os tempos dos bisavós deles, por essa razão são 

explosivos, estressados e alcoólatras e podem matar uma pessoa como se tivesse 

matando um porco ou uma barata. Detalhe: Da sacada do apartamento acertando o 

pessoal na rua com a arma de fogo e se escondendo (um bêbado ou o filho do dono da 

arma)... quem acha o responsável...? 

  

Se segurança pública fosse resolvida na bala, já tinha resolvido isso tudo no tempo do 

militarismo. Tolo é quem acha que problema estrutural se resolve na bala. 

  

ATÉ A LIDERANÇA DA KU KLUX KLAN DECLARA APOIO A BOLSONARO: 

'ELE SOA COMO NÓS' 



 (Rosto mais conhecido do grupo racista Ku Klux Klan (KKK) nos Estados Unidos , o 

historiador americano David Duke fez um raro comentário sobre a política brasileira no 

programa de rádio que comanda. 

  

"Ele soa como nós. E também é um candidato muito forte. É um nacionalista", disse o 

ex-líder da KKK sobre Jair Bolsonaro , candidato à presidência pelo PSL. 

  

"Ele é totalmente um descendente europeu. Ele se parece com qualquer homem branco 

nos EUA, em Portugal, Espanha ou Alemanha e França. E ele está falando sobre o 

desastre demográfico que existe no Brasil e a enorme criminalidade que existe ali, como 

por exemplo nos bairros negros do Rio de Janeiro", afirmou Duke, que frequentemente 

classifica o prêmio Nobel da Paz sul-africano Nelson Mandela como um "terrorista", em 

declaração que foi ao ar em um programa de rádio)  

Aqui tem um monte de vídeo do Bolsonaro para educação do Brasil: 

  

elenunca.net 

  

Foi observado ainda que o grupo Jovem Pan, Bandeirante e Record está dando mais 

viabilidade de forma indireta ao Candidato de Extrema Direita Bolsonaro, o que fere as 

leis democrática de garantia República da comunicação não manipulada. Até um ET 

percebe isso. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://elenunca.net/


Corrupção não existe no nome do Bolsonaro? 

  

  

  

 



Outra coisa, por tudo analisado o Senhor Bolsonaro procurou aquela facada de tanto 

ataques feitos as diversas pessoas e das atitudes de seus Bolsonaristas, porém Deus não 

deixo ele morrer e o protegeu até agora, mesmo com a continuação de suas loucuras. 

Como uma pessoa vai resolver os problemas do Brasil dizendo que vai acabar um 

fulano e sicrano e acabar com partidos políticos de Esquerda em pleno século 21? Ou o 

povo acha que isso vai acabar bem? Que o país vai andar para frente?  Reflitam... 

  

Haverá uma mistura explosiva entre Meio Ambiente, Ruralistas, Índios, Reforma 

Agrária, no Governo do Bolsonaro. A parte de emprego, tende cada vez mais a 

precarização e a insegurança salarial. Todas essas coisas e outras mais vão começar a se 

agregarem e grande confuções vão gerar. Tudo isso é muito claro. 

  

A CLT é uma lei que visa garantir ao trabalhador que o patrão não abuse dele em nome 

do capital. Bem como colocar os deveres do trabalhar com seu patrão. Partir do 

momento que quem tentar reformar as leis trabalhistas, como ocorreu a pouco tempo, 

pensado que patrão é bonzinho e que o capital não fala mais alto que as leis, comete um 

grave erro. Se uma empresa está em crise, ela deve ser regido por regime temporário 

diferenciado das outras com autorização previa da justiça do trabalho.  

  

Aviso: Estátua da Havan perde pedaço da mão e tocha após temporal no interior do 

Paraná ( Interferências nas Eleições e desestabilização gerada e confusões por parte dos 

apoios ilegais e ideológicos extremistas de Bolsonaro - Apoio do Marqueteiro de 

Extrema Direita do Presidente Americano Trump) 

  

Sobre Dilma Rousseff: 

  

Não foi o Congresso Nacional que aprovou as Diretrizes e o Orçamento da União do 

Governo da Presidente Dilma Rousseff, sabendo claramente que poderia ter déficit 

maior em razão dos acontecimentos daquele ano, e vai vale deixarba máquina fruir do 

que deixar ela parar e gerar graves gastos por isso. Além disso, naquele mesmo ano por 

questões de desonerações e outras questão de ajuda econômica para Estados e 

Municípios  fez com que o Governo perdesse caixa. Então, como é que eles a acusam de 

improbidade administrativa? O próprio Congresso Nacional com o Presidente Michel 

Temer cometeram Improbidade Administrativa grave ao deixar o Estado do Rio de 

Janeiro quebrar (boa parte do dinheiro da União vem do Rio de Janeiro) e o próximo 

que pode quebrar é o Rio Grande do Sul. 

  

  



Detalhe: 

  

Como a arrecadação anual de imposto gira em torno de quase dois trilhões de reais por 

ano e por questões politicas e o clima gerado pela mídia do Brasil prejudicou a 

economia, o Governo Federal  foi obrigado a  utilizar um recurso  que, na prática, 

funciona como um cheque especial: o governo rola as dívidas com o caixa dos bancos. 

É como se um ano tivesse 11 meses (e não 12) para o governo federal com relação a 

essas despesas. Um mês fica pendente  (dependendo do montante, fica pendente e 

diluído em mais meses, alongando o tempo de pagamento ainda mais). Como havia um 

clima de alta tensão entre forças políticas e pela mídia do país, não daria para negociar 

isso rápido e facilmente com Congresso Nacional, o que poderia acarretar em perdas 

graves de investimentos básicos e essenciais a população. Lembrando, arrecadação dos 

próximos anos de impostos gira em torno de quase 2 trilhões de reais, o que permite 

utilizar esse recurso com segurança e garantir a estabilidade econômica do país.  É 

importante lembrar que não foram gastos ilegais, para beneficiar alguém, amigos ou 

terceiros. Apenas se mudou a data de transferência de recursos a bancos. Ninguém se 

apoderou do dinheiro público, que continuou com uso público. Por tanto, a Presidente 

da República agiu de boa fé em seus procedimentos. Por esta razão, não se pode utilizar 

o termo pedalada fiscal. 

  

O montante desse dinheiro envolvido na tal pedalada não chegou a 20% do 

comprometimento da arrecadação da União. Lembro aqui que isso é uma prática muito 

antiga e já feita por FHC e outros Presidentes de outros países. Além disso, vocês têm 

idéia qual é o déficit  do Governo Americano em razão do elevado investimento militar 

e que se danese o povo lá? É da ordem de US$ 1,2 trilhões.  

  

Além disso,  em 27 de Junho de 2016, uma perícia técnica do Senado comprovou que a 

presidente não cometeu as pedaladas fiscais, de acordo com os peritos, de fato houve 

atraso no repasse do Tesouro ao Banco do Brasil, o que afronta a Lei de 

Responsabilidade Fiscal, mas "não foi identificado ato comissivo" de Dilma que "tenha 

contribuído direta ou indiretamente para que ocorressem os atrasos nos pagamentos", 

quebrando assim, o principal argumento de que houve crime de responsabilidade por 

parte de Dilma, e em 14 de Julho, o Ministério Público Federal pediu o arquivamento 

das investigações abertas para apurar se houve crime em operações de crédito feitas por 

autoridades do governo da presidente afastada Dilma Rousseff, foi constatado que não é 

operação de crédito, nem crime. 

  

Observação Importante: Só a arrecadação do Governo Federal é da Ordem entre 1,2 a 

1,3 trilhões por ano com impostos, contribuições sociais, dinheiro de devedores e outras 

formas mais. É importante ressaltar que um país como o Brasil que está em 

desenvolvimento, se não garantisse investimentos seu crescimento ficaria estagnado, o 

que está sendo comprovado agora no Governo Temer. E a retomada de obras e serviços 



custaria caro ao Governo se paralisasse, além de comprometer os crescimentos e os 

empregos dentro do país, o que também está sendo comprovado no Governo Temer. No 

Governo Dilma o PIB tinha um bom crescimento, mesmo com toda luta da mídia para 

prejudicar o Governo dela e por consequência o crescimento do país, já agora no 

Governo Temer o PIB cresce mediocramente e a mídia fala que isso é bom e que o da 

Dilma era ruim. 

  

Outra coisa, na precisam rápida de cobrimento  do déficit ou rombo (que não 

necessários em país que estão em desenvolvimento para fomentar a econômica e o bem 

da população nos atendimentos essenciais) um toque ali e outro ali fazeria sair 

desonerações e voltar a cobra os imposto delas e o caixa do Governo séria recomposto. 

  

Por tanto, se houve alguma infringência de cunho ilegal cometida pela Presidência 

da  República  foi pelo ESTADO DE NECESSIDADE. 

  

Detalhe 1: Neste mesmo contexto, todos os Diretores de Hospital Público deveria ser 

exonerados por improbidade administrativa, senão eles deveria falar para a  população o 

seguinte: Morre ai, pois acabou o dinheiro e eu não posso atender mais do que o limite 

diário, e quem solta o dinheiro está dormindo e até sair o dinheiro você já foi enterrado. 

Mas sua Humanidade e o Estado de Necessidade faz ele atender os necessitados. 

  

Detalhe 2: Com relação as falácias golpista: O desbalanceamento das Contas 

Econômica do Governo (gastar mais do que arrecada em certos momentos) é natural 

em  país em desenvolvimento. É mais importante garantir os investimentos do 

desenvolvimento do país e social  para não travar a máquina e gerar problemas sociais 

do que cortar os investimentos e gerar o caos. Exemplo: O Governo Temer deixou o Rio 

de Janeiro Quebrar por não socorrer ele economicamente. Outro outro exemplo é a 

situação do Brasil na mão do Governo Temer: economia parada e desemprego e quase o 

caos em diversos setores por falta de investimentos. O desbalanceamento é 

momentâneo, pois ele é corrigido com o passar do tempo. Puxem a história econômica 

de outros países do porte econômico do Brasil e com as mesmas realidades do mesmo. 

  

Detalhe 3: Os governos Dilma só registraram Produto Interno Bruto acima dos 2% e, 

para os grandes veículos de comunicação do país, aquilo um “pibinho”. Já o PIB de 

0,1% do governo Temer registrado neste terceiro trimestre é tratado como “retomada do 

crescimento”. Diferença de tratamento é caracteriza uma maneira de desqualificar as 

políticas econômicas da equipe de Dilma. Além disso, a taxa de desemprego no 

Governo Dilma era de 4,8% e no Governo Temer é de 13%. 

  



Hoje, o país cresce pouco e devido ainda, ao setor Rural do País, que tem suas bases 

fortalecidas no Governo Lula e Dilma e que estão dando frutos agora. 

  

Sobre o Lula: Os juízes rindo do Lula durante  o julgamento dele, que recorreu da 

anterior, e aumentando a pena dele e dando risada e falando que passou para 12 anos. 

Esse número doze refere aos 12 mortos em Campinas pela Polícia. O dia do julgamento 

dele, foi no mesmo dia que a um ano atrás a mulher dele teve um AVC (praticamente 

morreu nesse dia).Os advogados foram grampeados e feito fluxograma para mostra os 

passo deles, os advogas foram impedidos de visitar e periciar o Triplex, só conheciam 

por fotos. Lembro aqui o seguinte para vocês: A matemática que é número e coisa exata 

se devidamente torturada apresenta o valor que eu desejar. IMAGINA AGORA A LEI 

QUE É PELA INTERPRETAÇÃO DO JUIZ. Foi o que aconteceu nos casos do Lula, 

puxem no Google a ligação dos juízes que condenam o Lula com Jornalistas e Partidos 

de Direita ou com outras autoridades envolvidas em tudo isso. Pesquisem qual é a 

ligação da Ministra Presidente do TSE, Rosa Weber com o Juiz Sérgio Moro. 

  

Filho de Bolsonaro disse em vídeo, praticamente, que vai declarar Guerra ao País 

soberano Venezuela. O Brasil vai querer ser os EUA da América Latina, com seu povo 

passando fome, sem educação e saúde. 

  

Sobre a Lava Jato de Curitiba: A Operação Lava Jato de Curitiba por agir de forma 

errada e política, não preservando o sigilo das investigação para não gerar danos ao país 

e não quebrar empresas, como na Alemanha que investiga empresa e puni corruptos de 

forma séria sem prejudicar seu país teve o seguinte fim: 

  

A Lava Jato só serviu para dar o golpe de Estado e para colocar no poder os 

verdadeiramente corruptos, o que aconteceu em abril de 2016  Operação Lava Jato dá 

prejuizo de 140 bi ao pais e recupera cifras insignificantes pertos dos seus estragos 

imensuráveis. Além dos prejuizos de carater estratégico e geopolitico, os danos dizem 

respeito a 13% do pib, que é o que representa a industria do petroleo e gas no pais, ou 

seja,os prejuizos estão na casa do trilhão de reais.  

  

Lembro aqui ainda que os acionistas Américanos estão processando a Petrobras por 

perdas gerado por essas investigação da Lava Jato de forma desastrosa (o valor da 

indenização é de R$ 10 bilhões)... Além disso,  nenhum país do mundo faz isso que a 

Lava Jato Curitiba fez... 

  

Lembrem-se: 



  

O povo é analfabeta político e quem faz a cabeça deles são os meio de Comunicação 

físico ou virtual. 

  

O povo não pensa e verifica nada! É  um rebanho a deriva daquilo que propagam a eles 

e analisa a verdade com seus preconceitos colocado em suas cabeças pelos meios de 

comunicação. 

  

 Exemplo: Perguntem para um pessoa que ficam ouvindo a Rádio Jovem Pan AM , 

Band News, CBN , Rádio Capital (Eli Corêa e Paulo Lopes, Datena, Pingos nos is) e 

grupos de Bolsonaristas de WhatsApp qual é a opinião deles sobre o PT ou o Lula ? 

  

A resposta vai ser a mesma opinião dos comunicadores desses meios de comunicação. 

Quando o PT mostra algum coisa falam que é Fake News do PT, até os feriados pelos 

Bolsonaristas esses ouvintes dizem que são mentira do PT.  

  

diplomatique.org.br/midia-antipetista-por-tras-do-portal-o-antagonista/ 

  

Em vez dos Bolsonaristas pegarem a União do povo e não a violência entre eles, pregam 

a desunião no fundo e a violência implicitamente. Como esse país andará para frente? 

Não foi o PT que feriu um monte de gente nessas eleições. Até sua piada contra 

Nordestinos é discriminatória: " Quem compra carro na Bahia já vem com freio de mão 

puxado" ou seja, Bahiano é tudo vagabundo e gosta de sombra e água fresca. Além 

disso, está o Facismo mascarado. O que vai acontecer é bem  claro, os extremistas 

Bolsonaristas vai  matar ou violentar os de oposição. 

  

Posto isso tudo que está em meu site escrito, a minha voz é a que prevalece como 

verdade sobre toda essa situação do Brasil e é testemunhado constantemente a este 

respeito. Friso ainda, que a mesma técnica adota na Alemanha contra um partido 

político ha muito tempo atrás foi adotada no Brasil  contra o Partido PT. Se matem e se 

destruam e se violentem, Manipulem, Cuspam fogo e tentem mais coisas, mas a verdade 

é minha e é imutável. 

Deixo bem claro que quem está perdendo até agora é a Republica Federativa do Brasil, 

e não o Lula, a Dilma, o PT ou outro partido político. O país está se derretendo. Vocês 

já viram muita coisa e poderam ver mais. 

https://diplomatique.org.br/midia-antipetista-por-tras-do-portal-o-antagonista/


  

Detalhe: Prometeram avanços na área de Segurança Pública! Simplesmente fundiram o 

Ministério da Justiça com o da Segurança Pública e colocaram o Moro para ser 

Ministro. Se esses pessoal quise mesmo arrumar alguma coisa teriam nomeado o Odilon 

de Oliveira para moldar e criar as bases para combater o Crime Organizado, ele sabe 

como fazer isso.  Toda a experiência dele ajudará a construir as base e moldar as 

estruturas desse Ministério de Segurança Pública que visa Combate o Crime Or-

ganizado... 

  

Boa sorte povo Brasileiro... 

  

VID-20181029-WA0011(1).mp4 (454892) 

  

m.youtube.com/watch?v=Ww00zrXXrnM 

  

m.youtube.com/watch?v=3J_uSrPTYto 

  

m.youtube.com/watch?v=nxscB5ZIcV4 

  

Esclareço que muitas coisa que está acontecendo no Brasil está servido para o Mundo 

todo ver que tem um bando de animal medieval dentro do país e comandando o país.   

Detalhe: A divinha quem pediu o Impeachment da Dilma? O processo de impeachment, 

foi produzido por Janaína Paschoal e Miguel Reale Jr., a mando do PSDB. Adivinha 

quem violava meus dados de 2013 para cá fazendo zona ?  Ora, o PSDB.... 

  

(Não deixem de assistirem o Filme: "Batismo de Sangue" , fala um pouco da História 

desse País.) 

  

  

Infelizmente, diversas turbulências animais o Brasil sofre e deve muita gente se afastar 

do Brasil... Tornaram o país uma piada e o povo consumou o fato! Agora segura o 

rojão... 

 

http://files.cientistaherbertalexandre.webnode.com.br/200001116-b880ab97a9/VID-20181029-WA0011(1).mp4
https://m.youtube.com/watch?v=Ww00zrXXrnM
https://m.youtube.com/watch?v=3J_uSrPTYto
https://m.youtube.com/watch?v=nxscB5ZIcV4

