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NOTA DE ESCLARECIMENTO AO POVO 

PARTE 1 

Sou o Cientista e Pensador Herbert Alexandre Galdino Pereira, da República 

Federativa do Brasil. Por questões políticas e religiosas e infortúnio da imprensa, meus 

direitos humanos estão sendo feridos na República Federativa do Brasil. Atuei como 

CONSELHEIRO de transporte, Energia, Aviação, Segurança Pública, Saúde, Educação 

e Social, entre outras áreas para o Governo Federal do Brasil, o que gerou um problema 

de segurança da informação, e me envolvi em um grande confusão religioso e político. 

Sou responsável por muitas coisas boas no Brasil. As coisas ruins são responsabilidade 

da mídia, dos políticos dos partidos da oposição e de certos líderes religiosos por 

manipulação de meus dados e briga pelo poder. 

Entre maio e julho de 2013 foram iniciados protestos no Brasil contra o aumento 

da tarifa de transporte público. A Polícia Militar de São Paulo fez uma bagunça em 

combate em um determinado dia de protesto, o que gerou um aumento de movimentos, 

foi quando eu intervi com mensagens precisas para a Polícia Militar de São Paulo. 

Corrigido o problema, retirei o caso. A Polícia Militar de São Paulo decidiu violar meus 

e-mails e descobriu que estava fazendo recomendações ao Governo Federal. Em 

seguida, o PM apagou grande parte das mensagens de precisão que eu havia passado 

para o sistema dela, porque o PM apenas arquiva mensagens que geram dúvidas, 

quando distorcidas e eu não fiquei  com nenhuma cópia de todas as mensagens. O 

instituto era para me enquadrar. O problema tornou-se uma bola neve, com violação da 

minha privacidade e distorção dos fatos da minha privacidade. Houve também várias 

vezes, atos de barbárie doidura e manipulação de minhas recomendações escritas. 

Isso gerou muita confusão e terror. A intenção era claramente derrubar o 

Presidente da República do Brasil e me expor ao ridículo. Eles quase queimaram o país 

e acharam uma piada ou brincadeira. Parte dessa violação de minha privacidade e 

manipulação insana ocorreu pelo líder da Igreja Universal do Reino de Deus, bispo Edi 

Macedo, e outras igrejas afiliadas. Esse líder da Igreja Universal tem fortes laços com os 

partidos políticos da oposição do Presidente da República do Brasil e apóia as idéias 

radicais do Senhor Padre Quevedo. O grupo Comunicação Bandeirantes teve forte 

participação em todos esses eventos. Informo também que o Grupo GLOBO de 

Comunicação teve um forte envolvimento em todos esses eventos. Este Grupo de 

Comunicação, GLOBO, tentou transformar a minha privacidade em um Big Brother 

Brasil e causou grande terror. Sendo o Globo de Comunicação o que está me causando 

mais problemas e eu estou tomando atitudes contra ela. Procurem não chorar quando eu 

tomar atitudes contra ela. 

 

Partidos políticos e outros órgãos de oposição do Governo Federal do Brasil 

afirmam que tenho um objetivo comunista e socialista, mas afirmo que os direitos 

sociais, educação, saúde pública e gestão participativa estão contidos na Constituição 



Federal do Brasil e em outras leis que regem o país. Ou seja, o que a oposição do 

governo federal faz é manipular dados e informações para os leigos tentarem derrubar o 

Presidente da República do Brasil e dizer que não estou coberto pela lei. E eu digo 

ainda, não fiz nenhum movimento nas ruas ou na mídia. O que fiz foi através dos canais 

legais como consultor e conselheiro.  

Observação importante: O juiz federal Sergio Moro, ministro do Supremo 

Tribunal Federal, se apoderou da Operação Jet Lava para tirar do poder o Partido 

Politicista do PT, com a ajuda da mídia brasileira, através da liberação da publicação e 

manipulação de informações (muitas delas inconsistentes, sem provas, de força 

difamatória) desta Operação, que comprometeram a Segurança Nacional do Brasil. A 

família desse juiz tem grande envolvimento com o partido politizado PSDB.  

Parte dessa palhaçada política e religiosa também ocorreu em parte pelo 

problema da água no Estado de São Paulo. Foi dito que seria altamente recomendável 

fazer o racionamento de água, porque o estado já estava enfrentando problemas de água 

há mais de dois anos. Mas eles preferiram gerar parte dessa palhaçada já mencionada 

nesta carta do que o racionamento de água e cuidar do meio ambiente. Se um dia esse 

problema acontecer novamente, quem eles culparão? E o que eles vão fazer? Ressalto 

aqui também que a oposição política e religiosa chegou a falar que eu tinha 

envolvimento com radicais islâmicos. Mas digo que, porque tenho que atuar em outras 

áreas religiosas, preciso dominar o conhecimento religioso de diferentes religiões para 

propor a solução de problemas e conflitos religiosos de natureza séria, como fiz em 

alguns casos discretamente. Mas isso não significa que devo aceitar manipulações, 

palhaçadas e barbáries sempre pacificamente, sem tecer críticas e educação construtivas 

dentro da área da diplomacia religiosa. Se alguém manipular mensagens e informações 

com más intenções, será responsável por seus atos radicais. Outra coisa, enfatizo aqui, 

agir como diplomacia religiosa não significa ser compassivo com atos de banditismo, 

barbáries e lavagem cerebral. Sublinho também, que atuei como consultor econômico 

de determinado país, o que foi de grande ajuda para esse país, porque sua economia não 

estava boa. Diversas recomendações foram feito por mim para a  Venezuela também, e 

havendo manipulação pela mídia e políticos do Brasil.  

Maduro foi eleito e o povo aceita ele na grande maioria. Não cabe a Governo 

algum se juntar em jogo politico e escolher um representante e colocar esse 

representante no país que eles querem, pois não é colônia deles esse país. Pesa contra o 

representante escolhido pelos outros países, Juan Guaidó, o seguinte: 

https://www.brasildefato.com.br/2020/05/11/cinco-crimes-previstos-no-contrato-

de-invasao-a-venezuela-assinado-por-juan-guaido 

* Enfraquecimento e geração de instabilidades na Venezuela prejudicando o povo a 

ponto de passar necessidades ( se fazem isso contra o povo, imagina se assumissem o 

poder de verdade). 

https://www.brasildefato.com.br/2020/05/11/cinco-crimes-previstos-no-contrato-de-invasao-a-venezuela-assinado-por-juan-guaido
https://www.brasildefato.com.br/2020/05/11/cinco-crimes-previstos-no-contrato-de-invasao-a-venezuela-assinado-por-juan-guaido


* Geração de grandes prejuízos econômicos e tramando golpe de Estado a todo 

momento com os EUA. 

Hoje é a Venezuela que se torna colônia e é prejudicada e amanhã quem vai ser? 

Se os EUA decidir, pois os EUA falou que manda no mundo todo. Quem não está 

alinhado com ele, é inimigo e tem que ser destruído. 

Perguntam para os Venezuelanos se eles estão gostando de Guaidó fazer eles 

passa fome e ter o país grande instabilidade e o povo ter grande problema financeiro, 

pois foi Guaidó e os EUA que fizeram isso? Pergunta os Venezuelanos se eles estão 

gostando de Guaidó e os EUA tentar destruir o países deles? Agora vocês perguntem se 

eles querem Guaidó como presidente? 

Pergunta para os Venezuelanos se eles estão gostando da Oposição queimar e 

explodir as infra-estruturas e os sistemas do país? 

As eleições na Venezuela onde deu posso para Maduro que ocorreu em 20 de 

maio de 2018 teve mais de  200 observadores internacionais para acompanhar as 

eleições venezuelanas, esses observadores atuaram como fiscalizadores do processo 

eleitoral. 

https://www.brasildefato.com.br/2018/05/19/mais-de-200-observadores-

internacionais-acompanham-eleicao-presidencial-venezuelana 

 

Observação sobre a segurança das Urnas Eleitorais da Venezuela: 

O relato sobre os aspectos técnicos sobre o quesito  à prova de fraude das Unas 

Eleitorais Venezuelana: Urnas eletrônicas com 100% de identificação biométrica. E 

que imprimem todos os votos nela depositados, para que cada eleitor possa verificar a 

correição do registro e então depositá-lo, também, em uma segunda urna, física. 

Ademais, cada urna imprime, ao final do dia, um relatório – i.e., ainda na Zona 

Eleitoral – indicando a votação que cada candidato/ partido obteve na mesma. Ou seja, 

há uma dupla contraprova física em cada Zona Eleitoral – (i) individual – as cédulas 

de cada eleitor depositadas na urna física; e (ii) coletiva – o relatório impresso da urna 

eletrônica – a dissuadir quem porventura planejasse defraudar a totalização dos votos 

“eletrônicos”, já no equivalente local aos “TREs”. Caso isso fosse tentado, tal dupla 

impressão – de votos individuais e de relatórios coletivos – permitiria rápida 

verificação. 

Como então o mandato de Maduro não é valido? 

Além disso, as diversas recomendações minha visam o bem do povo e não 

Governo ou jogo politico. Governo é passageiro, povo não é passageiro. A partir do 

momento que um Governo deixa o povo de um outro país ou de seu país passar 

necessidade por jogo politico ou ideologia, esse Governo não tem respeito algum no 

https://www.brasildefato.com.br/2018/05/19/mais-de-200-observadores-internacionais-acompanham-eleicao-presidencial-venezuelana
https://www.brasildefato.com.br/2018/05/19/mais-de-200-observadores-internacionais-acompanham-eleicao-presidencial-venezuelana


Mundo. Tolo é quem os seguem, pois imagina o que são capazes de fazer com seu 

próprio povo. Trump se julga poderoso, fulano se julga também e outro fulano também, 

têm eles um infarto fulminante e morrem, acabou para eles e para o povo continua e 

ainda rasga todo seu tal de legado.  

Na Bolívia, antes do Golpe, eu sugeri a Evo Morales que fizesse uma auditoria 

para comprovar que não houver fraude (algumas discrepâncias são normais nos 

processos eleitorais, o que não configura fraude), ele aceitou a sugestão, mas mandou a 

OEA fazer a Auditoria e, Não a ONU, pois a ONU é mais preparada e tem mais crédito 

nessas situações. Assim ,seria constado que não houve fraude e teria ocorrido a 

pacificação do país. Logicamente que essa mensagem passada para Evo Morales  foi 

vista pelos EUA.   

 

 

No dia que a o Presidente da OEA disse que tinha fraude nas Eleições da 

Bolívia, eu tinha criticado TRUMP no Twitter por querer ser dono do Mundo, e eu já 

tinha feito algumas criticas nesse sentido. Mas naquele dia 10 de novembro de 2019, eu 

postei de manhã o seguinte: 

 

 

 

 

 

 



(O que eu quis dizer ao Trump: O que você está fazendo com Cuba é Safadeza, 

sendo Cuba um polo cultural, turístico e de saúde, como Péricles Homenageia na 

Música da forma dele, assim como outros artistas fazem) 

 

Boa parte do dinheiro da OEA  vem dos EUA e todos os Especialistas do Mundo 

afirmam que não houve fraude nas Eleições da Bolívia. Detalhe foi o Presidente da 

OEA que conclui que houve fraude e não os auditores da OEA. A OEA contribuiu para 

um Golpe de Estado muitas mortes e feridos na Bolívia.  

Sobre eleição ainda, eu próprio recomendei ao TSE do Brasil fazer o processo 

eleitoral com as urnas eletrônicas dá o resultado das eleições e pegar os votos impressos 

depositados nas urnas, fazer a contagem deles e usar eles como contra prova apenas dos 

números obtidos pelas urnas eletrônicas (contagem dos votos impressos e das urnas 

eletrônicas dá uma diferença natural por falhas, porém não pode ser aberrativa a 

diferença.)   

A Policia Militar, mas o PSDB e os Adeptos do Padre  Quevedo me trouxeram 

grandes problemas dentro da Faculdade de Engenharia Industrial, no ano de 2013.  O 

resultado foi: "adiar a conclusão dos meus estudos formais em Engenharia Elétrica", 

porque não tinha como estudar no Brasil.  

Trabalho como cientista e pensador desde o ano de 2009 sem um único 

problema. Por tanto, sou conhecido nacional e internacionalmente por meus trabalhos 

escritos desde o ano de 2009. Foi a partir de palhaçadas entre maio e julho de 2013 que 

aconteceram as manipulações injustas e insanas de pessoas mal-intencionadas para me 

incriminar, mas nada conseguiu contra mim. Um problema gerado foi que fiquei sem 

recursos financeiros para poder viajar para fora do Brasil e terminar meus estudos 

formais em Engenharia Elétrica e trabalhar em outro país, pois meus dados e minha 

privacidade estão sendo violados e manipulados.  

 

Meus trabalhos escritos aplicam ou valem para mim o título de doutor em 

ciências naturais e doutor em filosofia. 

 

 

 

Para que eu contesse tudo isso, diversas coisas estão ocorrendo de 2013 até 

agora. 

 

 

 

 

São Paulo, 10 de junho de 2020. 

 

 

Cientista e Pensador Herbert Alexandre Galdino Pereira           


