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FORA BATTISTI!
O terrorista e assassino Cesare Battisti, condenado pela Justiça
italiana à prisão perpétua por quatro homicídios, permanece no Brasil
graças ao Ministro Tarso Genro, marxista confesso e “ex-”terrorista,
que concedeu asilo político ao criminoso Battisti enquanto devolveu a
Cuba os pugilistas daquele país que buscavam asilo no Brasil no final
dos últimos Jogos Panamericanos, pretendendo fugir da brutal ditadura
castrista, que desde 1959 já prendeu, torturou e fuzilou dezenas de
milhares de pessoas cujo único crime foi o de não crer na odiosa
religião marxista-leninista.
Battisti, que foi um dos líderes do grupo extremista “Proletários
Armados pelo Comunismo”, roubou e matou em nome do credo
pseudocientífico de Marx e Engels, lutando pela destruição do Estado
de Direito italiano e pela transformação da Itália em uma “ditadura do
proletariado” que seria sem dúvida alguma uma ditadura contra o
proletariado, como foi a União Soviética e é até hoje a China.
Não apenas o Governo, mas também o povo italiano, incluindo a
quase que absoluta totalidade da chamada “esquerda”, defende a
extradição de Battisti, valendo lembrar que a Câmara dos Deputados
da Itália aprovou por unanimidade o pedido de extradição do criminoso.
A Frente Integralista Brasileira, movimento patriótico, nacionalista
e verdadeiramente democrático, condena a posição do Ministro Tarso
Genro, aliás integralmente alicerçada nos argumentos de seu
companheiro partidário e ideológico Luiz Eduardo Greenhalgh,
advogado de Battisti, que, diga-se de passagem, está envolvido no
Caso Dantas e se tornou um dos mais bem-sucedidos advogados do
País nos processos que vêm concedendo a ex-terroristas e seus
familiares indenizações milionárias pagas pelo povo brasileiro.
Considerando que em virtude do Caso Battisti estão severamente
prejudicadas as relações do Brasil com a Itália, nação amiga e cujos
filhos e descendentes tanto contribuíram e contribuem para o
progresso e desenvolvimento nacional, e que a própria imagem de
nosso País está sendo manchada pela posição de nosso (des)Governo,
exigimos, em nome de Deus, da Pátria e da Família, a extradição
de Cesare Battisti.
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