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Abaixo o PNDH!
A Frente Integralista Brasileira (FIB), Movimento de Renovação
Nacional inspirado nas mais lídimas tradições pátrias e no exemplo de
nossos ancestrais, que nos legaram este Grande Império de nome
Brasil, condena integralmente o III Programa Nacional de Direitos
Humanos, mal disfarçado projeto de destruição da Tradição Cristã e
das instituições democráticas e de implantação de uma ditadura
pseudossocialista no País.
A Frente Integralista Brasileira, que repudia por completo o
terrorismo e o nefasto credo de Karl Marx, ressalta que o III Programa
Nacional de Direitos Humanos foi elaborado sob os auspícios do
marxista e “ex”-terrorista Paulo Vanucchi, Secretário Especial de
Direitos Humanos do (des)Governo Federal e ex-membro da nada
saudosa Ação Libertadora Nacional (ALN), grupo terrorista de que
também fizeram parte, dentre outros, Marighella, José Dirceu e Aloysio
Nunes Ferreira.
Aproveitando a ocasião, a Frente Integralista Brasileira manifesta,
uma vez mais, o seu total repúdio a todos os “ex”-terroristas
encastelados no (des)Governo Federal e em diversos (des)Governos
Estaduais e Municipais, bem como à indústria das “indenizações” a
“ex”-terroristas e outros pretensos perseguidos políticos e supostos
defensores da Democracia que, em verdade, lutaram para transformar
o Brasil em uma ditadura “do proletariado”.
Conclamamos todos os brasileiros autênticos à união em defesa do
Brasil Profundo e Verdadeiro e de sua Tradição Integral, que
renascerão dos escombros deste Brasil inautêntico ora representado
pelo atual (des)Governo Federal. É esta a direção da nossa Marcha e,
moralmente, a vitória já é nossa.
Anauê!
Pelo Bem do Brasil!
Victor Emanuel Vilela Barbuy
Caixa Postal 1156 CEP 01032-970 São Paulo – SP
http://www.integralismo.org.br
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PNDH3 - Outro crime rasteiro!
O Programa Nacional de Direitos Humanos assinado sob orientação da Casa Civil (Dona Dilma) encobre
objetivos completamente distintos de seu título. Em meio a uma ou outra linha que segue de fato o título
tema, vê-se espalhada e repetida propositalmente uma coleção de inutilidades e dissertações mal redigidas.
Tudo isso com o claro objetivo de impedir a leitura de qualquer semi-analfabeto antes de assinar e ofuscar
crimes graves que tentam-se esconder ali.
De ciganos, homossexuais a quebradeiras de coco, todos têm privilégios sobre a verdadeira minoria
(basta fazer contas simples). Qual a razão disso? E, por que seria a fé de origem africana mais importante
que a fé cristã, por exemplo? Por que a anistia só valeria para os que estavam lutando pela ditadura
comunista e não para os que defendiam a ordem nacional inclusas as Forças Armadas?
Entre as graves investidas contra a Nação já destacadas por toda parte, está encoberta a destruição do
Brasil por meio da implantação nesta Pátria de problemas e divisões gravíssimos.
“Nunca antes na história deste país”... Como todos os grosseiros e ignorantes usos que o senhor Lula faz
deste termo, a aplicação aqui serve para alertar que a conduta da atual quadrilha não difere muito do que se
vê nas duas últimas décadas – como pretendem alguns oportunistas.
É do conhecimento público que o Estado Brasileiro tem mantido nos mais altos cargos e em posições da
mais alta influência criminosos confessos. A atual quadrilha de bandidos e terroristas ocupou o vácuo do
governo brasileiro aproveitando-se de falhas severas da frágil constituição de 88: por meio primeiro de
manobra bilionária de publicidade patrocinada pesadamente por bancos e grandes “publicitários”e mantida
no poder por compra explícita de votos.
Sabemos que a quadrilha vermelha da atualidade tem intimidade forte com a anterior que serviu
principalmente para abrir espaço para o que vemos hoje. Os membros mais influentes bem como a
orientação ideológica de ambos é a mesma: esconder um marxismo dentro de um liberalismo econômico. É
a repetição dos freqüentes pactos dos mais altos capitalistas com os comunistas que ocorreu por todo o
mundo. O pacto que mantém os banqueiros no conforto dos lucros crescentes enquanto tentam igualar
rasteiramente todo o resto do povo na pobreza e ignorância.
A fraude da apropriação de causas moralmente válidas para impor coisas completamente distintas é
freqüente: o próprio termo socialismo já era uma inversão, seguiu-se migrando “conforme a onda” e hoje
escondem-se e pervertem principalmente a democracia, a liberdade, os direitos humanos e o
“ambientalismo” (com os “hits” “aquecimento” global e “sustentabilidade”).
Denuncie!
Isso mesmo, o que temos a fazer é denunciar a fraude. Leia o programa, reflita sobre (não faça o que essa
corja tem feito), veja com os próprios olhos o que consta ali e DENUNCIE por todos os meios e para todos!
Sabemos que não podemos contar com esta imprensa desorganizada, sem liderança e cheia de jornalistas
que só tem registro mas aos quais falta inteligência e coragem mental para noticiar a verdade e refletir a
opinião dos brasileiros (é outro meio tomado de ponta a ponta pelas ideologias). Só uma mobilização séria
pode alertar a população.
Os perigos que corremos não são da eleição deste ou daquele bandido, fato que dificilmente se
revertará este ano. Mas o grande risco é o da continuidade deste ciclo destruidor por mais uma ou duas
décadas – e, por maior que seja a força de nossa gente, o Brasil perderá muito. Neste ritmo, quem não fizer
nada terá que engolir uma sociedade cada vez mais perdida e refém da ignorância, da futilidade e da
irresponsabilidade.
Lute conosco pelo Brasil justo, pelo desenvolvimento integral do Homem e da Nação!
Caixa Postal 1156 CEP 01032-970 São Paulo – SP
http://www.integralismo.org.br

