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Luckács e o ódio à civilização ocidental


Contrariamente ao previsto pela teoria
marxista, a adesão das massas à causa
revolucionária foi quase sempre nula.



A causa foi então “diagnosticada” pelo
filósofo Gyorgy Luckács: o inimigo a
combater não era o capitalismo, mas a
cultura ocidental, assentada sobre a
tradição religiosa judaico-cristã, o direito
romano e a filofofia grega.

“Quem nos salvará da cultura ocidental?”

Gyorgy Luckáks

Olavo de Carvalho: Do Marxismo Cultural - http://www.olavodecarvalho.org/semana/06082002globo.htm

A Escola de Frankfurt
Felix Weil – O fundador da “Escola de Frankfurt”
Principais expoentes:
* Erich Fromm
* Herbert Marcuse
* Theodor Adorno
* Walter Benjamin
* Max Horkheimer
A Cultura do Ódio: “O gnosticismo jura que a criação foi um erro
maligno cometido por uma divindade menor, o Demiurgo, contra a
vontade do deus superior, entidade excelsa que jamais cairia em
semelhante esparrela. O universo sendo inteiramente mau, o dever do
espírito é lutar pela destruição de tudo o que existe.”
Olavo de Carvalho – A Superioridade dos piores
http://www.olavodecarvalho.org/semana/101220dc.html

Antonio Gramsci: dominação mental das massas
A doutrina do filósofo marxista italiano
Antonio Gramsci consiste em inverter o
processo revolucionário, fazendo com que a
população esteja pronta para recebê-lo sem
resistência quando este acontecer.
A estratégia: dominar todas as instituições
humanas,
incluindo
as
religiosas,
educacionais, midiáticas, culturais, jurídicas e
governamentais, de modo que as pessoas
desconheçam haver uma coordenação central
e se sintam constrangidas por pensarem
tratar-se
de
manifestações
honestas,
espontâneas
e
universais,
submetidas
regularmente ao princípio democrático.

Antonio Gramsci: dominação mental das massas
“O ideal do Gramsci é que o partido
revolucionário se torne, como diz ele,
“autoridade onipresente e invisível de
um imperativo categórico, de um
mandamento divino”. Quer dizer, o
partido está sendo obedecido por
todo mundo e sem que o pessoal
saiba a quem está obedecendo.
Obedecem porque já não têm
esquemas cognitivos, nem esquemas
lingüísticos próprios...”
Olavo de Carvalho (por Raimundo Bernardes) - Década de 90 no Brasil: a revolução
cultural gramsciana e a filosofia edificante de Olavo de Carvalho
http://www.olavodecarvalho.org/textos/poesiaeafins01.html
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As cinco pontas da estrela neo-comunista

As cinco pontas da estrela neo-comunista
Positivismo - (Hanz Kelsen, 1881-1973)
•

Negação do Direito Natural: O positivismo representa a negação do direito
natural, isto é, o direito fundado na compreensão de existência de um poder
transcendental e “descoberto” a partir da jurisprudência assentada
historicamente sobre os usos e costumes do povo.

•

Fundamento de validade: a vontade do estado (Jus imperis) é, em última
instância, o fundamento e o princípio mor da norma jurídica.

•

Características:
• Legiferância excessiva – casuísmos /particularismos; conflitos de leis
• Vácuo de representatividade política – “legislação administrativa
exorbitante”: MP’s, decretos, portarias, instruções normativas, ...serviço.
• Tendência à concentração de poder
• Tendência à resistência popular: mercado negro, propinas, sonegação.
• Abarrotamento dos tribunais: indústria dos processos.

As cinco pontas da estrela neo-comunista
Movimentos sociais (de massas):
Sexista, gaysista, feminista, indigenista, orgulho negro,
campesino, ambientalista, trabalhista, vegetarianista, juvenil,
estudantil, e outros.

Atenção

O que se expõe aqui é o sequestro ideológico de grupos sociais
para conduzi-los à causa revolucionária. Reivindicações fazem
parte normal da democracia.

Objetivos
Promover a cisão social e enfraquecer a soberania nacional;
sabotar a economia capitalista; destruir a unidade familiar e o
pátrio poder; diminuir a fertilidade e a população mundial,
oferecer o sexo como válvula de escape (Epicurismo )

As cinco pontas da estrela neo-comunista
Ocupação de Espaços:
• Religião: desviar o foco da doutrina cristã para a doutrina
marxista da luta de classes Ex.:Teologia da Libertação.
• Educação: utilizar os espaços educacionais para a formação
de militantes (“agentes de transformação social”); formar
futuros burocratas. Ex.: Método Paulo Freire;
• Mídia (TV, jornais, revistas, teatro, etc.): Controle da
informação e hegemonia dos formadores de opinião.
• Governo / Máquina Administrativa: ocupação de cargos
públicos (dízimo); espionagem (“PT-POL”, Intemo); legislação
administrativa exorbitante; programas sociais direcionados.

As cinco pontas da estrela neo-comunista
Ativismo Judicial:
• Juízes, promotores e defensores públicos que agem como
“agentes de transformação social”
• Objetivos:
• Interpretar a Constituição Federal e a leis de modo
favorável às causas revolucionárias.
• Implantar o direito alternativo (“o direito achado nas
ruas” – “ouvir a voz rouca do povo”), como modo de
esvaziar o conteúdo das leis não favoráveis às causas
revolucionárias.
• Perseguir processualmente cidadãos e empresas.

As cinco pontas da estrela neo-comunista
Democratismo
• Objetivos:
• Substituir o sistema de democracia representativa pelo de democracia
direta e “participativa”;
• Usurpação das atribuições do Poder Legislativo, neutralizando-o;
• Sufocar os direitos individuais fundamentais, especialmente o direito de
propriedade;
• Criar demandas “obrigatórias” para o estado cumprir com novos impostos
ou atribuí-las a empresas.
• Estratégias:
• Fazer largo uso de plebiscitos e referendos e reuniões desprovidas de
legitimidade, como as do “orçamento participativo”

• Estimular ao máximo as reivindicações coletivas.

Alerta : Dissidente soviético denuncia tudo
Anatoly Golitsyn foi um alto
funcionário da KGB que no início
da década de 80 fugiu para os EUA
e tentou alertar a CIA para uma
espetacular mudança estratégica
do
movimento
comunista
internacional, de cuja preparação
ele tinha sido testemunha direta
em reuniões do Comitê Central do
PCUS com os comandantes dos
serviços secretos soviéticos.
Olavo de Carvalho

http://www.olavodecarvalho.org/semana/060130dc.htm

Alerta : Dissidente soviético denuncia tudo
A Estratégia Principal
“A sexta estratégia, todavia, é a mais
significativa. (...) Em essência, esta
estratégia envolve:
(...)
2.
O
desenvolvimento
de
reajustes
ideológicos criativos e a revitalização dos
partidos comunistas e das organizações de
massa, incluindo os sindicatos e as
organizações
de
intelectuais
e
da
juventude. Além disso, a ampliação da
base
política
dos
partidos
e
a
transformações das organizações de massa
em efetivas subestruturas dos partidos.

Anatoliy Golitsin
New Lies for Old – Novas mentiras Velhas

Alerta : Dissidente soviético denuncia tudo
Na
época,
pouca
gente
acreditou, mas hoje sabe-se
que, das previsões feitas por
Golitsyn
com
base
nas
informações de que dispunha,
95 por cento já se realizaram,
incluindo a queda do Muro de
Berlim.
V. Anatoly Golitsyn, New Lies For Old: The
Communist Strategy of Deception and
Disinformation (Dodd, Mead & Company, 1984).

Olavo de Carvalho
http://www.olavodecarvalho.org/semana/060130dc.htm

A doutrina gramscista e o Foro de São Paulo:
A expansão do comunismo nas Américas
A adesão do PCB ao gramscismo obedeceu à nova
“linha geral” adotada pelo Politburô soviético entre
1958 e 1960 (v. Anatoliy Golitsyn, The Perestroika
Deception, London, Edward Harle, 1995), que,
inspirada no exemplo da NEP leninista de 1921,
recomendou a todos os partidos comunistas o fim do
monolitismo stalinista, concessões aos interesses
capitalistas privados, o eventual abandono da
identidade comunista explícita e a fragmentação
num pluripartidarismo aparente, a penetração ampla
na sociedade civil para absorver todas as correntes
de opinião aproveitáveis, de modo a marginalizar o
anticomunismo e seduzir até os conservadores para
as belezas do “socialismo com face humana”
encarnado na perestroika.
OLAVO DE CARVALHO

O que é o Foro de São Paulo
O FSP é uma organização internacional de
coordenação estratégica e de articulação entre
partidos legais de esquerda e movimentos sociais
(MST, Via campesina, MLST, MAB, etc) mas
também congrega movimentos de guerrilha e
subversão, como as FARC, o MIR, o ELN e o EZ e
até mesmo gangues de criminosos ligados a
redes de sequestro e narcotráfico.
Por meio de reuniões anuais, o FSP traça
estratégias de longo prazo por meio de
resoluções.
As atas (quase todas) podem ser acessadas no site Mídia sem Máscara, em
http://www.midiasemmascara.org/index.php?
Itemid=32&id=90&layout=blog&option=com_content&view=category

O que é o Foro de São Paulo
Antecedentes históricos que motivaram a criação
do Foro de São Paulo:



O conhecimento pelo público dos horrores
cometidos nos diferentes regimes comunistas;
A queda do muro de Berlim;



o colapso e o esfacelamento da URSS;



A libertação dos países do leste europeu;



O fracasso dos movimentos de guerrilha e de
subversão na América Latina.



Objetivo do Foro de São Paulo
Fidel
Castro,
na
IV
Assembléia do Foro de São
Paulo, em Havana, declara
o objetivo do FSP:
“Reconquistar na América
Latina o que se perdeu
no Leste Europeu”

FSP: Olavo de Carvalho denuncia
As primeiras investigações sobre o
FSP foram coletadas pelo Dr José
Carlos
Graça
Wagner,
nos
primórdios dos anos 90.
Em 1995, o jornalista e filósofo Olavo
de Carvalho conheceu o ilustre
advogado, e a partir de 1999,
enriquecendo o então já amplo
acervo, passou a denunciar o FSP,
por meio da revista Época, pelos
jornais O Globo, Jornal do Brasil,
Diário do Comércio e também pelo
seu próprio site e pelo jornal
eletrônico Mídia sem Máscara.

O FSP e as FARC
Folha Online, 14/09/2003:
Ambiguidade marca relação
entre PT e Farc

“O

porta-voz
e
exnegociador de paz das
Farc, Raúl Reyes, disse,
em entrevista à Folha no
mês
passado,
que
conheceu Lula anos
antes de ele ser eleito
presidente e considera o
PT um dos principais
contatos no Brasil. Ele
também citou o frei
Betto, assessor especial
de Lula, como um dos
contatos das Farc no
país. “

http://www1.folha.uol.com.br/folha/mu
ndo/ult94u63024.shtml

Do laptop de Raúl Reyes, apreendido
pelas forças armadas da Colômbia,
em um ataque à sua base na fronteira
equatoriana e que resultou em sua
morte (01/03/2008), diversos e-mails
revelam a ligação das FARC com
várias autoridades do governo
brasileiro. Revista Cambio (Colômbia)

http://www.cambio.com.co/portadacambio/787/ARTICULO-WEB-

O FSP e as FARC
X ENCONTRO DO FORO DE SÃO PAULO
RESOLUÇÃO DE CONDENAÇÃO AO PLANO COLÔMBIA E DE
SOLIDARIEDADE COM A LUTA DO POVO COLOMBIANO
O X Encontro do Foro de São Paulo reunido de 4 a 7 de
dezembro de 2001, em Havana, Cuba.
............................
RESOLVE:
............................
5. Apoiar e encorajar os processos de diálogos desenvolvidos
pelas FARC – Exército do Povo e o ELN,(...)
...........................
7. Repudiar e condenar novamente o Plano Colômbia (...), e
organizar a resistência popular (...)
...........................
10. Condenar energicamente o terrorismo de Estado e
demandar castigo ao paramilitarismo e seus responsáveis
materiais e intelectuais, nacionais e estrangeiros.
...........................
Cidade de Havana, 7 de dezembro de 2001.

O FSP e as FARC
15/03/2005: Estoura o escândalo dos cinco milhões de dólares das Farc que um
agente dessa organização, o falso padre Olivério Medina, afirma ter trazido para
a campanha eleitoral do sr. Luís Inácio Lula da Silva.
18/07/2006:
o
Supremo Tribunal
Federal,
sob
a
pressão de um vasto
movimento político
orquestrado
pelo
PT, concede asilo
político ao falso
padre
Olivério
Medina, agente das
Farc.
http://www.olavodecarvalho.org/semana/070924dc.html

Nov/2006: Dilma Roussef empossa mulher de
Olivério Medina, embaixador das FARC no
Brasil
http://veja.abril.com.br/blog/reinaldo/geral/entenda-a-saudacao-das-farc-a-dilma-rousseff/

Foro de São Paulo:
usar a democracia para destruí-la
JORNAL “LE MONDE” (França) - 1/10/2002:

"En privé, Lula, âgé de 56 ans, pense tout haut que
l'élection est une farce et qu'il faut en passer par
là pour prendre le pouvoir.”
"Privadamente, Lula, 56 anos, diz sem rodeios que a
eleição é uma ‘farsa’ e que é necessário submeter-se
a ela para tomar o poder."
LA NACIÓN (Argentina) - 05/10/2002:

"Brasil se movió hacia la izquierda. La impresión de que el
PT se trasladó al centro surge de que hemos tenido que
asumir compromisos que están en ese terreno. Eso
implica que tendremos que aceptar inicialmente algunas
prácticas. Pero eso no es para siempre".
Marco Aurélio Garcia – Assessor especial da Presidência da República
para Assuntos internacionais

http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=437863

FSP: O silêncio cúmplice da mídia...
Luiz Felipe de Alencastro, colunista da Veja, para o
Counsil of Foreign Relations – CFR (Um dos mais poderosos
Think-Tanks dos EUA), em 30/10/2002, sobre o Foro de
São Paulo:

“Nunca ouvimos nada a respeito no Brasil. Não sabemos
nada disso, e é maluco como essa coisa cresceu – foi
um jornalista conhecido como sujeito muito
conservador e de extrema direita (falando de Olavo
de Carvalho), que escreve num jornal no Rio, quem
começou com toda essa coisa. Nunca ouvimos nada a
respeito.”
http://www.olavodecarvalho.org/textos/alencastro_veja.htm - Ver também: http://www.cfr.org/publication.html?id=5190

...e o controle de danos em ação:
"O Foro de São Paulo — onde há 12 anos as duas organizações se

encontram para conversações a intervalos regulares — “é um foro de
debates, e não uma estrutura de coordenação política
internacional”. Giancarlo Summa, “assessor para a imprensa estrangeira” da
campanha de Lula.

http://www.olavodecarvalho.org/semana/10192002globo.htm

Nota: as duas organizações a que o interlocutor se refere são o FSP e as FARC.

FSP: Lula assume oficialmente
Depois que a mídia
passou a tratar o
FSP como um
fenômeno
corriqueiro, Lula
passou a ostentar
sem receios a
existência do FSP,
tendo mesmo
proferido discursos
oficiais em que
exalta o êxito da
mega-organização e
das ações realizadas
sem a intervenção
do Congresso, do
Judiciário e da
http://www.info.planalto.gov.br/download/discursos/pr812a.doc
opinião pública.

FSP: A censura rediviva
Perguntado por Bóris Casoy sobre as
relações do PT com as FARC, Lula
responde: “isto não passa de armação
de um picareta de Miami“, e que ele,
(Bóris) nem deveria falar dessas
coisas diante das câmeras.”

Pouco tempo depois desta entrevista,
o famoso jornalista foi demitido!
O “picareta de Miami”, é o dissidente cubano
Armando Valladares, preso político por 22
anos, autor do livro “Contra toda a
Esperança”, e embaixador dos EUA na
Comissão de Direitos Humanos na ONU.
Seu crime:

“Os comunistas do Ministério apareceram para
colocar um daqueles lemas na minha mesa
de trabalho... "se Fidel é comunista...".
Eu recusei.” (Contra toda a Esperança)

Download gratuito do livro:
http://www.4shared.com/file/69921204/e3
97bb9b/CONTRA_TODA_A_ESPERANA__Armando_Valladares.html

FSP: perseguições a jornalistas
O jornalista Alexandre Garcia também
sofreu perseguição:
Entre outras declarações “infelizes”, tornou-se
famosa uma em que cita o ex-presidente
do Supremo, ministro Nelson Jobim, a
reconhecer que “muitos princípios foram
escritos na Constituição sob a “síndrome
do preso político”, isto é, que foram
previstas garantias para criminosos como
se fossem para proteger perseguidos
políticos.”
http://www.youtube.com/watch?v=rwZ3EWrFwJ0&feature=related

O jornalista Reinaldo Azevedo viu a sua
revista
Primeira Leitura ir à falência porque os
anunciantes tinham medo de aparecer nas suas
páginas.
...certo tempo depois, a casa de sua mãe foi invadida
e vandalizada!

FSP: o o movimento gaysista
e o projeto abortista
O ativista pró-vida Julio Severo, um severo crítico dos
movimentos homossexualista e abortista, teve o seu
blog temporariamente bloqueado e, além das
costumeiras ameaças, passou a ser procurado pelo
Ministério Público Federal para responder sobre a
acusação de “homofobia”, crime ainda inexistente.
Hoje vive no exílio com sua família.

O Padre José Carlos Lodi da Cruz, acossado por ONGs
internacionais, foi condenado por um grotesco tribunal
de Brasília a pagar uma multa por chamar uma
abortista de... “abortista”!
A mesma decisão judicial proibiu, para todos os
cidadãos, de se usar o termo “abortista”.

FSP: litigância de má-fé em massa e
abuso de poder
O jornalista Diogo Mainardi, colunista da Veja
e do programa Manhatan Connection,
responde atualmente a uma enxurrada de
processos judiciais.
Até hoje, venceu todos, mas o efeito se faz
sentir pelo cansaço psicológico e pelo tempo e
dinheiro que lhe são tomados para se defender.
A psicóloga Rosângela A. Justino, várias vezes ameaçada
de morte, foi proibida pelo Conselho Federal de
Psicologia a prestar atendimento a homossexuais que
desejem mudar (espontaneamente) de orientação sexual, e
também foi censurada, não podendo se pronunciar sobre o
assunto .
Nota: O CFP pode legislar sobre liberdade de opinião?

FSP: A censura não intimida os corajosos
O Jornalista e filósofo Olavo de Carvalho,
o pioneiro denunciante do Foro de São
Paulo, foi afastado da revista Época, dos
jornais O Globo, Jornal do Brasil, Zero Hora,
e de outros grandes periódicos. Hoje vive
nos EUA, escrevendo apenas para o Diário
do Comércio.
O comediante Marcelo Madureira declara que o governo Lula costumava
enviar “recadinhos” à produção do seu programa Casseta & Planeta.

“...vai demorar gerações para mudar o que
Lula
fez
à
sociedade
brasileira,
principalmente a juventude e os valores, vai
demorar gerações para acabar”
Marcelo Madureira,
Programa Manhattan Connection em 03/10/2010

FSP e o Controle da Informação
Investidas totalitaristas contra
a Liberdade de Expressão no Brasil:
1. Tentativa de criação do CFJ (Conselho Federal de Jornalismo)
2. - Proposta de criação da Ancinav (Agência Nacional de Cinema e do
Audiovisual)
3. Proposta de criação da “Lei da Mordaça” (proibição a servidores
públicos e ao Ministério Público de revelarem informações sobre
investigações).
4. Criação da Agência Brasil e da Tv Brasil,
5. Realização da CONFECOM - Conferência Nacional de Comunicações

FSP e o Controle da Informação
Investidas totalitaristas contra
a Liberdade de Expressão no Brasil:
6. Aprovação do PNDH-03 (Plano Nacional dos Direitos Humanos –
3ª Edição) e implantação gradual de suas diretrizes, especialmente:
• “Controle Social dos Meios de Comunicação”,
• Sujeição do Judiciário a agir como mero mediador em uma prévia
mesa de negociações em litígios envolvendo invasões de terras,
• legalização total do aborto; e
• Remoção de símbolos religiosos de locais e repartições públicas e
extinção de nomes de ruas, logradouros, bairros, cidades e estados.

FSP e o Controle da Informação
Investidas totalitaristas contra a Liberdade de
Expressão na América Hispânica:
1. Venezuela: Hugo Chávez não autoriza a
renovação da concessão da rede RCTV, segue
perseguindo as demais, e não muito tempo
depois, fecha mais de cem emissoras de
rádio.
2. Argentina: Cristina Kirchner, utilizando da
lei antitruste como pretexto, obriga o grupo
Clarín à cisão de significativa parte dos seus
ativos;
Fonte da Imagem:
Granma Internacional

http://www.granma.cu/espanol/200
9/caricatura/nov-09/Respuesta.html

3. Bolívia: Evo Morales põe seus militantes para
agredir e apedrejar redes de tv daquele país,
especialmente a Unitel.
4. Equador: Rafael Correa exige o fechamento

FSP e o seu conceito de Democracia
"Eu não sei se a América Latina teve um presidente
com as experiências democráticas colocadas em
prática na Venezuela", disse Lula, ao comentar
que ninguém poderia acusar a Venezuela de não
ter democracia. "Poder-se-ia até dizer que
tem em excesso".
Luís Inácio Lula da Silva
http://www1.folha.uol.com.br/folha/mundo/ult94u88204.shtml

Olhem aí o “excesso de democracia”:

Caminhão do Exército Venezuelano preparando-se para incinerar os votos, após a
divulgação do resultado, sem ter esperado por nenhuma auditoria. Na 3ª foto, é
possível ver a sigla do CNE – Conselho Nacional Eleitoral.
http://notalatina.blogspot.com/search?updated-max=2009-03-09T20%3A13%3A00-03%3A00&max-results=7

FSP: Flashes do “excesso de democracia”
Imagens: blog Notalatina (http://notalatina.blogspot.com)

FSP: União e Articulação
Evo Molares confisca, manu militari, as
refinarias da Petrobrás em território boliviano
(Maio/2006) e as incorpora ao patrimônio
empresa estatal YPFB Yacimientos
Petrolíferos Fiscales Bolivianos
O presidente Lula declara que os bolivianos são “pobres e precisam de ajuda”, e
em “represália”, aprova um aumento no valor do preço sobre o gás do gasoduto
Brasil-Bolívia. (Construído também com recursos da Petrobras)

Estadao.com.br, 25/07/2009
"Este é um acordo histórico. Demos um passo
importante", disse Lula a jornalistas.

O presidente Fernando
Lugo, do Paraguai

De acordo com o pacto, o Brasil triplicou o preço da energia
elétrica a ser paga a seu vizinho, bem como permite que o
Paraguai venda energia no mercado brasileiro sem a
mediação da empresa estatal Eletrobrás.
http://www.estadao.com.br/noticias/nacional,lula-e-lugo-fecham-acordo-sobre-usina-deitaipu,408279,0.htm

FSP: União e Articulação
O FSP, por meio dos líderes do Brasil, Venezuela, Bolívia e
Equador, pressionam a Colômbia sobre o seu acordo
militar com os EUA de combate ao narcotráfico.

“A mim não me agrada mais uma base na Colômbia...”
Luís Inácio Lula da Silva, em 30/07/2009

“Há uma diferença entre fazer um acordo de compra de
equipamentos, e até de treinamento, e a presença estrangeira
em seu território”
Celso Amorim,
25/08/2009
“...a imprescindível luta contra o narcotráfico
não em
justifica
essa
escalada militarista na Colômbia...” Aluízio Mercadante, em 01/10/2009

FSP: União e Articulação
Novembro/2008:

•O Brasil firma acordo de cooperação técnico-militar
firmado com a Rússia. Fica estabelecido neste acordo que
“nenhuma das partes (...) poderá vender ou transferir (...)
as informações obtidas ou geradas através da
cooperação”.
•A Venezuela recebe bombardeiros russos e realiza
manobras navais conjuntas com a marinha russa

Fonte: Notalatina (http://notalatina.blogspot.com)

FSP: União e Articulação
Revista Veja, ed.2021, 15/08/2007
Mala com quase 800 000 dólares encontrada
em jato particular expõe as relações
promíscuas entre Chávez e o casal Kirchner.
http://veja.abril.com.br/150807/p_084.shtml

Folha Online, 11/09/2008 - 16h42
Chávez promete apoio armado à
Bolívia se Morales for derrubado
http://www1.folha.uol.com.br/folha/mundo/ult94u443945.shtml

Plano Caracas:
OEA, Brasil e
•Computadores provam que Zelaya
Venezuela se
estava preparado para fraudar
unem para intervir
votação e que até já havia até
em Honduras e
mesmo mandado fazer uma estátua restituir o poder a
de si mesmo nos jardins do palácio.
Manuel Zelaya

Reinaldo Azevedo, 20/07/2009

http://veja.abril.com.br/blog/reinaldo/geral/leiam-abaixo-50/

FSP: Deportações Sumárias
Jogos Panamericanos do Rio de Janeiro, ago/2007:
O “capitão-do-mato” Tarso Genro caça os pugilistas
cubanos Erislandy Lara e Guilhermo Rigondeaux, e
os despacha célere para a ilha cárcere.

Fidel Castro e o seu peculiar
conceito de propriedade:

“...Cuba dispone de muchos
buenos deportistas pero no se
los ha robado a nadie.”
“...Cuba dispõe de muitos bons
esportistas,
mas
não
os
roubamos de ninguém...”
Granma, La Constancia Escrita, 08/08/2007

FSP e os direitos humanos: seletividade ideológica
Folha .com– 10/02/2010

Veja – 31/12/2010

Lula compara preso político de Cuba
aos bandidos de SP

Lula concede refúgio
a Cesare Battisti

"Temos de respeitar a determinação da
Justiça e do governo cubanos. A greve
de fome não pode ser um pretexto de
direitos humanos para liberar as
pessoas. Imagine se todos os bandidos
presos em São Paulo entrarem em greve
de fome e pedirem liberdade”.

No apagar das luzes de seu governo, o
presidente Luiz Inácio Lula da Silva
concedeu refúgio ao terrorista italiano
Cesare Battisti, acusado de quatro
homicídios na década de 70, quando era
militante de um grupo extremista de
esquerda. A decisão foi anunciada no
último dia de Lula no Palácio do
Planalto. http://veja.abril.com.br/noticia/brasil/lula-concede-refugio-a-

http://www1.folha.uol.com.br/folha/mundo/ult94u704750.shtml

cesare-battisti

Acima: Orlando Zapata, prisioneiro político cubano morto devido
à greve de fome, horas antes da chegada de Lula a Cuba

Acima: Cesare Battisti

FSP: O Estado da Arte
Mídia Sem Máscara, 12/11/2009

Foro de SP cresce dentro dos EUA
Alejandro Peña Esclusa

“No próximo domingo 15 de novembro, se
levará a cabo o Primeiro Encontro do
Foro de São Paulo nos Estados Unidos.”

http://www.midiasemmascara.org/artigos/internacional/estados-unidos/10

Alejandro Peña Esclusa
duas vezes candidato á
Presidência da República,
é um dos maiores
opositores do regime
chavista e é fundador da
Unoamérica, uma
entidade internacional que
congrega partidos e
instituições defensoras da
democracia.
http://www.unoamerica.org/

*ATENÇÃO*
Desde o dia 12/07/2010, o Sr Alejandro Peña
Esclusa está preso, sob custódia do SEBIN (Serviço
Bolivariano de Informação Nacional), sob a
absurda acusação de “associação para delinqüir e
tráfico de armas de guerra”, tendo sua casa sido
invadida e lá plantada a falsa evidência de
explosivos na escrivaninha de sua filha de 8 anos!
Ver:

http://www.midiasemmascara.org/mediawatch/noticiasfaltantes/forode-sao-paulo/11853-o-que-pena-esclusa-disse-ao-juiz-cabrera.html

FSP: A galeria dos sócios

Brasil: A reação se inicia

Brasil: A reação se inicia
Escola Sem Partido :
http://www.escolasempartido.org

Contrários à doutrinação
O advogado Miguel Nagib (sentado)
fundou a ONG Escola Sem Partido,
junto com outros pais: todos acharam
na cartilha dos filhos exemplos de
ideologia
Fonte: http://veja.abril.com.br/200808/p_076.shtml

Brasil: A reação se inicia
Pelo direito natural de portar
armas

Acima, na foto:
O advogado Bené Barbosa, à
frente do Movimento Viva
Brasil, o renomado jurista Miguel
Reale e o Cel PM Paes de Lira,
porta-voz do Movimento Pela
Legítima Defesa

Os movimentos Viva Brasil e Pela Legítima
Defesa vêm lutando pelo direito natural do
cidadão honesto e ordeiro de portar armas,
bem como também desmascarando notícias,
índices
e
estatísticas
fraudulentas
apresentadas por entidades interessadas no
desarmamento civil.
Além disso, ambos afirmam: a história é farta
de exemplos em que grandes campanhas de
desarmamento civil precederam a ascensão
de regimes autoritaristas!

Brasil: A reação se inicia
Os novos “Think-Tankers”
Progressivamente, novos institutos e entidades ligados à defesa da
vida, das liberdades civis, da democracia representativa e do direito
de propriedade têm sido fundados e vão se consolidando junto à
opinião pública :

Brasil: A reação se inicia

Duas iniciativas que têm conquistado a atenção da sociedade são o Dia da
Liberdade de Impostos, inaugurado pelo Instituto Liberdade, do RS, e
atualmente sendo executado em várias capitais no dia 25 de maio, e o
Impostômetro, mantido pela ACSP e pelo IBPT e instituído com a finalidade
de alertar a população para a carga tributária que não pára de subir.

Brasil: A reação se inicia
Jornalismo e Opinião de Cara Limpa:
Atuando como media-watch ou exercendo corajosamente o
jornalismo com recursos próprios, ou ainda apresentando a opinião
sincera e sem rodeios, inúmeros jornalistas e articulistas de
formações diversas estão exercendo um magnífico trabalho:

Brasil: A reação se inicia
Acesse a LIBERESFERA,
Para conhecer mais de 600 blogues onde a
defesa da vida, da liberdade e da
propriedade vicejam:
http://libesfera-libertatum.blogspot.com/

Conheça alguns:

Muito Obrigado!
A liberdade individual, mãe das relações
amistosas, da caridade e da confiança
mútua, está perdendo espaço para a
burocracia estatal, que a todos se impõe com
a sua natureza de força, de dominação e de
confronto. É hora de reagirmos...
Klauber Cristofen Pires

Créditos: Klauber Cristofen Pires

Acesse LIBERTATUM: http://libertatum.blogspot.com
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