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A cada vez que alguém divulgar uma notícia fake na internet sabendo que no fundo, 
intimamente, está mentindo miseravelmente e não passa de um canalha vil e desprezível...  
A cada vez que cidadãos que dizem se preocupar com a Liberdade, a Nação, o Estado de 
Direito e a Democracia, assistirem passivamente à publicação de comentários 
econômicos, jurídicos e políticos mentirosos, e a outras calúnias e absurdos na internet, 
mansa e passivamente, sem resistir nem responder a eles...  
A cada vez que alguém disser que o Brasil está quebrado por incompetência de governos 
anteriores quando somos o quarto maior credor individual externo dos Estados Unidos, 
temos 380 bilhões de dólares - mais de 1 trilhão e 200 bilhões de reais - em reservas 
internacionais, o BNDES está pagando antecipadamente 230 bilhões de reais ao Tesouro 
e a divida bruta e líquida públicas são menores do que eram em 2002 com relação ao 
PIB...   
A cada vez que alguém gritar que temos que entregar o pré-sal, a PETROBRAS, a 
EMBRAER, a ELETROBRAS e a Amazônia para os EUA porque somos ladrões e 
incompetentes para cuidar do que é nosso, como se o governo e as empresas norte-
americanas fossem um impoluto poço de honestidade e moralismo e até o genro do Rei 
da Espanha não tivesse sido  apanhado em cabide de emprego da Vivo depois que esta 
veio para o Brasil aproveitando a nefasta privatização da Telebras, feita por gente que 
depois ocupou aqui a Presidência dessa empresa espanhola... 

A cada vez que alguém defender raivosamente o livre comércio quando o EXIMBANK 
e a OPIC norte-americanos emprestam mais dinheiro público que o BNDES no apoio a 
exportações  e Trump adota sobretaxas contra a importação de aço e aluminio brasileiros 
e para vender aviões ao governo dos EUA a EMBRAER é obrigada a instalar primeiro 
com participação minoritária uma fábrica nos Estados Unidos...  



A cada vez que alguém vangloriar o estado mínimo, quando os EUA - que está mais 
endividado que o Brasil - está programando investir mais de um trilhão de dólares de 
dinheiro público em  obras de infraestrutura para reativar a economia, tem apenas no 
Departamento de Defesa mais funcionários federais que todo o governo brasileiro e todo 
mundo - principalmente a China -  sabe que não existem naçõoes fortes sem estados 
fortes, ou sem empresas nacionais privadas ou estatais poderosas que é preciso preservar 
e defender...    

A cada vez que alguém defender a volta de militares golpistas ao poder - porque milhares 
de militares legalistas foram contra o golpe de 1964 e foram perseguidos depois por 
defender a Constituição e a Democracia - abrindo mão de votar e suspirar e sentir o cabelo 
da nuca arrepiar quando vir um reco passar por perto... 

A cada vez que alguém afirmar que em 1964 não houve um golpe contra um Presidente 
eleito, consagrado pelo apoio popular, poucas semanas antes, em um plebiscito 
amplamente vitorioso... 
A cada vez que alguém defender a tortura e a volta dos assassinatos da ditadura, sabendo 
que em um regime de exceção ninguém está a salvo do guarda da esquina, como 
aprenderam golpistas que desfilaram pedindo o golpe de 1964 e depois tiveram filhos e 
parentes assassinados ou torturados pela repressão...  
A cada vez que alguém achar normal - desde que não seja seu parente - que, sem flagrante, 
uma pessoa possa ser levada para depor pela polícia sem ter sido antes previamente 
intimada a depor pela justiça...     

A cada vez que informações sigilosas de inquéritos em andamento forem vazadas 
propositalmente por quem deveria preservar o sigilo de justiça, para determinadas e 
particulares emissoras de televisão...     
A cada vez que alguém aceitar que um cidadão pode ser acusado,  condenado e 
encarcerado sem provas e apenas pela palavra de um investigado preso que teve muitas 
vezes sua prisão  sucessiva imoralmente prorrogada, disposto a tudo para sair da cadeia a 
qualquer preço... 
A cada vez que alguém achar que algum cidadão pode ser acusado de ser dono de alguma 
propriedade sem nunca ter tomado posse dela ou sequer possuir uma escritura que prove 
que  é sua... 

A cada vez que alguém acreditar que um apartamento fuleiro que vale menos de um 
milhão de reais pode ter servido de propina para comprar a dignidade de alguém que 
comandou durante oito anos uma das maiores economias do mundo... 
A cada vez que alguém soltar foguetes por motivos políticos, celebrando sua própria 
ignorância e imbecilidade... 
A cada vez que alguém aceitar promulgar leis inconstitucionais para ceder à pressão dos 
adversários adotando um  republicanismo pueril e imaturo... 
A cada vez que a lei aceitar tratar de forma diferente - ou igualmente injusta e ilegal - 
aqueles que são iguais...  
A cada vez que um juiz ou procurador emitir - sem estar a isso constitucionalmente 
autorizado - uma opinião política... 
A cada vez que juízes ou procuradores falarem em fazer greve para defender benesses 
como auxílio-moradia quando já ganham muitas vezes - também de forma imoral - perto 



ou mais de 100.000,00 reais, muito acima, portanto, do limite constitucional vigente, que 
é o salário de ministros do STF...  
A cada vez que alguém defender que "bandido bom é bandido morto" até algum parente 
se envolver em um incidente de trânsito ou em uma discussão de condomínio com algum 
agente prisional, guarda municipal ou agente de polícia... 

A cada vez que alguém comemorar a morte de alguém por ele ser supostamente 
"comunista", ou negro, viciado, gay ou da periferia... 

A cada vez que alguém ache normal - e com isso vibre - que candidatos defendam o 
excludente automático de ilicitude para agentes de segurança pública que matem "em 
serviço", em um país em que a polícia já é a que mais mata no mundo... 
A cada vez que alguém achar que só ele tem o direito ou, pior, a exclusividade de usar os 
símbolos nacionais e o verde e amarelo - que pertencem a todos os brasileiros... 
A cada vez que um ministro da Suprema Corte se calar quando for insultado publicamente 
por juízes e procuradores ou por um energúmeno qualquer nas redes sociais... 
A cada vez que alguém acreditar que água de torneira - abençoada por um sujeito na tela 
da televisão -  cura o câncer, que a terra é plana, ou que Hitler - obrigado a suicidar-se 
durante a Batalha de Berlim pelo cerco das tropas soviéticas - era socialista...  

A cada vez que alguém achar que é normal que institutos de certos ex-presidentes tenham 
ganho milhões com a realização de palestras de um certo ex-presidente e outros institutos 
de outros ex-presidentes tenham de ser multados em todo o dinheiro ganho por palestras 
de outro ex-presidente... 

A cada vez que alguém ache normal que alguém vá para a cadeia por não ter comprado 
um apartamento e outros sequer sejam investigados por ter comprado várias outras 
propriedades imobiliárias por preços abaixo do mercado...   
A cada vez que uma emissora de televisão, pratique, nas barbas do TSE, impune e 
disfarçadamente, política, “filtrando” e exibindo depoimentos “espontâneos” de cidadãos 
de todo o país, para defender subjetivamente suas próprias teses - ou aquelas que mais 
lhe agradem - em pleno ano eleitoral...  
A cada vez que alguém adotar descaradamente a chicana e  o casuísmo, impedindo que 
se cumpra a Constituição, porque está apostando na crise institucional e foi picado pela 
mosca azul quando estava sentado na principal cadeira do Palácio do Planalto…   

A cada vez que ministros do Supremo inventarem dialetos javaneses ou hermenêuticos 
lero-leros para justificar votos incompreensíveis e confusos que vão contra a Constituição 
e que a História não esquecerá nem absolverá...    
O Fascismo estará mais perto da vitória.  

E não perdoará, em sua orgia de ódio, violência e hipocrisia, nem mesmo aqueles que 
agora estão empenhados, por burrice, oportunismo ou covardia, em chocar o ovo da 
serpente e abrir-lhe o caminho para o triunfo. 


