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CARTILHA DE MARIGUELA SENDO USADA NO BRASIL EM MANIFESTAÇÕES
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AGORA – www.francodarochanews.jex.com.brEDITORIAL: DO ALTO COMISSÁRIO
PARA OS DIREITO DE CIDADANIA, HUMANOS, SEGURANÇA E PAZ, ( The
WORLD INTELLIGENCE BUREAU - WBI is an instance Departmental SERVICE
INTELLIGENCE OPERATIONS SUPPORT INTER-GOVERNMENTAL NONNATIONAL FORCES OFFICERS, O JORNALISTA DR. JOSÉ CARLOS PEREIRA,
EXPLICA A GUERRILHA URBANA DE MARIGUELA E SUA APLICAÇÃO HOJE NO
BRASIL, ONDE SÃO PAULO ESTÁ COMPLETAMENTE PARADA.EM SESSÃO
HISTORICA NA SÃO PAULO DE HOJE, O ESPIRITO DE MARIGUELA E SUA
CARTILHA BAIXA E CONSEGUE PARA, DE FORMA LITERAL SÃO PAULO. SUA
CARTILHA É A BASE QUE SEUS INCORPORADOS BARBARIZAREM PELAS RUAS
DE TODO O BRASIL.Para mim, Carlos Marighela, é o maior de todos os cientistas
políticos Marxistas que o Brasil conheceu, e a prova disto, é que seus seguidores, não
abandonaram a sua Cartilha para a Guerrilha Urbana, que já está estabelecida no
Brasil, e hoje exatamente, na situação, em que se encontra a cidade de São Paulo
hoje, o maior PIB – Produto Interno Bruto, se juntar todos os países da América do Sul
que estão na beira da falência, exceto o Uruguai de Mojica.Nos últimos 14 anos, como
jornalista que sou, venho acompanhando a ação enrustida co comunismo
internacional, na política brasileira, deste a criação do Foro São Paulo, criado no ano
de 1990, onde ali tudo começou. Todo o processo de desestabilização do Brasil, está
muito avançado, e hoje, dia 20 de Maio de 2014, aconteceu o que jamais se
imaginava: Toda Sampa parada, por greve de motoristas, com mais de 15 terminais
fechados, com os ônibus parados, cruzados no leito carroçável, os motoristas foram
obrigados a entregar as chaves dos ônibus, que desapareceram com elas, para
impedir, que os ônibus voltassem a funcionar.Na sul, isto ainda na cidade de São
Paulo, os Moradores Sem Teto avançaram e acamparam em uma grande área vazia
da Vila Olympia, zona nobre de São Paulo, como que se preparando para amanhã,
dia, rumo a Avenida Paulista, onde todas as mazelas e festas terminam aqui em São
PauloPara piorar,- e isto para mim não é estranho - os professores resolvem partir da
zona Sul, que já estava congestionada, rumo ao Paço Municipal da Prefeitura de São
Paulo, no Viaduto do Chá, centro nervoso da cidade. Por onde passam, as portas do
comércio são abaixadas, pois a qualquer momento, os guerrilheiros urbanos de
Marighela podem entrar e ação.Há um acantonamento de Colunas Camponesas, na
Região Leste Próximo ao Coringão em Itaquera, zona leste da cidade de São Paulo,
onde eles podem fechar, alem dos terminais de ônibus, não permitir acesso as duas
estações da CPTM, e a do Metro da Linha Velha, a espinha dorsal para levar os
trabalhadores ao centro da Capital.Amanhã, 21- 05, não se sabendo se acontecerá,
mas os boatos são muito fortes, a greve geral das Policias, civis, militares, judiciárias,
federal e policia federal.. Se o for, a greve de hoje dos um caos, para ser uma
tragédia.ônibus emendam, e o caos deixará de ser um caos, mas se transformará, o
ponto inicio de uma desobediência plena e um elo de ligação para uma Guerra Civil.
Não sou sob qualquer hipótese um alarmista, mas vivo o dia a dia indo e vindo no
meio da população, e o que se houve é o medo que todos têm dos que se infiltram nas
manifestações e provocam o inimaginável em termos de agressões e destruições.Esta
semana que findou, Pernambuco, Rio de Janeiro, São Paulo, Goiás, ocorreram
manifestações violentas, com saques de lojas e enfrentamento para com as tropas de
Segurança.Isto não surge do nada. Há todo um Treinamento dado por Marighela,
iniciando-se com a formação do guerrilheiro urbano, desde 12 anos atrás, a vida

urbana brasileira sempre aparecem com mascaras ninjas, para não serem
identificados.
MARIGHELA EM SUA CARTILHA, NO TÓPICO , ABAIXO, , ENSINA, E DEFINE O
GUERRILHEIRO URBANO, E OS ACONTECIMENTOS DE AGORA, NÃO SÃO UMA
MERA COINCIDENCIA, FOI PLANEJADO POR MARIGHELA.
COMO PODEMOS DEFINIR QUM É GUERRILHEIRO URBANO NO BRASIL HOJE,
DEPOIS DE MARIGUELA.FORMAÇÃO DO GUERRILHEIRO URBANOO próprio
poder público segue a Cartilha de Marighela, para a formação do Guerrilheiro Urbano,
pois para manter, o caos político e a base da pirâmide comprimida, corrompem,
mandam matar – até hoje o assassinato do Celso, Prefeito de Santo André e do
Toninho em Campinas, foram devidamente esclarecidos, e eram do Partido que
governava. Neste sentido ensina Marighela:“A crise estrutural crônica característica do
Brasil de hoje, e sua resultante instabilidade política, são as razões pelo abrupto
surgimento da guerra revolucionária no país. A guerra revolucionária se manifesta na
forma de guerra de guerrilha urbana, guerra psicológica, ou guerra guerrilheira rural. A
guerra guerrilheira urbana ou a guerra psicológica na cidade depende da guerrilha
urbana.” (CARLOS MARIGHELA)A bem da verdade, Marighela, deu definição para o
guerrilheiro urbano na luta contra os militares, e que hoje foram adaptados para a
guerrilha urbana moderna, onde é usado os coquetéis molotoves, os rojões, as pedras
e os paus. A cerca dito, vejam o que diz Marighela:“O guerrilheiro urbano é um que
luta contra uma ditadura militar com armas, utilizando métodos não convencionais. Um
revolucionário político e um patriota ardente, ele é um lutador pela libertação de seu
país, um amigo de sua gente e da liberdade. A área na qual o guerrilheiro urbano atua
são as grandes cidades brasileiras. Também há muitos bandidos, conhecidos como
delinquentes, que atuam nas grandes cidades. Muitas vezes assaltos pelos
delinquentes são interpretados como ações de guerrilheiros.” (CARLOS
MARIGUELA)O GUERRILHEIRO URBANO, de uma certa forma até parece um
marginal comum, mas não o é. Os programas de mundo cão, com jornalistas mal
formados, que não coseguiram aperceber o que de tato está acontecenco, soltam sua
verborragia pedindo redução de idade penal, quando a bem da verdade, estes já são
soldados, guerrilheiros urbanos, que embora a serviço os classifiquem como marginal
comum, são soldados, guerrilheiros urbanos, pois tudo o que é arrecadado, vai para
as mãos do crime organizado.Preste atenção, e analise com os fatos atuais, o que
Marighela ensina aqui: “O guerrilheiro urbano, no entanto, difere radicalmente dos
delinquentes”. O delinquente se beneficia pessoalmente por suas ações, e ataca
indiscriminadamente sem distinção entre explorados e exploradores, por isso há tantos
homens e mulheres cotidianos entre suas vítimas. O guerrilheiro urbano segue uma
meta política e somente ataca o governo, os grandes capitalistas, os imperialistas
norte-americanos.” (CARLO MARIGHELA)Ora, a linha de ligação aqui não esta
batendo. Está sim. É o chamado “fogo amigo” que jogam contra os aliados na sua
senda e senha de desestabilizar o Pais. Então entendo que, o alvo aqui, são as forças
armadas. Este infiltrado, com apoio da imprensa que vive das verbas publicitárias que
o governo libera, os classifica de vândalos, e de extrema direita.Acerca deste ponto
veja o que diz e ensina, Carlos Marighela:“Outro elemento igualmente prejudicial como
o delinquente, e que também opera no ambiente urbano é o contrarrevolucionário
direitista que cria a confusão, assalta bancos, joga bombas, sequestra, assassina, e
comete o crimes mais atrozes imagináveis contra os guerrilheiros urbanos, o
sacerdotes revolucionários, os estudantes e os cidadãos que se opõem ao fascismo e
buscam a liberdade.” CARLOS MARIGGUELA)Sejam perspicazes, analisem, meditem
comigo: Nestes últimos 14 anos, viste alguma coisa diferente disto¿. Claro que não.
Os mascarados se infiltram, e dizem que são contra o governo, mesmo sabendo que o

governo é deles, para, com o caos, implantar uma ditadura segundo as suas
conveniências, e o Brasil está já adiante desta trilha.Carlos Marighela Enina a seus
seguidores:“O guerrilheiro urbano é um inimigo implacável do governo e infringe dano
sistemático às autoridades e aos homens que dominam e exercem o poder. O trabalho
principal do guerrilheiro urbano é de distrair, cansar e desmoralizar os militares, a
ditadura militar e as forças repressivas, como também atacar e destruir as riquezas
dos norte-americanos, os gerentes estrangeiros, e a alta classe brasileira.”Está
coincidindo com São Paulo agora.¿ Claro que está e você como inteligente, já
raciocina em outras linhas de pensamento, pois começa a compreender as infiltrações
dos violentos nas marchas. Veja a continuação dos ensinamentos de Marighela, para
os seus guerrilheiros urbanos:“O guerrilheiro urbano não teme desmantelar ou destruir
o presente sistema econômico, político e social brasileiro, já que sua meta é ajudar ao
guerrilheiro rural e colaborar para a criação de um sistema totalmente novo e uma
estrutura revolucionária social e política, com as massas armadas no poder O
guerrilheiro urbano tem que ter um mínimo de entendimento político. Para conseguir
isto tem que ler certos trabalhos impressos ou mimeografados, como:No entanto, o
guerrilheiro urbano tem certa vantagem sobre o exército convencional ou sobre a
polícia. Esta é, enquanto a polícia e os militares atuam a favor do inimigo, a quem as
pessoas odeiam, o guerrilheiro urbano defende uma causa justa, que é a causa do
povo.” (Carlos Marighela)Abreviando, fecho aqui este capitulo 1, pois nos da o
entendimento claro por que os mascarados atacam e o que querem sempre
conseguem. Quem fiscaliza¿ Ora, tem políticos, Comerciantes, donos de industrias,
incorporadoras com interesses do governo, e que estão no pico da pirâmide social.
Finalizando, um breve perfil do guerrilheiro urbano, de acordo com Mlariguela:“Outras
qualidades importantes no guerrilheiro urbano são as seguintes: que possa caminhar
bastante; que seja resistente à fadiga, fome, chuva e calor; conhecer como se
esconder e vigiar, conquistar a arte de ter paciência ilimitada; manter-se calmo e
tranqüilo nas piores condições e circunstâncias; nunca deixar pistas ou traços. Na
frente das dificuldades quase impossíveis da guerra urbana, muitos camaradas
enfraquecem, se vão, ou deixam o trabalho revolucionário.”“O guerrilheiro urbano não
é um homem de negócios em uma empresa comercial, nem é um artista numa obra. A
guerrilha urbana, assim como a guerrilha rural, é uma promessa que o guerrilheiro se
faz a si mesmo. Quando já não pode fazer frente às dificuldades, ou reconhece que
lhe falta paciência para esperar, então é melhor entregar seu posto antes de trair sua
promessa, já que lhe faltam as qualidades básicas necessárias para ser um
guerrilheiro.”
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