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OPERAÇÃO 247 DE SATURAÇÃO PARA A GUERRILHA 
URBANA  NO BRASIL DURANTE A COPA DO MUNDO 

 

BRASIL PRÓXIMO DE UMA GUERRA CIVIL 

247: NUNCA HOUVE NO BRASIL, UM PERIGO DE SE 
TORNAR COMUNISTA COMO NOS DIAS DE HOJE 

 

PREFÁCIO DO RELATÓRIO PARCIAL DA INTELIGENCIA DO WBI 
WORLD BUREAU OF INTELIGENCY DO WORLD PARLAMENT OF 

SECURITY ANDA PEACE 

Preocupado com a violência política que grassa por toda República 
Federativa do Brasil, e detectando que, estamos à beira de uma 
sangrenta guerra civil, e que a mesma vai influenciar toda a América 
Latina, nós, doWPO – World Parlament  of Seguryt and Peace – 
Parlamento Mundial de Segurança e Paz, com pelo seu 
Departamento de Inteligência, notou, que a violência generalizada, 
era oriunda do próprio Palácio do Planalto, com a conivência do 
CONGRESSO NACIONAL, visando única e exclusivamente, a 
implantação do Comunismo nos moldes de Cuba, apadrinhada pelos 
irmãos Raul e Fidel Castro, que junto com Luiz Inácio da Silva – 
Lula – que de modo próprio, resolveram entregar o Brasil para a 
Rússia, via Cuba., criando em primeira instância o Foro São Paulo, 
que passou desapercebido pelos serviços de Segurança Brasileiro, 
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haja vista, foram feitas varias reuniões em solo Brasileiro, sendo a 
última em Porto Alegre, que revelou, as verdadeiras intenções do 
Foro. 

Ora, é muito claro que, desde Junho, quando começaram as 
manifestações que eram pacíficas, de uma hora para outra, ficaram 
violentas, de tal forma, que, era e é perigoso, para qualquer cidadão 
comum, caminhar pelas ruas, com destaque de violência maior que 
persiste em Belo Horizonte, São Paulo e Rio de Janeiro. 

Uma armação demoníaca foi formatada, para que, nestes doze anos 
de governo do PT – Partido dos Trabalhadores, com seus 
nanicospartidos aliados, se apossassem do Brasil à seu bel prazer, 
com um único interesse de convulsionar, não somente o Brasil, mas 
virar de cabeça para baixo, todo continente Sul Americano, o Caribe e 
o México, visando criar a Republica Comunista da América do 
Sul, Caribe e México, que de hora em diante, a tratarei pela sigla 
por nós criada, como RECOMAM. 

Estávamos numa sinuca de bico, tendo somente a bola sete na mesa, 
e tudo aparentava que perderíamos, pois a trama urdida envolvia a 
decifração de códigos revolucionários, e a violência nas ruas, batia 
com os procedimentos aconselhados por Carlos Marighela, o autor 
da Cartilha de Guerrilha Urbana, que é usada pelos grupos 
revolucionários em atividade hoje, e que usa. 

Neste trabalho, eu, como Alto Comissário de Segurança e Paz da 
WPO, como especialista em Segurança Virtual, vasculhei na Rede 
Mundial de Computadores. O Embaixador da Paz, Celso Dias, 
palestrante de reconhecimento mundial, com várias palestras 
proferidas num longo caudal de países, trabalhava na compilação 
objetivando unicamente, identificar quem de fato estava por trás da 
violência, pois tínhamos a certeza, que a violência era política de 
guerrilha urbana. Conhecíamos a Cartilha de Guerrilha Urbana de 
Carlos Marighela. 

O quebra cabeças começou a ser montado, desde Junho de 2013, 
com praticamente 18 horas de expediente diários de pesquisas, 
estafante. Estranhamos a recusa o Paraguai rejeitar participar do 
MERCOSUL, pois não foi dada muita explicação, e gerou 
desconfiança, e passou a ser para nós, o fio da meada. 

Ora, Hugo Chaves estava no negócio comandando a implantação do 
que foi discutido no FORO SÃO PAULO, e o que vinha do bonachão, 
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muitas de suas declarações tinham que ser filtradas, para se 
aproveitar o que prestava para nosso trabalho. 

Ficamos de olho, nos movimentos para Cuba de Lula e Dilma 
Rousseff, haja vista todos conhecerem, que são ateus e comunistas 
de carteirinha, e seus governos, foram usados como cabeça de ponte, 
para que Cuba, a mando da Rússia, eliminasse a Democracia no 
Brasil. 

Não desistimos. Não há crime perfeito, e que dia a mais ou dia a 
menos, conseguiríamos provar por A mais B, as intenções do casal 
vinte do Comunismo na América do Sul. 

Navegando pelas  buscas do Google, encontrei, abriu na tela de 
minha máquina o termo Brasil 247, e fiquei curioso para ver o que 
era, o que continha no link apontado pelo Google. 

Gelei dos pés á cabeça. Pois na Home Page do Brasil 247, todas as 
unidades da Federação Brasileira, tinha um link  para cada estado, 
ALAGOAS 247, FAVELA 247, SERGIPE 247, RIO DE JANEIRO 247, 
PARANA 247 E ASSIM POR DIANTE. 

Passei os dados para o Embaixador da Paz Celso Dias e comentei, 
“isto é um código de guerra” que decifrado nos levará a 
descobrir, que guerra é esta” E JUSTAMENTE PARTINDO DO 
BRASIL. 

Não deu outra. Em pouca horas cheguei ao resultado. 24 de Julho, 
era a data de nascimento de Simon Bolívar, Hugo Chaves, o 
Bonachão, idolatrava Simon, e sempre confessou o desejo de formar 
na América do Sul, a República Bolivariana. 

Identificaram-Identificando que, a data de nascimento Simon, foi no 
dia 24 de Julho, associamos a data, como sendo, que começaria um 
movimento muito forte, que partiria do Palácio do Planalto e do 
Congresso Nacional, com apoio do Supremo Tribunal de Justiça 
que é dominado por Ministros indicados por Lula e Dilma, e o 
Presidente, Joaquim Barbosa, era voto vencido ( tanto que 
jubilou-se de modo próprio) em todas as sessões, pois com a maioria 
dos Ministros ligados aos interesses dos que os nomeara, tornou-se 
impossível fazer justiça no STF.. 

Se o Planalto tinha a hegemonia no Congresso Nacional, com maioria 
quase que absoluta, que legisla não fiscalizando os atos da 
Presidência, mas sempre buscando vantagens pessoais e coletivas. 
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Todas as indicações de Ministros para o Supremo, indicados, por Lula 
e Dilma, foram aprovadas, sem muita resistência, num teatro armado 
para tal fim.. 

Lógico, que sabiam o que estavam fazendo. O alvo era eliminar o 
voto de Minerva do Presidente, que ficava tão somente com a 
responsabilidade de homologar, as decisões de seus pares. 

O que mais nos deixava intrigados, no campo da investigação, era a 
Escola Superior de Guerra, e os oficiais do ABIN – AGENCIA 
BRASILEIRA DE INFORMAÇÕESe os dos Comandos da 
Aeronáutica, Exército e Marinha também não captarem o Golpe 
Comunista em andamento, 

Ora! O Estado Maior das Forças Armadas, estava sob ordens de um 
civil, um diplomata, pelo fato de Dilma Rousseff, mostrou o 
“quantum” de seu ódio para com os militares. Aviltou a 
Constituição, recusando ser Comandante em Chefe das Forças 
Armadas. 

Jogou na fogueira o eminente Embaixador Celso Amorim, de 
ilibada Moral e um brasileiro respeitado no mundo inteiro pois suas 
ações positivas na área da Diplomacia, eram prementes, de alto valor 
humanitário. Amorim poderia recusar, mas com certeza foi 
pressionado: “se não aceitar nós o jubilaremos”  

Não sabemos o porquê, de os Chefes do Estado Maior, composto por 
Marinha, Exército e Aeronáutica, ficaram quietos, com esta 
violentação para com a Carta Magna da Nação Brasileira. 

Aceitaram muito fácil a ingerência de Celso Amorim, a mando de 
Dilma Rousseff, e na tropa, todos os oficiais ficaram com uma 
espinha de peixe os sufocando na garganta.  

Apesar de, o Estado Maior das Forças Armadas, perderem a sua 
identificação, como defensora da Constituição e dos Direitos 
Democráticos dos Brasileiros, a Tropa seguia a Hierarquia, apesar de 
incomodados, pois a Caserna estava insatisfeita, e previam algo de 
ruim acontecer, e os prejudicados seria o povo brasileiro. 

Encontramos enfim, uma das chaves que precisávamos, para 
desvendar a insurreição, que estava, pelo andar da carruagem, se 
estabelecendo, na cara de todos, 
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Deciframos o Brasil 247, o que nos restava era continuar 
investigando, pois o bolo era ainda maior, e que além de implantar o 
Comunismo no Brasil, Dilma e seus aliados, estavam a caminho de 
acabar com a soberania. Do Brasil, no Continente Sul Americano, e 
porque não dizer, de toda a América Latina. 

 

 

 

 

 

 

 

INTRODUÇÃO 

Com a posse das Chaves do 247 Decifradas, como Código de Guerra, 
hoje conseguimos decifrar todo o Plano de Insurreição, e 
provocamos, antecipamos, o que o Palácio do Planalto vinha 
escondendo, e as últimas ações da Presidência, confessou suas 
intenções, por meio de Decretos onde o Brasil, perde a sua 
soberania, escancarando seu espaço aéreo, marítimo e pelo ar, para 
que, de forma livre, tropas estrangeiras passem pelo país, sem serem 
incomodados. 

Num mutirão, passou batido –de propósito -   no Parlamento 
Brasileiro, a aprovação do então Projeto de Lei 276-02, no meio de 
23 outros projetos, onde obrigam o Ministério da Defesa, dar 
autorização direta para que tropas estrangeiras circulem pelo 
território nacional, de forma livre, sem incomodação alguma. 

Outro risco eminente, é a intervenção da Agência da ONU – a OIT 
– Organização Internacional do Trabalho, onde determina, que o 
Território Brasileiro seja dividido em mais de 216 indígenas, onde o 
Brasil perderá 50% de seu território, principalmente parte quase que 
total da Amazônia. 

Entenda o imbróglio desta intervenção absurda da OIT nos interesses 
internos do Brasil, contrariando todas as Leis Internacionais. A OIT 
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tem como membros 188 países, mas somente 17 votaram a favor da 
intervenção em território Brasileiro. 

Pela projeção da OIT, as áreas indígenas se transformarão em 216 
Países dentro do Território Brasileiro, ou seja, cada Tribo Indígena, 
ganhará o “STATUS” de Estado Autônomo, um país propriamente 
dito. 

O interessante é que Dilma Rousseff, tem que apresentar, pasmem, 
até o dia 24-7, ou seja, o famigerado 247, que temos tratado, e até 
agora nada fez, é a contestação, junto a OIT contra esta aberração 
jurídica, 

 Também o Parlamento Brasileiro, nada faz, não cobra, o que mostra 
conivência, pois o interesse internacional sobre estas nações 
indígenas é deveras muito grande. 

Coisas que não chegam ao brasileiro comum e ao que parece, as 
cabeças pensantes do País, não estão nem aí com o que acontece, 
pois estão, no topo da Pirâmide Social, e que se dane a base. 

Guarde isto na cabeça: o mundo está de olho na Reserva Raposa  
Terra do Sol, onde há reserva de ouro, uma das maiores do mundo.  

Vai voltar a época do suborno dos indígenas, pois aos invés de 
Cabral, que trouxe espelhinhos, hoje darão, tabletes, computadores, 
celulares que facilmente comprarão no Paraguai. 

Assim sendo, o Brasil caminha para a sua destruição total, pois a 
intenção é dividir, para que não haja possibilidades de defesa. 

A COPA DO MUNDO: FAZ PARTE DA ESTRATÉGIA LOGISTICA 
PARA INSTALAR O COMUNISMO DE VEZ NO BRASIL  

Quando Lula assinou para que a Copa se realizasse no Brasil, 
foi inspirado por Raul e Fidel Castro, dentro do Foro São Paulo, 
uma organização que Lula e os Cubanos fundaram em 1990, 
COMO SUPRA DISSE,  que visa unicamente a instalação do 
Comunismo no Brasil e nas Américas. 

Analise na ótica de inteligência  A época da Copa, coincide com o 
247, onde, com impressionante divulgação da chamada grande 
imprensa, que não foca o aspecto político da coisa.  

Estas violência política que vem ocorrendo no Brasil hoje, é 
para a formação de uma cabeça de ponte e de saturação, para 
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culminar, com uma verdadeira revolução esquerdista no 
Brasil. 

O maior erro do General Figueiredo foi sob pressão destes que hoje 
estão no poder, promulgar a Lei da Anistia. O Brasil não estava 
preparado para tanto, salvo raras exceções que serviram de fato a 
pátria.  

Esta Comissão da Verdade é chapa branca, pois saíram à caça 
dos que chamam de torturadores, mas não colocaram na lista, as 120 
vítimas que eles mataram, durante o período revolucionário, e até 
hoje, nenhum dos familiares foram indenizados. Comissão de uma só 
perna.. 

 Invertem a verdade do que foi a revolução de 1964, pois tudo o que 
foi feito que chamam de tortura, foi feito fora dos quartéis, mas sim 
nos órgãos ligados ao antigo DOPS – Departamento de Ordem Política 
e Social, e se tinha algum militar no meio, não foi a mando das forças 
armadas, e sim de vontade própria, sem o conhecimento dos seus 
superiores. 

Os que foram caçados como terroristas e presos, hoje ocupam 
os mais altos cargos da nação brasileira, e com o poder nas 
mãos, vão reverter a situação, onde nós seremos os 
terroristas, e eles os algozes. 

É preciso, diante do que está acontecendo no Brasil, fazer uma 
releitura da Revolução de 1964, e os anos chamados de chumbo, 
pelos terroristas que ascenderam ao Poder no Brasil. 

A Presidente da República Dilma Rousseff, conduz de forma clara a 
administração do Brasil, com atitude revanchista, não dando a 
mínima para o povo brasileiro, o alvo é, vingança, e para isto quanto 
mais confusão houver neste período da Copa, mais favorecerá a 
esquerda radical e revanchista, e não basta a humilhação a que estão 
subjugadas as forças armadas do Brasil. 

Assim sendo, estes funestos acontecimentos de nossos dias, 
reiterando, tem objetivos específicos, de promover já antes e no 
início da Copa, para desvio de atenção, para que, com maior 
facilidade concluírem seus intentos revolucionários. 

Este adiamento de intervenção das Forças Armadas – como analista 
tenho esta convicção – em pouco tempo – com FIDEL no meio, 
abraçando Dilma e Lula, subirão a rampa do Palácio, passando em 
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revista, enganam-se os que pensam, que, estarão lá os Dragões da 
Gloriosa corporação dos Dragões da Independência, mas sim os 
guerrilheiros de Cuba, que estão no Brasil como médicos, e que 
trocarão o uniforme branco, pelo de guerrilheiros, mostrando a que 
objetivo estão no Brasil. 

Ainda há tempo das forças armadas agirem, para impedir um 
massacre de civis inocentes. Lamentável no Brasil, famílias inteiras 
destruídas, e principalmente os oficiais, serão levados para o paredão 
de fuzilamento como foi feito em Cuba, quando Che e Fidel 
desceram da Sierra Maestra. Lamentável. O povo brasileiro está 
refém destes idealistas comunistas, e a maioria absoluta dos que tem 
bolsa família, não enxergam o que de fato acontece no Brasil, onde 
em 12 anos, aumentou, a fome, a miséria, o analfabetismo, a 
educação continuada que formam analfabetos institucionais, a 
xenofobia, homofobia, intolerância correlata, o trafico de drogas, a 
corrupção política, o uso desmesurado e indevido de substâncias 
psicoativas. 

Um alerta aos homens de Farda da Gloriosa Forças Armadas do 
Brasil: Ou tomam pulso e façam com que o Brasil volte às suas 
origens de povo de paz, hospitaleiro, pois a continuar do jeito que 
está, a guerra civil vai ocorrer. 

A CLASSE MÉDIA, EM TODO O PLANETA, É QUE DA 
SUSTENTAÇÃO AOS GOVERNOS EM SEUS PAÍSES, NESTES 
DOZE ANOS DE GOVERNO COM TENDENCIA COMUNISTA, A 
CLASSE MÉDIA JÁ MORREU, CRIARAM UMA NOVA, 
AMPLAMENTE DIVULGADA, MAS QUE AINDA MORAM EM 
FAVELAS. 

Nos desculpe a sinceridade. É que pensamos nos nossos filhos, netos 
e bisnetos, pois se concluir o que planejaram, o Brasil não tem mais 
futuro.  

Com a instituição dos Estados indígenas,(que quebra-se toda a 
Segurança Nacional da Nação Brasileira, pelo fato das Aldeias, ao 
longo de muito tempo foram remanejadas para pontos estratégicos 
em território brasileiro) tornando-os países, numa afronta à 
Constituição Brasileira, onde o Estado é tutor do índio, 
determinado constitucionalmente.  

Lembre-se o Parlamento Brasileiro, se Mário Covas pronuncia, que o 
último que saísse, apagasse as luzes, a maioria do Parlamento 
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Brasileiro, hoje, não vão ter como apagar a luz. No Comunismo, se 
tiverem aliados políticos que traíram o próprio país, se venderam, 
não interessa à eles comunistas, pois tempo mais ou menos, trairão 
também eles. 

No que chamam de ditadura, houve a expulsão para o Exílio, mas, 
com o Espirito das Cartilhas de Che Guevara, não vai sobrar 
nenhum para contar a história, pois serão pura e simplesmente 
fuzilados. 

Acordem para a vida enquanto é tempo, pois, a partir de 24 de Julho 
de 2014, passará a ser uma efeméride no tempo, não pelo fato de 
Simon Bolívar nasceu, mas sim pelo fato de, o Brasil morreu. 

 

CAPÍTULO 1 

A CARTILHA DE GUERRILHA URBANA 

MANIFESTANTES GUERRILHEIROS USAM NO BRASIL OS 
CONCEITO DE CARLOS MARIGHELA PARA A GUERRILHA 

URBANA 

A maioria sabe, mas ficam acovardados em cima do muro, esperando 
no que vai dar, esta série de greves violentas, assaltos e agressões 
em manifestações, mal sabendo, que a omissão no denunciar, no 
intervir com mais energia,  vai sofrer conseqüências graves, derivada 
de sua omissão. 

Em Junho de 2013, quando começaram as manifestações pacificas, 
que colocaram em xeque os políticos, mas por pouco tempo, 
continuam pior que antes, e não captaram a mensagem do povo 
ordeiro. 

Fizeram uma pequena limpeza – inócua -  de pauta, mas pioraram o 
comportamento, depois que viram que os verdadeiros manifestantes 
se recolheram aos seus lares, com medo de serem agredidos e sobrar 
chumbo grosso para o lado deles, nesta onda de saturação no meio 
da sociedade civil, para implantação da Revolução Marxistas.. 

Há uma orquestração comunista no Brasil sem precedentes, desde os 
tempos de Getúlio Vargas.  
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Hoje a classe que tem menos credibilidade no Brasil, são os políticos, 
que sempre aparecem no ano de propaganda eleitoral, para tapinhas 
nas costas, os tolos votam neles. 

E assim, a canalha política no Brasil, poucos fogem desta descrição, 
vão engordando seus bolsos, com a corrupção que a cada dia é 
revelada, descoberta pela Policia Federal e o Ministério Público. 

Vamos, ao que interessa. Você que está vendo estas manifestações 
violentas. Saiba que, os que estão mascarados, e muitos outros sem 
mascaras, são treinados de há muito com base na Cartilha de 
Guerrilha Urbana de Carlos Marighela 

A coisa foi tão orquestrada, que passou liso, dentro de uma mera 
visão superficial. Até a subida na Plataforma superior do Congresso, 
não houve violência. Fazendo uma releitura dos fatos, notei que, as 
violências, começaram logo depois deste fato. 

Amedrontados, os Deputados e os Senadores ficaram acuados, com 
medo visceral de que aquela multidão invadisse o Parlamento.  

Alguns ficaram dentro do Parlamento, mas a maioria fugiu pelas 
portas dos fundos, tão logo viram pela televisão o que estava 
acontecendo, nas ruas.  

Os que não foram, preferiram ficar, esperar a dispersão natural dos 
manifestantes, confiando na força da Policia Legislativa para defendê-
los de qualquer agressão. 

Assim sendo, no dia seguinte, passei a olhar com mais atenção para 
os fatos. A chamada grande imprensa, louvou a subida do povo no 
teto do Congresso, mas no dia seguinte, as depredações começaram, 
com os mascarados, que eles os denominaram de vândalos, quando 
na verdade eram treinados para o que der e vier obedecendo o que 
estabelece uma Guerrilha Urbana. 

No Rio de Janeiro, a situação virou um caos urbano, em São Paulo, e 
também nas principais Capitais de Estados no Brasil. Nem o Distrito 
Federal escapou das violências. 

O que me chamou atenção foi a postura do Senador Ranolfo 
Rodrigues, no dia seguinte, abandonar a sessão no Senado, saindo 
pelo saguão principal, sorrindo, alegre, e, quando entrevistado disse, 
que iria para a Rua, para se juntar aos manifestantes. 
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Aí dá a ligação, Heloisa Helena e o PSOL, como sendo o apoio 
para os anarquistas e terroristas, confirmando de vez, a manifestação 
civil a partir daquele momento, deixou de existir, e o movimento 
passou a ser políticos, com os Xiitas nas ruas barbarizando, 
destruindo o Patrimônio Público e Privado. O PT teve que ir para a 
retaguarda, pois era a bola da vez no STF, com o caso do mensalão. 

A cada dia a violência foi recrudescendo, e o MPL – Movimento do 
Passe Livre, que foi chamado para conversar com a Presidente, 
misteriosamente sai das ruas, e tudo ficou nas mãos dos anarquistas, 
e qualquer manifestação, seja do tipo que for, lá estavam eles, 
enfrentando a polícia com coquetéis molotove, tomando como base o 
enfrentamento de elementos que jogaram nas forças policiais na 
Cidade de Guarulhos Jorrões que assutaram todo comando da policia 
e governo. 

 

CAPÍTULO 2 

 

A GUERRILHA URBANA CRESCE E O PODER PUBLICO FICA 
SUBJUGADO SOB O DOMINIO DOS ANARQUISTAS 

 

Firmada, a cabeça de ponte, - aproveitando as manifestações -  
os guerrilheiros permaneceram nas ruas, e juntou-se a ele 
todos os movimentos tais como o Movimento dos sem Teto, 
dos sem-terra, - aqui leia-se Ligas Camponesas -  e por greves 
orquestradas nos principais serviços públicos, impedindo o ir e 
vir da população de  trabalhadores, e os incêndios de ônibus 
passaram a ser uma constante. 

Queimaram 37 ônibus estacionados em uma das garagens, e vários 
outros nas ruas, principalmente na hora da volta para casa do 
trabalhador. De madrugada, também, todos os dias tem ônibus 
queimado, seja por manifestação de “dor na barriga da perna, ou na 
testa ou na  unha”, 

Se não tem motivo para se fazer passeata e manifestação, tem sido 
criado uma, como instrumento para a saturação a fim de conseguir 
várias cabeças de pontes firmadas, em preparação para o ataque 
final segundo a premissa do 247.  
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Em São Paulo, a coisa passou dos limites. São Paulo quase parou, 
com a greves dos motorista e cobradores de ônibus. 

Cruzavam os ônibus, nos principais corredores de transito, furavam 
os pneus e retiravam as chaves, para dificultar ainda mais, a 
liberação do trânsito, para os trabalhadores chegarem em casa 
notasse que isso e tática de guerrilha urbana onde se cerca toda uma 
megalópole como São Paulo.  

Esta foi uma das ações de Guerrilha urbana das mais graves. A moda 
pegou. Em todos Estados brasileiros, greve de rodoviários tornou-se 
uma constante, que considero ações de saturação, para estafar a 
segurança pública, um preparo para o ataque final, como numa 
guerra de artilharia pesada. 

 

CAPITULO III 

OS PROFESSORES, EM SÃO PAULO AGEM COMO FERRAMENTAS 
DE SATURAÇÃO, A FAVOR DO ANARQUISMO, E ESTÃO EM 

GREVE HÁ MAIS DE TRINTA DIAS. 

Outra ferramenta de saturação, é a greve dos professores municipais 
em São Paulo, Capital, nas Escolas Municipais. 

Dando um mal exemplo de incivilidade, os que deviam educar estão 
nas ruas, proporcionando com suas marchas, a oportunidade de os 
guerrilheiros se infiltrarem, e barbarizarem, depredando, saqueando  
principalmente lojas nas ruas por onde passam, provocam 
engarrafamentos monumentais. 

Em nossa linha de  raciocínio investigativo,  infiltrados no meio dos 
grevistas, apreendemos comentários esparsos, entre um e outro 
grevista, que, detectamos, esta greve dos professores municipais, 
visava unicamente, manter nas ruas os infiltrados, para se atingir os 
objetivos de tornar o Brasil, um  pais Comunista. 

Estes, petistas de carteirinha e ligados à CUT – Central Única dos 
Trabalhadores, e que tem agregado a si, todos os sindicatos de ultra 
esquerda para cooperarem com a baderna, afim de que leve a 
população à desobediência civil,  pois é o desejo da Presidente, 
para decretar em plena Copa, o Estado de Sítio. 
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Decretando ela o Estado de Sítio, antes da intervenção  das Forças 
armadas, ganhará o apoio Internacional, e os Militares, ficarão em 
situação desconfortável, com a pecha de que novamente 
implantariam o período de chumbo que estes designam a época dos 
governos militares. 

Assim sendo, deflagrarão de vez, o processo de entrega total do 
Brasil para o Socialismo Comunista Internacional, tendo como agente 
indicado Cuba, a mando da Federação Russa. 

O Departamento de Inteligência da WPO, na análise dos fatos, 
detectou que, o processo comunista começou com a saturação dentro 
das Comunidades Eclesiais de Base, que eram reacionárias, um corpo 
estranho dentro da Igreja, voltado para a promulgação de confrontos 
agrários, de onde surgiram os movimentos contestatórios de ultra 
esquerda que temos hoje, com o MST e seus filhotes que foram 
nascendo no correr do tempo. 

Nossa expectativa agora é, a entrada no movimento da reacionária 
APOESP – Associação dos Professores do Estado de São Paulo,que 
está na retaguarda, aguardando a perda de força do movimento 
municipal, ligado ao PT, onde o Prefeito Haddad, vai prolongar até o 
possível, ou seja 24 de Julho, dentro da estratégia 247, as 
negociações, sempre rejeitando o diálogo com os professores em 
greve. O Sindicato dos Professores Municipais sabem disso, e, 
mancomunados com o Poder Municipal, deixam correr solto o 
movimento, pois são peças fundamentais para que a saturação 
continue, visando o alvo maior. A Câmara Municipal de São Paulo não 
se manifesta, o que mostra a sua conivência com o que está 
acontecendo. 

Sempre na época dos dissídios coletivos dos Professores no Estado de 
São Paulo, as escolas fecham, de 30 a 60 dias. Nunca foi feita a 
correlação das greves dos professores, como método de saturação 
para que a comunidade comunista nasça com muita força no Brasil. 

Temos assim o teatro para uma guerra civil de norte a Sul no Brasil, 
sem precedentes na história da América do Sul.  

O Brasil hoje é um verdadeiro caldeirão do Diabo, um enorme 
vulcão com lava até a boca, prestes a ter uma erupção. Como o 
Parlamento Brasileiro hoje, é composto de ultra esquerda e centro 
esquerda, está mais fácil,da centro esquerda se unir a ultra esquerda, 
o que fará desaparecer qualquer resistência, pois até mesmo Paulo 



 

 

14 

Maluf, um conhecido político bonachão, é secretário de habitação em 
São Paulo, uma secretaria estratégica, que mexe com os movimentos 
dos sem teto, outra entidade de ultra esquerda, que parte para o 
confronto direto com a Polícia e as demais forças de segurança. 

Notamos, depois de muito trabalho de campo que, a política petista, 
mostrava a sua cara verdadeira, dentro dos objetivos de transformar 
o Brasil em uma nova Cuba, e ai esta a razão, do contato direto, “in 
locun” de Lula e Dilma estarem quase que todos os meses  em Cuba, 
e isto sabemos quando vasa na imprensa, pois distância entre Cuba e 
o Brasil é muito pequena, e um jatinho sem pretensões pode lá 
chegar em poucas horas. 

São Paulo, Rio e Minas Gerais, são os Estados visados como os que 
tem que saturar o mais que puderem, com esta onda de violência, 
para que fiquem não administráveis. Com uma observação mais 
apurada, nota-se de forma clara, que Belo Horizonte, São Paulo e o 
Rio de Janeiro, entraram em um círculo vicioso de agitação, 24 horas 
por dia.  

CAPITULO IV 

O CRIME ORGANIZADO NADA TEM A VER COM AS 
MANIFESTAÇÕES QUE OCORREM HOJE NO BRASIL 

Para início de conversa, necessário se faz, desmistificar o Comando 
Vermelho e o PCC, como agencias do Crime Organizado, haja vista, 
se estão organizados o estão pelo fato de, não estarem interessados 
na Política, mas sim nos seus objetivos finais no mundo do crime. 

Eles não invadem o espaço de outras quadrilhas, como a do 
Mensalão, alojadas no Congresso Nacional, e que ainda muitos com 
culpa no cartório ainda lá estão, pelo fato de, haverem sido 
blindados, e inclusive paira a dúvida sobre a participação ou não de 
Luiz Inácio da Silva, que desde o princípio vem defendendo a tese de 
que nada sabem que, em havendo sucesso nesta nova intentona 
comunista 247. 

Este chamado crime organizado, hoje armado até os dentes 
sabem que, serão o primeiro alvo dos comunistas, pois não 
querem um exército paralelo, como há hoje no governo Dilma. 

Necessário se faz saber que, o que eles chamam de crime 
organizado, a bem da verdade, nasceu no Presídio da Ilha Grande, 
que recebia os condenados pela Lei de Segurança Nacional, os presos 
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comuns, que também foram enquadrados, acabaram caindo na Ala B 
do Presídio de Ilha Grande, e ficavam praticamente em porões e não 
tinham comunicação com os verdadeiros guerrilheiros, a não ser por 
uma pequena janela, e  separados apenas por uma grade de ferro. 

Interessados que ficaram pelos presos políticos, pois assaltaram 
bancos, mataram militares, barbarizaram no período 1964 – 1980, 
depois veio a Lei da anistia, e eram considerados heróis e desejavam 
conhecer como eles agiam. 

É preciso entender, que os revolucionários também queriam saber, 
dos chefões do crime, não se falava ainda de organizado, a forma 
pela qual, se abasteciam de armas contrabandeadas, como 
corrompiam a polícia e se tinham uma ligação qualquer, com 
interesses políticos. 

N Ala B dividida entre presos comuns e os enquadrados pela Lei de 
Segurança Nacional, foi onde nasceu o Comando Vermelho, que 
chamou a si, a pro emissão de destaque, no tráfico de drogas e nos 
seqüestros, tendo como base operacional e de inteligência para o 
crime, os morros do Rio de Janeiro. 

O melhor Livro escrito até hoje, é do Jornalista Carlos Amorim, hoje 
diretor, na ala de Jornalismo da Rede Globo de Televisão. 

Amorim escreveu a História Secreta do Crime Organizado, COMANDO 
VERMELHO, Pela Editora Record, no ano de 1993, e que já tem 3 
edições, e é essencial esta obra, para entender o que chamam de 
crime organizado, 

A bem da verdade, Jorge Pontual, também Jornalista da Rede Globo 
de televisão, na página 7 da obra de Amorim, ele diz que, “ todos já 
ouviram falar no Comando Vermelho. Engraçado, de tanto se falar 
nele, até deixou de ser notícia, e virou pano de fundo, um dos fatos 
da vida no dia-a-dia do Rio de Janeiro. A reportagem de Carlos 
Amorim revela o que é realmente o Comando Vermelho: um filhote 
da Ditadura Militar. 

Continua Jorge Pontual: “... Criado na Cadeia onde a repressão os 
jogou, juntos, presos políticos e comuns, cresceu no vazio político e 
social (o Comando Vermelho) ao qual o capitalismo selvagem relegou 
a grande massa, o povo das favelas, da periferia. Filho da perversa 
distribuição de renda, da falta de canais de participação política para 
este povo massacrado, o Comando Vermelho, pôde parodiar 
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impunemente as organizações de esquerda da luta armada, seu 
jargão, suas táticas de guerrilha urbana, sua rígida linha de comando. 
E o pior: com sucesso.” 

Diz ainda que, “o Comando Vermelho não é um caso de Polícia. É um 
câncer político. Mas não um tumor que se extirpe. A omissão, a 
incompetência e interesses dos políticos que governam o Rio, como 
documentam o autor deixaram o tumor virar metáste, enraizado em 
todo o tecido social. Pois não só os favelados sustentam o Comando 
Vermelho.” 

... Continuando, “Também os filhos da classe média e os yuppies que 
consomem drogas dão seu sangue para alimentar o câncer. Combatê-
los pressupõe: primeiro conhecer, a sua história, o que só se 
encontra neste livro; em seguida criar propostas políticas que viraram 
massa de manobra do Comando Vermelho. 

Encerrando, no parágrafo final de seu comentário, diz Jorge Pontual: 
“tudo isto surpreende, pois subverte a rotina das páginas policiais, 
onde o crime organizado é apenas um fantasma mítico que age nas 
sombras.” 

Assim sendo, a chamada grande imprensa, hoje, eu digo ainda, 
coadunados com os que estão com o governo, subornados pelas 
verbas publicitárias, mandam nas redações, colocam a seu serviço 
jornalistas com má formação acadêmica, que a muito custo redigem 
uma pauta, e tudo que é publicado, passa pelo crivo da ilha de 
edição, e o que vai no ar, é o que interessa comercialmente para os 
donos dos meios de comunicação. 

Do PCC – Primeiro Comando da Capital, que nasceu dentro de uma 
estrutura organizada, com um organograma determina a posição de 
cada um dos líderes tem definida as suas funções, e a cúpula 
funciona como um relógio Suíço sem confrontos internos, pois tem a 
sua corte de julgamento, e quem sair da linha, morre. 

A chamada e hedionda grande imprensa, pelega como é, veicula, o 
PCC, como uma Organização que age dentro e fora dos presídios, não 
cita a Sigla. É preciso entender que, o que chamam de crime 
organizado hoje, nada tem a ver com esta vanguarda de 
terroristas que ocupam as ruas das principais capitais dos 
Estados Brasileiros, mas sim, defendo a tese de que, estão 
preocupados, tanto quanto como a sociedade civil ordeira, 
com os rumos que estão tomando os protestos, um caminho 
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sem volta, e que vai prejudicar as suas ações, como 
Organização Criminosa que nada tem a ver com agitação 
política.  

Aprenderam política revolucionária para sua própria organização, e se 
formam advogados, políticos, médicos e enfermeiros, estão voltadas 
estas ações de interesse do grupo, nunca político. 

São endeusados nas Favelas e nas periferias, pois levam o que o 
estado não leva, onde o Estado se omite em provir, soluções sociais 
voltadas para o desenvolvimento Econômico Social e humano. 

Não resta a menor dúvida que vão tentar utilizar os que estão 
agregados ao Crime Organizado, pois o armamento que possuem, 
tem hoje, por conta própria, a capacidade de fazer uma guerra civil 
no Brasil, só não o fizeram, pois não tem interesse nisto.  

Possuem famílias, filhos netos e bisnetos, e serão os primeiros a 
sofrerem com uma guerra civil, cujo preparo para tal, está sendo 
realizada com as ações dos guerrilheiros infiltrados no meio da 
sociedade ordeira e trabalhadora. Não defendo o Crime 
Organizado, em minha ótica estão errados, mas hoje, estão sendo 
usados, pela imprensa parcimoniosa, segundo os interesses de quem 
está no poder público, que constituídos pelo voto do povo, traíram a 
confiança de seus eleitores, legislam em causa própria permitindo, 
que a cada dia que passa, mais a miséria aumente, naquele país que 
dizem ser a 7ª. economia do planeta Terra, mas isto é só para o 
Inglês ver. 

O OBJETIVO DE ACUSAREM O Crime Organizado, visa unicamente 
desviar do foco, o que realmente está acontecendo no Brasil, que 
está sendo entregue de mãos abertas a Internacional Comunista, 
e se, não for de imediato, antes do início da Copa, não for  tomada 
uma providência pelas forças armadas, o caos vai se generalizar, a 
desobediência Civil vai ser mais latente, como atos de saturação 
para, no dia 24 de Julho de 2014, concluam estes brasileiros 
degenerados, os seus intentos de transformar o Brasil, em um Estado 
Comunista.  

Por isso, em nossas investigações, o Crime Organizado está sendo 
usado como boi de piranha inversa, ou seja, tudo o que acontece nas 
ruas, é jogado nas costas do que chamam de Crime Organizado que 
agem dentro e fora dos presídios. Criaram um estigma, misturaram 
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as estações, para que não descobrissem o verdadeiro desejo, do 
Comunismo Internacional. 

CAPITULO V 

O Departamento de Inteligência da  WPO, notou que, o Brasil 247, é 
apenas a ponta do iceberg, e que serve como meio de comunicação 
dos guerrilheiros urbanos. 

É fácil notar, que as matérias de capa, é apenas uma cortina de 
fumaça para empanar os reais objetivos do Web Site 247, de ser, a 
Agência de Comunicação de Apoio à Guerrilha Urbana, que agora, os 
guerrilheiros da vanguarda, em forma de cunha, se infiltram e 
barbarizam, confundindo a polícia e a população. 

Pouco a pouco vão saturando as capitais dos estados, para o avanço 
da retaguarda, já armada para impor o Comunismo no Brasil.  

Em cada Estado 247, a nomenclatura usada pelos guerrilheiros, tem 
uma matéria de capa, como disse anteriormente, no noticiário político 
comum a todos pela divulgação da imprensa brasileira. 

Mas o foco principal, e detectamos isto, é anunciar os atos de 
sabotagem que vem sendo praticados pelos guerrilheiros urbanos.  

Como todos os guerrilheiros nas ruas, possuem celulares de 
última geração, a Central de Inteligência do 247, tem em 
tempo real, todas as informações necessárias sobre os atos de 
sabotagem que estão acontecendo no Brasil antes do início da 
Copa, numa pré preparação saturativa para a segunda fase, 
que dar-se-á no transcurso dos jogos da Copa do Mundo. 

Aproveitando a euforia os guerrilheiros vão ocupando espaços 
estratégicos, não cremos em violência generalizada, mas sim 
usando táticas de impedimento da fluidez do transito nos 
principais corredores de transito que levam aos estádios, e a 
forma como foi realizada as manifestações dos motoristas e 
cobradores em São Paulo, foi apenas um teste, para ver se os 
planos de guerrilha de saturação estavam corretos. Foi um 
teste de campo. 

No dia 5 de Junho próximo, o Metrô de São Paulo para. Este é mais 
um teste.  
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Se o Metro Parar, a CPTM, as vias elevadas que levam a cidade 
Tiradentes, e as linhas de ônibus pararem, vão conseguir o inusitado: 
São Paulo vai parar.  

Todo o sistema de transporte urbano entrara em colapso total. Esta 
greve vai durar dois dias. Não temos informações privilegiadas, mas 
como conhecemos São Paulo, vai ser um teste, como se fosse o dia 
da inauguração da Copa. 

O início da greve programada, é numa quinta-feira, o que vai 
provocar reflexos  na sexta-feira, que per si, é um imbróglio que 
nenhum engenheiro de trânsito conseguiu resolver, apesar de o 
trânsito em São Paulo, haver tido modificações, a sexta feira sempre 
foi caótica. 

Não temos bolinha de cristal, mas há expectativa é muito grande que 
os grevistas do Metrô, quebrem a espinha dorsal do transporte de 
São Paulo.  

A linha de frente dos guerrilheiros urbanos, saem de novo nas ruas, e 
aproveitando o teste da guerra de ônibus, os pararão, e se a CPTM 
insistir em operar, vão atacar as estações. A quinta e a sexta-feira 
vai ser um caos em São Paulo.  

Com isto, a cúpula que está organizando o teatro de guerra, 
durante e após a Copa do Mundo, tem como traçar o mapa de ações, 
a logística que vão usar, para desestabilizar o Estado de Direito. 

Isto não é ficção. O que eles esperavam aconteceu. Notem que, o 
MPL – Movimento do Passe Livre, começou em Porto Alegre, onde 
Governa Tarso Genro, pelo PT, e de imediato atendeu as 
reivindicações do MPL, para mostrar para o Brasil como deveria ser 
feito, reduzindo 20 centavos no valor da passagem.  

Primeiro armou a presepada para o MLP, que está dentro das linhas 
do PT, se manifestar, como se fosse um grupo da sociedade civil, 
para descarectizar as verdadeiras intenções políticas do grupo. 

 O que aconteceu foi que, todo mundo foi para as ruas, engodados 
pela propaganda gratuita da Televisão controlada pelo Ministério das 
Comunicações. 

Saíram para as ruas, era o sinal que precisava. Nunca mais parou de 
haver manifestações, onde os “infiltrados” sempre estavam 
presentes, como que surgissem do nada. 
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MAS O QUE MAIS NOS IMPRESSIONOU NESTES FATOS, FOI A 
Presidente da República, chamar o MPL para conversar, em seu 
gabinete, lógico para fingir que o Poder Público estava preocupado 
com os acontecimentos. Paulo Genro deu o pontapé inicial, e os 
outros Estados da Federação, seguiram a sua linha, e os incêndios 
começaram a acontecer os destruindo ônibus coletivos, nos 
Municípios que não reduziram o valor das passagens. 

CAPÍTULO VI 

A ULTRA DIREITA AMORFA RESOLVE DAR AS CARAS 

A ultra e radical direita do Brasil, amorfa, pois tudo aconteceu, e ela 
ficou enclausurada nos porões de suas sedes, resolveu dar as suas 
caras, depois de tudo o que já está estabelecido, para acontecer, 
para posar para fotos com autoridades que de fato tem compromisso 
com a Democracia, sem ostentação, visando unicamente o Bem do 
Brasil e Brasileiros. 

Estou falando da TFP – Tradição Família e Propriedade, que 
monopolizou para si, o evento que programou convidando o General 
Heleno. 

É preciso entender que, a TFP posa de ultra direita, mas não é 
nada, e nada fez de bem para o Brasil. Ela e ambígua, e ao 
mesmo tempo que diz Católica Apostólica e Romana, segue a 
linha de Frei Beto e Leonardo Boff, com suas gritarias 
infernais pelas ruas da cidade. 

Até há pouco, segundo várias matérias de domínio público no Google, 
mostra a verdadeira face da TFP, e não vamos entrar mais a fundo na 
história desta instituição, que cheira mal. 

Na última quarta-feira, a TFP fez mais uma de suas presepadas. 
Programou o evento com o General Heleno, que cremos, sua 
assessoria foi engodada pela fala em neolinguística de Plínio Correia 
de Oliveira, que fala muito e produz muito pouco, a TFP nunca foi 
vista com bons olhos pelo próprio Catolicismo Romano. Não é uma 
Ordem no Vaticano, 

Foi enviado um convite assinado por Plinio, ao WBO, convidando o 
Presidente do Parlamento Mundial de Segurança e Paz, para estar 
presente e sentar à mesa de discussão.  
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Ele queria flores. Como a WPO conhece esta instituição e seu líder, o 
Presidente da WPO, resolveu por bem, não ir, e enviou, um de seus 
Alto Comissário para Segurança e Paz que está baseado no Estado de 
São Paulo, como seu representante Oficial. 

Como sempre faz, a TFP, truncou a entrada no local da maioria dos 
que chegavam após as 19H00. São Paulo é um inferno em horário de 
Rush, e o evento estava programado para as 21H00 que ainda sofre 
reflexos dos congestionamentos intermináveis. 

-As 20h40 minutos, o representante da WPO em nome do seu 
Presidente, o Embaixador da Paz Dr. Celso Dias, e foi barrado na 
Portaria, e de forma estúpida, pelo Chefe da Recepção, que e 
funcionário do Club Homes, entidade séria, que recebe a elite da 
sociedade Paulista, não merece ter um cidadão deste na recepção dos 
usuários, pois mostrou-se despreparado, não respeita idosos, e se 
coloca como se fosse o dono do Club. 

O alto Comissário ligou para a sede da WPO, e passou para o Dr. 
Celso Dias o que estava acontecendo. O sem educação do mero 
porteiro, disse que o auditório estava superlotado, e que, por motivos 
de segurança, não podia entrar mais ninguém. 

O Dr. Celso Dias tinha contatos dentro do Evento, e solicitou que 
fosse tirado fotos do salão e que fosse enviadas de imediatos para 
eles via celular. 

Era início do Evento, e quem falava era o Plinio de Oliveira, e 
constatou-se que, o auditório não tinha aquela superlotação 
anunciada. 

A TFP nunca se manifestou denunciando o que estava acontecendo   
no Brasil , e o que iria acontecer no futuro. Oportunistas de última 
hora, e de forma maliciosa usaram a figura de ilibada moral e 
católico da mais pura cepa, do General Heleno, uma das 
últimas reservas morais do Brasil, para se auto promoverem. 

Mais uma vez, falhas de Assessoria, que com certeza, não puxaram a 
ficha da TFP, e veriam, principalmente no Google Imagens, este 
senhor Plinio de Oliveira, postando em fotos com Lula e Dilma e 
outras personalidades de ultra esquerda. 

Este é um momento na história do Brasil, que é preciso muito 
cuidado com os acontecimentos. As raposas ladinas, que nada 
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produzem papagaios de Pirata, estão de plantão, para saírem em 
fotos. 

Estes abutres, não possuem amor na alma, pelo Brasil e suas 
instituições democráticas. Aparecem quando o Cometa aparece, e se 
misturam na poeira que a estrela deixa para trás, uma insignificância 
são, para a defesa, dos Direitos Democráticos no Brasil. 

Um monte de gente batendo latas vazias, fazendo um barulho 
improfícuo, visando promoção pessoal, sabe-se lá para que. A TFP é 
nada, dentro do contexto da história do Brasil. São radicais sim, só 
para fazer barulho. Não possuem credibilidade pública. 

O que mais nos entristece, é a situação do Club Homes, ter a sua 
imagem ilibada manchada, por um porteiro senil, que se submete a 
mentir, desconfiamos o porquê, mas de forma descarada, jamais 
imaginando que, tínhamos gente dentro do Auditório, pessoal de 
campo que nos ajuda com informações.  

Lamentável. Como sugestão apenas, o Club Homes, deveria 
investigar este funcionário, e manda-lo para uma reciclagem, pois o 
nome do Homes, vale muito mais que 1000 porteiros como este, que 
não se coloca no seu devido lugar, quando solicitado para chamar 
alguém da administração para conversar ele se nega, quando se pede 
para chamar alguém da organização do evento se nega, tresponde e 
trata mal quem o procura na portaria.  

Pelo bem do Homes, que sempre admiramos por suas promoções, 
reuniões dançantes, e tem uma linda história na cidade de São Paulo.  

Dois pecados cometidos, pela TFP e pelo Porteiro, que se postou 
como um Rei Midas, e em tudo o que toca, pensa, vira ouro. Quem 
sabe, se o ouro que o tocou, foi o da TFP.  

Temos as fotos, do recinto do evento, e poderíamos postar no 
Facebook, mas temos o maior respeito pelo General Heleno, uma 
das últimas reservas morais do País, e pelo Homes, que tem história 
para contar 
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Há, uma cama de gato armada pelo movimento dos sem-terra, 
com 8 mil famílias acampadas de há muito, há apenas 5 
quilômetros da Arena Corinthians. 

Se não houver o desalojamento deste acampamento, a abertura da 
Copa do Mundo de 2014 estará comprometida, pois no meio destas 8 
mil famílias, tem  velhos e crianças, e como são conhecidos pela sua 
violência, os membros do MST, vão aproveitar para agir, e no meio 
deles levarão as  mulheres e crianças, e que podem provocar uma 
tragédia. 

A alta cúpula da WPO – World Parlament  of Security And Peace  está 
atenta aos acontecimentos, e estaremos publicando as matérias 
sobre os fatos constados que aparentam ser de guerrilha urbana. 
Há um outro acampamento na zona sul da Capital São, com as 
famílias do Movimento dos Sem Teto, A data chave é 5 de Junho, e 
hoje invadiram o Hotel Othon Palace ao lado da Prefeitura e  quando 
o Metro entrando em greve, se os outros meios de transporte público 
não entrarem, cremos, que pode acontecer de incendiarem ônibus, 
sabotagem na CPTM. Mais um teste e saturação maior, que seguirá, 
até o início da Copa do Mundo, se está de fato acontecer. 

Considerações Preliminares do Presidente da WPO. 

Diante de tão lamentáveis fatos que estão ocorrendo pela 
Republica Federativa do Brasil a enigmática foto acima 24-7 
notasse na foto onde a metralhadora israelense virada de ao 
contrario fecha o numero 7 em cima do 24 e o mais 
aterrorizante a cor rocha representa a (morte) decifra de 
forma contundente o que esta para ocorrer em território 
nacional, como brasileiros filhos deste solo verde, amarelo, 
azul e branco as cores de um povo soberano não podemos nos 
omitir e sermos cúmplices desta estratégia articulada pelo 
FORO DE SÃO PAULO para implantar no Brasil o Comunismo 
unindo todos os ultra esquerdistas da America Latina. 

Jornalista Dr. José Carlos Pereira 

Alto Comissário da WPO para os Assuntos de Segurança e Paz 

Capelão Templário – OTH – Ordem Templária Humanitária 

Dr. Celso Dias 

Presidente do WPO –  
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Grão Mestre da Ordem Templária Humanitária. 

Embaixador da Paz. 

Não é possível realizarmos a paz, se não denunciarmos os que 
são contra a paz – by jc pereira 

Referencias da WBI World Bureau Inteligency. 

Fontes pesquisadas pelo WBI NE Internet 

a verdade sobre terras indigenas brasil 

 

https://www.youtube.com/watch?v=XM5ckvj9hm4 

 

http://www.defesabr.com/MD/md_amazonia.htm 

 

http://jus.com.br/artigos/17317/a-convencao-169-da-oit-e-
a-declaracao-de-direitos-dos-povos-indigenas 

 

http://mudancaedivergencia.blogspot.com.br/2014/03/a-
declaracao-da-onu-e-os-216-paises.html 

 

http://mudancaedivergencia.blogspot.com.br/2014/04/a-
decrepta-monarquia-britanica-cujo.html 

 

golpe comunista 

http://occalertabrasil.blogspot.com.br/2014/01/atencao-
urgente-preparacao-para-golpe.html 

 

 

occ brasil comunista 
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http://occalertabrasil.blogspot.com.br/2014/01/atencao-
urgente-preparacao-para-golpe.html 
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