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15 NOVEMBRO DIA PROCLAMAÇÃO DA REPÚBLICA.

Há muitos anos em minha escola Colégio Dom Pedro II dentre todas as

datas importantes de nossa Pátria 15 de novembro era festejado com muita

pompa passando aos alunos o orgulho de sermos Brasileiros.

Com o passar dos anos foi se apagando dentro dos colégios das datas

festivas morrendo aos poucos o nacionalismo que antes inflava nossos

corações de orgulho.

Hoje datas comemorativas e tidas como roteiro de viagens, muitas bebida,

acidentes, mortes, enfim deixamos de sermos brasileiros.

No coração do brasileiro há duas coisas intocáveis futebol e carnaval.

Esquecemos que tudo aquilo na qual damos as costas acaba se virando

contra nós mesmos.

Há uns 30 ano atrás política era tida como uma coisa muito seria hoje virou
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President Obama presents Medal of Honor to retired Army captain.
Watch live on CNNgo.
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banalidade o brasileiro ao ir votar vota lá em qualquer um não tem

conhecimento e amadurecimento político e como dizem na terra de cego

quem tem olho e Rei hoje estamos diante deste quadro negro e nada adianta

reclamar e ir às ruas e reindicar o Brasil e dos Brasileiros.

Como Fundador da Academia Brasileira de Ciência Política participei de

todos os maiores movimentos cívicos de nossa pátria, pluripartidarismo,

anistia geral ampla e irrestrita, manifesto Brasil uma Nação ameaçada ao

lado General Andrade Serpa, Celso Brant e Euzébio Rocha, Itibere Zen,

Senador Teotônio Vilela, Diretas Já, enfim todos os movimentos que

trouxeram a democracia de volta ao Brasil elegemos Tancredo Neves

assumindo após seu falecimento José Sarney.

Único erro de Tancredo Neves foi dizer nem que se dependesse do voto de

“DEUS” eu perderia essa eleição como com Deus não se brinca ele subiu a

rampa do Palácio do Planalto num caixão.

Nossa parte pela ABCP Academia Brasileira de Ciência Política nós

cumprimos coube ao eleitor escolher que colocou o Brasil na contra mão da

história.

O Brasil sempre foi e será o celeiro do mundo já passamos por varias crises

políticas financeiras e superamos porque o Brasil e muito grande e rico,

nestes últimos 14 anos o PT vem dilacerando o patrimônio público que

pertence ao povo brasileiro dirigindo o Brasil como se fosse governado

somente para o PT e acabamos nessa crise de identidade da nossa

“soberania” portando ainda a tempo de revertemos esse quadro, mas para

isso toda a população e as cabeças pensantes do Brasil tem que se rebelar

contra essa anarquia que se instalou no Brasil, muitos lideres, juízes tem

feito a sua parte caba agora ao povo fazer a dele.

A recente greve dos caminhoneiros do Brasil e uma reivindicação legitima

que acabou se unindo ao calendário do dia 15 de novembro e com isso já

por alguns inescrupulosos nasceu à propaganda de guerra que gerou uma

corrida desesperada aos supermercados que colocaram preços impagáveis

em muitos itens só que a população não sabe que antes desta greve

anunciada pelos caminhoneiros todos os maiores hipermercados do Brasil

estocaram por meses alimento de primeira necessidade já de antemão

elevando os preços e quando acabar a greve virão mais aumentos sob

alegação de alta de combustível etc.

Os aumentos que a classe trabalhadora tem pagado para cobrir o rombo

deste desgoverno esta levando a classe media ser pobre e o pobre

miserável.

Muitas Prefeituras do Brasil já decretaram esta de insolvência por falta de

fundos para pagar funcionários essenciais nas áreas de saúde educação

porque o governo há dois anos não votou a LDO Lei de Diretrizes

Orçamentária que e o PIB interno do Brasil quanto arrecadamos e quanto

temos que gastar e repassar aos municípios como para o atual governo não

interessa quanto tem em caixa estamos caminhando para o ABISMO.

Conclamamos a todos os integrantes de ordens iniciaticas a cobrarem de

seus membros junto aos poderes legislativos que façam algo pelo Brasil,

pois a história ira cobrar e muito caro quem se calar neste momento grave

para a Nação Brasileira.

Celso Dias Neves

Presidente da ABCP Academia Brasileira de Ciência Política.

Presidente da WPO World Parlament of Security And Peace.

Alto Comissário de Direitos Humanos.
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Venezuela salió a las calles a

protestar

Estudiantes Venezolanos

protestan en Valencia Protesta en chacao
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