ALERTA CONTRA OS EMBUSTEIROS
Preciso alertar meus amados teófilos e correligionário que, a esquerda está tentando usar
uma estratégia trapaceira, em nosso meio, já foram identificadas pessoas, inclusive de
países estrangeiros, que originalmente teve uma vida toda voltada para a esquerda.
Estas pessoas estão preparando a formação de lideranças e dividirmo-nos, para que
percamos a força de nossa união.
Eu sou um homem que tenho a convicção de que se eu quiser formar um grupo para mim,
eu não teria tanta dificuldade, mas eu aprendi na Força Aérea, que o que vale é o espírito
de corpo, ou seja. todos unidos.
Nunca neguei e reafirmo que meu comandante em chefe é o Exmo. Sr. Deputado e
Capitão Reservista do Exército, Jair Messias Bolsonaro, com larga experiência no poder
legislativo onde teve vários mandatos consecutivos.
O fato de permanecermos sob a liderança dele não é só porque ele é um homem honesto
que é sem falsidade e sempre usando de franqueza, ele é tudo isso.
Mas porque, este homem formou-se numa Academia chamada Academia das Agulhas
Negras, onde são formados os oficiais do Exército.
Pelos meus cálculos os colegas de turma deles ou já ingressaram no Generalato ou no
mínimo estão em funções de Estado Maior.
Colega de turma, nas Forças Armadas. é amigo fiel e para sempre.
Com Jair Messias Bolsonaro a vitória é Certa.
Não nos dividamos em facções, porque é isto que elas querem.
Outra coisa que eu preciso falar para vocês, que nenhum de nós, nem o nosso
Comandante Jair Messias Bolsonaro, não somos de direita,
É importante que saibam que tanto a esquerda como a direita, não são democráticas.
Nós somos liberais conservadores de centro: como por exemplo, a Social Democracia.
Já vi companheiros ai se intitulando de direita, só porque está oposto à esquerda, e
intitulando nosso comandante como de direita, porque a mídia governista quer que ele seja
antipático ao eleitorado.
O Capitão Bolsonaro, não é de direita,
O fato de ele reagir com energia contra seus opositores, não o constitui um direitista ele
também é um liberal conservador de centro.
Se nos intitularmo-nos como direitistas estaremos afastando o restante do eleitorado de
nós.
PARA ENCERRAR EU VOU DIZER, NÓS SOMOS DE CENTRO E NOSSO LIDER É:
BOLSONARO
Quem não aceitar este legado já pode se considerar derrotado.
NINGUÉM MAIS AQUI É DE DIREITA.

Prestem bem a atenção em quem vocês seguem, falar não é proibido mas e se seguirmos alguém que vá
frustrar nossos ideais?

