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GRUPO GUARARAPES - DIRETRIZES 2013

Doc . Nº03-2013

SITE: www.fortalweb.com.br/grupoguararapes

São 13 pontos de luta durante 24 horas por dia. Começamos com o verbo lutar (pelo Brasil) e
terminamos com despertar (as consciências) para que o BRASIL SEJA GOVERNADO POR
HOMENS E MULHERES QUE DIGNIFIQUEM A FUNÇÃO PÚBLICA e não roubem a coisa
pública.

A SALVAÇÃO NACIONAL SE ENCONTRA NO VALOR MORAL DE SEUS FILHOS. SEJAM
NOSSOS FISCAIS. NÃO PODEMOS DEIXAR DE CUMPRIR ESTAS DIRETREZES E
PEDIMOS AOS AMIGOS QUE AJUDE O BRASIL.

1. Lutar com todos os meios: políticos, cívicos, éticos e morais para restabelecer a História
relativa a implantação e o período de vigência da Revolução de 1964;

2. Cooperar no fortalecimento das FFAA, para recolocá-las no seu papel histórico de
garantidoras da Unidade Territorial e Nacional, do respeito à Lei e à Ordem, como uma
Instituição de Estado à disposição dos três Poderes da República;

3. Tudo fazer para que as FFAA continuem desfrutando da confiança de toda a Nação, seja o
seu braço forte e armado a serviço dos interesses Nação e não de Governos;

4. Velar pela soberania e unidade nacionais com o fortalecimento e o incremento de ações que
neutralizem as desigualdades regionais, integrando todas as comunidades excluídas no
contexto nacional em defesa dos valores éticos, morais e culturais;
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5. Garantir a conquista dos Objetivos Nacionais Permanentes, a serem claramente definidos na
Constituição, e perseguidos por todos os segmentos da Nação, independentemente de viés
ideológico conjuntural do Governo em exercício;

6. Propugnar pela elaboração de um Plano Estratégico Nacional , a semelhança da divulgada
Estratégia Nacional de Defesa, ouvindo todos os segmentos organizados da Nação, a ser
aprovado pelo Congresso Nacional, e a ser seguido pelos governos que se sucederem,
independentemente das alternativas políticas e/ou do viés ideológico prevalecente, para servir
de orientação para o povo aplicar todo o seu potencial em proveito da Nação;

7. Apoiar, cooperar e aperfeiçoar a divulgada Estratégia Nacional de Defesa para torná-la
realidade especialmente no eixo estruturante designado " REORGANIZAÇÃO DAS FORÇAS
ARMADAS";

8. Procurar influenciar, por todos os meios, para que a ética, a moral e a cultura religiosa sejam
incluídas em todos os níveis de ensino, desde a pré-escola até os mais altos estágios de
formação superior do País, onde o combate à corrupção, à subversão, à mentira, à
impunidade, seja feito sem trégua, e o cultivo da verdade, assim como o amor aos símbolos
nacionais e à Pátria sejam estimulados e exaltados;

9. Procurar atuar objetivamente sobre os elementos básicos da formação da Nação Brasileira:
o homem, a terra, e as instituições, como tríades do Poder Nacional, para desenvolver no povo
a auto-estima, com base no sadio patriotismo, no fortalecimento de uma sociedade livre e
democrática, em oposição a todos e quaisquer modelos políticos totalitários, à base de
ideologias espúrias;

10. Apoiar, de modo intransigente, a consolidação dos princípios da Democracia, na defesa do
cidadão, na prática da liberdade responsável, no respeito à propriedade privada, na
independência dos Poderes, na alternância política nos três níveis de Poderes da República –
federal, estadual e municipal;

11. Apoiar as entidades formadas por militares da reserva - sejam das FFAA, sejam das Forças
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Auxiliares - estimulando-as à representação no Congresso Nacional, bem como nas
Assembléias Estaduais e Câmaras Municipais;

12. Atuar, valendo-se de todos ao meios possíveis de divulgação - Documentos, Palestras,
Seminários, participação em Debates (Auditórios, TV, Rádio, etc), conversas em eventos
públicos e privados, distribuição pública de panfletos, publicação na mídia e outros meios,
possíveis, de comunicação, com a finalidade de levar ao povo as mensagens e as Diretrizes do
Grupo Guararapes em prol do fortalecimento da grandeza do BRASIL;

13 . Despertar a CONSCIÊNCIA NACIONAL para o combate à corrupção, à defesa do dinheiro
público com a TRANSPARÊNCIA DE TODA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA;

14 . Não esquecer que todos nossos OBJETIVOS dependem da LIBERDADE DE IMPRENSA.
FOI A GRANDE VITÓRIA DE 1964.

ESTAMOS DE OLHOS ABERTOS NA DEFESA DA JUSTIÇA.

ESTAMOS VIVOS! GRUPO GUARARAPES! PERSONALIDADE JURÍDICA sob reg. Nº12
5893. Cartório do 1º Registro de Títulos e Documentos, em Fortaleza. Somos 1.837 civis – 49
da Marinha - 479 do Exército – 51 da Aeronáutica; 2.416

RP: batistapinheiro30@yahoo.com.br
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