Cegos surdos e mudos

Por Gen Torres de Melo - www.fotalweb.com.br

Quanto mais alertamos do perigo que vivemos estamos sentindo que a sociedade brasileira É
CEGA ? SURDA E MUDA.

Cega, parecendo macaco em casa de louça. Como é cega não ver que estão destruindo todos
os valores morais que herdamos de nossos antepassados. Como não enxerga não ler as
notícias publicadas nos jornais. Nesta semana foi roubo em SP (prefeitura), não informação de
procurador a um país amigo que apurava desvio de multinacional e máfia do asfalto deu 100
mil reais à deputado federal e O MST roubando comida dos miseráveis.

Como é surda só ouve as notícias pagas pelos diversos governos, sejam federal, estaduais ou
municipais. O Brasil é maravilhoso. Tudo é perfeito e quando explode a quebra de um grande
grupo econômico parece que ninguém sabia de nada. Como saber se as autoridades são
cegas e surdas. Como não existimos como sociedade ativa iremos pagar o dinheiro que o
governo deu ao grupo por intermédio do BNDES.

Em setembro o governo gastou o que não pôde e o rombo aumenta. Uma charge inteligente
mostra o Brasil sendo operado e médico afirma: "Meu Deus! É um câncer. Já entrou na
corrente sanguínea!" O câncer era gravíssimo. O nome científico é "CORRUPÇÃO".

Não há solução? Vamos morrer? Todo dia um roubo e os velhos assaltos ao erário sendo
colocado de lado e toda a sociedade calada.

Há quem diga que a dose cancerígena no coração é de 25 milhões de EUROS e já é fatal e o
pior é que tem micróbio feminino o que não é raro. Outro conhecedor da doença afirma que a
aceleração da mesma é quando se encontra no sangue globos brancos causados pela mentira.
A quantidade detectada é de unidades de mensalões, nova célula encontrada em partidos
políticos e que contagiou o País.
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A PRINCIPAL CAUSA DE NOSSA SURDEZ, CEGUEIRA E MUDEZ é que: o Brasil foi picado
pela mosca do sono (tsé-tsé é o nome, em um dialeto da África Equatorial (banto), da mosca
Glossina palpalis que transmite a doença do sono, causada pelo tripanossoma brucei.)

É FATAL ? PRECISA SER ESTIRPADA SÓ COM JUSTIÇA RÁPIDA E EFICIENTE.

ESTAMOS VIVOS! GRUPO GUARARAPES!
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