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[Sobre...
A EXCASSEZ SISTEMÁTICA DE RECURSOS
BRASILEIRAS].

PARA AS FFAA

02 de fevereiro de 2014

Na pindaíba...?
A questão da pindaíba das Forças Armadas (FFAA) brasileiras não é, nem de
longe, por falta de recursos.
Recursos para um bom aparelhamento da Marinha, Exército e Aeronáutica,
existem, haja vista o Brasil ser um dos países mais ricos do planeta.
As questões são, puramente, POLÍTICAS e ADMINISTRATIVAS. Há a clara e
manifesta preocupação da ‘ditadura civil’ que aí está, de, a cada ano que passa, diminuir
sistematicamente o orçamento e influência das FFAA brasileiras. Seja por medo que os
militares (re)tomem o poder, ou por vingança pessoal, pura e simplesmente.
O fato é que, enquanto a 'turma' da Dilma, Genoíno, Dirceu, e todos os
mensaleiros nojentos, continuarem a "ADMINISTRAR" os recursos da nação, não há
FFAA, Economia, Infra-Estrutura, Educação, Saúde, e mais o raio que o parta, que
consiga se desenvolver - de fato - no Brasil.
Mas, o que mais me deixa triste, é que pessoas que foram perseguidas e
torturadas durante a ditadura militar, e que agora ostentam o ‘título’ de ‘autoridades’,
atuam da mesmíssima forma que seus algozes do passado: Não têm a menor vergonha
em usar os recursos da nação para enriquecimento próprio, para vingança pessoal, e
para apagar suas ações errôneas do passado, tão ou mais desprezíveis que as dos
ditadores militares...
No caso da ‘vingança pessoal’ a coisa chega ao absurdo da repressão e
desqualificação de órgãos militares cuja quase que a totalidade dos seus componentes
não eram sequer nascidos, na época da ditadura militar...
A isso, dá-se o nome de burrice.
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