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Boca no Trombone
Por: Euclides Staub - staub@oimagem.com.br

N

a semana passada, a presidente Dilma Rousseff
foi a Nova York para palestrar na 68ª Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas - ONU,
aproveitou a oportunidade para reclamar da suposta
espionagem yankee e sugeriu que a ONU evitasse a
dita arapongagem. Dilma levou também, na comitiva,
o ministro da Fazenda Guido Mantega, o titular da pasta do Desenvolvimento, Fernando Pimentel, o presidente do Banco Central, Alexandre Tombini, e o presidente do BNDES, Luciano Coutinho, todos para convencer investidores internacionais a injetar dinheiro
nas obras de infraestrutura no Brasil.
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Desastrada politica externa
do governo Dilma

mico brasileiro: "Brazil Takes Off" ("O Brasil decola)".
Sobre a Organização das Nações Unidas – ONU: Ela
foi criada em 1945, logo após o término da 2º guerra
mundial pelos vencedores Inglaterra, EUA e Rússia
para garantir a paz mundial e de lambuja também
garantiram acento permanente, com direito a veto,
para França e China. No entanto, é sabido que até agora não impediram guerra alguma. O Brasil do General
Eurico Gaspar Dutra, por ter sido o primeiro país a aderir à organização, garantiu o privilégio de presidir a
Assembleia Geral, realizada anualmente na qual a presidente, na semana passada, protestou contra a espionagem dos EUA.

Sobre a tal espionagem: O Brasil possuía um sistema de espionagem e contra/espionagem eﬁciente, o
extinto Serviço Nacional de Informações – SNI. Inclusive impediu a instalação de governos de ideologia antagônica no Brasil, mas o governo esquerdopata optou
em extingui-lo.
Na era dos computadores o Exército não se acovardou, desenvolveu um moderno centro de defesa cibernética em Brasília. Entende-se por Defesa Cibernética
o "conjunto de ações defensivas, exploratórias e ofensivas, no contexto de um planejamento militar, realizadas no espaço cibernético, com as ﬁnalidades de proteger os nossos sistemas de informação, obter dados para
a produção de conhecimento de inteligência e causar
prejuízos aos sistemas de informação do oponente."
(EME, Brasília, 2010).

Presidente Dilma Rousseff durante discurso de
abertura da 68ª Assembleia Geral da ONU (Foto:
Stan Honda/AFP)
Sentados: Winston Churchill, Inglaterra; Franklin
Roosevelt; EUA e Joseph Stalin; Rússia, em 1945.

Foi um desastre. Após a visita governamental a edição da britânica The Economist colocou novamente o
Brasil em destaque. O Cristo Redentor volta a ser ilustrado em um voo desgovernado, caindo, e com a pergunta: "Has Brazil Blown it?" ("O Brasil estragou
tudo?"). A imagem é uma atualização da capa de 12 de
novembro de 2009, época em que Lula alardeava a saúde econômica do Brasil, “A marolinha” e a revista mostrava o Cristo saindo da pedra como um foguete. No
título havia o destaque para o fortalecimento econô-

Osvaldo Aranha na ONU,
em 30 de novembro de 1947.
A participação marcante do Brasil na ONU foi em
1947, quando o diplomata gaúcho de Alegrete, RS,
Osvaldo Arranha, através do voto de minerva aprovou
a divisão da Palestina e a criação do Estado de Israel,
para a alegria do massacrado povo judeu e ira do mundo árabe.

No ano passado, o senador Paulo Paim – PT/RS
usou a tribuna do Senado da República para convencer
a presidente a conceder reajuste aos militares. Disse
que os militares faziam jus ao reajuste por que:
- Cai um avião na selva, chama o Exército;
- A polícia tem medo de subir o morro; chama o Exército;
- Precisa construir uma ponte, uma rodovia em local
difícil, chama o Exército;
- Para atender os ribeirinhos na Amazônia, chama o
Exército;
Então Senhora presidente, o Brasil está sendo espionado? Chame o Exército!

