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INTRODUÇÃO

"O Homem mais perigoso para qualquer governo é aquele que consegue pensar por si
próprio ... E, quase sempre, ele vai chegar à conclusão de que o governo, sob cujo tacão nós
vivemos, é desonesto, insensato e intolerável."

H. L. MENCKEN
Escritor americano, 1880-1956

Enquanto pelo menos um americano - alguém que nada tenha feito de errado - se sentir coagido,
pelo medo, a policiar seus próprios pensamentos e a manter sua boca fechada, então todos os
americanos estarão em perigo.

HARRY TRUMAN
Presidente dos Estados Unidos

Caríssimo leitor:

Conhecemos ambos, muito bem, pessoas que se apresentam felizes, sa-
tisfeitíssimas com a organização do nosso planeta, atribuindo-lhe os eventuais
tropeços, injustiças e desvios de outras rotas mais promissoras a meros e inevi-
táveis acidentes de percurso.

E por se virem sentindo, assim, saciadas, seguras, confortáveis, perfeita-
mente ajustadas às rotinas que estabeleceram como paradigmas para o bem-estar
terreno, detestam ser contestadas nas idealizações dos seus microcosmos; impa-
cientam-se quando verdades absolutas são questionadas; viram os rostos, fazendo
muxoxos, a simples insinuações de que as coisas poderiam ser distintas das ima-
gens idealizadas que lhes são vendidas, diariamente, pelos canais de comunica-
ção do sistema.

Acreditam, piamente, nos conceitos mais clássicos de liberdade absoluta; na
plena democracia; na coerência dos partidos políticos; na força do escrutínio universal e
secreto como raízes de verdades irretocáveis, do respeito à vontade popular, das
mudanças sociais e dos avanços políticos, econômicos, científicos, tecnológicos,
enfim, da Ordem e do Progresso.

Entendem que as sutilezas e complexidades da política e do idealismo
terreno se esgotam na fórmula simplificadora, maníqueísta, da dispersão de
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todas as boas ou más intenções humanas entre duas vertentes inflexíveis, a da
'esquerda' e a da 'direita'; confiam na legitimidade das iniciativas do poder executivo
para definir todas as mudanças supostamente 'exigidas pelos novos tempos', visando
salvaguardar 'os mais lídimos interesses da sociedade contemporânea'.

Elas também, costumam se revestir da certeza de que as plataformas par-
tidárias e as promessas de campanha serão integralmente cumpridas e os maus
políticos, uma vez decaídos ou repudiados pelas urnas, jamais retornarão à cena
pública a não ser de forma democrática, depois de pagar suas penas em períodos
de contrição e ostracismo, pelas vias do voto popular e do triunfo em novas elei-
ções: Não serão, portanto, antes de cumprir tal via-crúcis e ter sacramentada sua
ressurreição política, indicados ou nomeados para ministérios, presidências de
empresas públicas ou quaisquer outros cargos do estado, mesmo os de suposta
confiança pessoal, só porque 'ficaram desempregados ou, em casos extremos, por 'não
se poder deixar aliados ao desalento'.

Como põem fé no pacote eleitoral completo, jamais admitem dúvidas
quanto à lisura dos computadores e softwares que servem às operações de registro
e apuração da vontade popular, credítando-os como inexpugnáveis, b l indados até mes-
mo aos hacker ou às complexas redes de satélites-espiões e agentes secretos especiali-
zados em violar sistemas de proteção e defesa de países do primeiríssimo mundof ou das mais
poderosas empresas transnacionais.

Acreditam, cegamente, nos processos eleitorais e de apuração dos votos
computados, mesmo aqueles cuja hermética engenharia impeça verificações ex-
ternas ou as recontagens mecânicas dos sufrágios, considerando-os, mesmo a
despeito dessas minudências, como fontes absolutamente limpas, verdadeiras,
perfeitas, portanto confiabilíssinias.

Para essa espécie de pessoas, quem se atrever à ousadia de insinuar que as
coisas possam não vir ocorrendo exatamente dessa forma, nos últimos tempos,
em nossa democracia representativa ou na alheia, é porque tem más-vontades
contra governos eleitos por maiorias esmagadoras, não passando o eventual in-
satisfeito de mais um desses criadores de casos, rematado espírito-de-porco, adepto
de risíveis teorias conspiratórias1.

Não se deve estranhar, portanto, que elas absorvam, sem contestações, pa-
lavra por palavra, as 'diretrizes ou versões oficiais dos fatos', acreditando, desde tempos
de antanho, que noticiosos como o 'Repórter Esso', na vibrante, inconfundivel-
mente emocionada leitura do finado Heron Domingues, e de todos os demais
'porta-vozes' que o sucederam, tenham sido, cada um deles em sua época, uma
outra fidedigna "Testemunha Ocular da História".
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Embaladas nessas premissas e certezas, estarão plenamente convencidas
de que um único homem, entre paredes de pedra, na solidão de urna caverna
escura perdida entre montanhas do Afeganistão e uma câmera de vídeo na mão.
onde costuma compor suas terríveis mensagens contra o Ocidente e o governo
Bush, o envelhecido, claudicante e esquálido Bin Laden, antigo aliado da CIA e
do Pentágono, tenha planejado e operado sozinho um ataque mortal aos Esta-
dos Unidos!

E mais: com o competente auxílio local de apenas meia dúzia de compar-
sas, todos árabes sinistros, semi-analfabetos, nenhum civil ou militar americano, nenhuma
potência estrangeira, movimentou fortunas entre contas bancárias; enviou car-
tas envenenadas com pó de antraz a dezenas de autoridades; arquitetou métodos
infalíveis para burlar vigilâncias e seguranças nos aeroportos; seqüestrou aviões
comerciais, imobilizou tripulações e passageiros sob ameaças de afiados canive-
tinhos suíços, cortadores de unhas ou facas de baquelita serrilhada, as mesmas
servidas aos passageiros com a merenda de bordo; executou surpreendentes, mi-
nuciosos planos de vôo, perfeitamente sincronizados, de molde a atingir seus al-
vos quase simultaneamente; driblou o monitoramento aeroespacial dos EEUU,
aquele complexo sistema de satélites que protege Washington (a capital supos-
tamente inexpugnável) das ogivas nucleares inimigas, impedindo que os bólidos
da Força Aérea descolassem do solo em defesa da integridade e incolumídade do
território americano; demoliu as torres do WTC (símbolo supremo do poder
financeiro transnacional); penetrou as sólidas paredes blindadas, virtualmente
intransponíveis, do Pentágono, de forma tão violenta que não sobraram fiapos
fotografáveis do suposto avião-torpedo, nem uma só letrinha pintada num naco da
carenagem que o identificasse, muito menos uma caixa-preta a nos contar esca-
brosos detalhes da história.

Só não logrou ferir de morte a Casa Branca ou o Capitólio (a sede do
parlamento americano), graças ao heroísmo suicida dos homens, mulheres e
crianças, inclusive de colo, que guarneciam o último desses mísseis-esquifes voado-
res, dominaram seqüestradores e conseguiram derrubá-lo, à porrada, antes que
atingisse o alvo.

Elas, portanto, costumam crer, sem muitos esforços de persuasão, na pér-
fida associação entre a Al-Qaeda (cuja origem foi uma antiga 'dobradinha' entre as
inteligências americana e paquistanesa, para combater a invasão comunista ao Afe-
ganistão), o Iraque (um ex-aliado dos EEUU na política de contenção do oriente médio)
e qualquer pessoa de pele morena que esteja usando um turbante de algodão cru,
sabidamente, o uniforme de pessoas mal intencionadas, terroristas em potencial.,
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Por isso mesmo, concordam em que após a derrubada do também ex-
agente da CIA e colaborador do Pentágono, o sinistro 'ditador Saddam Hussein,
o mundo está ficanâo muito mais seguro', que a enxurrada de bombas despejadas sobre
o Iraque e o Afeganistão, tanto as de elevadíssimo QI quanto as imbecis de
sempre, o foram para o bem e a paz daqueles países totalmente atrasados, faná-
ticos e mal-vestidos. Em conseqüência, não será nada demais desculpar pilotos
e artilheiros por certo mau jeito nessas 'operações de incrível precisão cirúrgica' e pelos
'danos colaterais inevitáveis', provocados por fogo tão amigo!

Por essas mesmas relevantes razões, sempre julgarão justos e adequados
os conceitos de guerra preventiva e de soberania parcial, em que os homens que controlam
os EEUU (nunca o seu povo, ressalte-se) se dão o direito de ingerência em qualquer
parte do globo, e dali aplicar a legislação estadunidense ou a violência militar, a
seu bel prazer, mesmo a despeito das disparidades de forças e da suposta autode-
terminação dos países independentes sob intervenção, bastando, para tanto, alegar
que o alvo poderia ser um potencial foco de terrorismo.

Nas melhores expectativas desses otimistas, os depósitos secretos de ar-
mas de destruição em massa do Iraque aparecerão qualquer dia desses, comprovando
que os discursos de Condoleeza Ríce para o 'público interno', do general Collin
Powell, na ONU, e o do petista britânico, Tony Blair, no parlamento, feitos
antes da 'invasão libertadora' (então a justificá-la plenamente), continham apenas
elementos da mais cristalina verdade, informações acuradas, precisas, irrefu-
táveis, pesquisadas e arroladas em competentes relatórios secretos dos órgãos
de inteligência britânica, americana e de outros próximos aliados. Recusarão,
portanto, insinuações intrigantes, malévolas, de que tudo não passou de uma
desculpa esfarrapada para a invasão, uma vez que já estariam, há muito, disponíveis o
conhecimento e a tecnologia de localização e identificação de silos subterrâneos!

Isso porque, da mesma forma que os radares enviam microondas, pelo
ar, para detectar e identificar objetos como aviões e mísseis, de forma similar
os cientistas já conseguem enxergar abaixo da superfície terrestre para buscar e encontrar
depósitos enterrados de materiais perigosos: A tecnologia para isso se chama EPT -
Earth Penetrating Tomography: Tomografia de Penetração na Terra — (o leitor será
contemplado com as últimas e circunstanciadas informações a respeito, no
momento aprazado).

Indivíduos com esse invejável perfil têm acreditado, ao longo dos tempos,
que um grupo de abnegados insurretos, rebeldes anarquistas ou acalorados revo-
lucionários, jovens muito bem intencionados, moças e rapazes do porte de Rosa
Luxemburgo, Emma Goldman, Lênin, Trotsky, Bela Kuhn, Stalín, tenham feito a
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His tór ia do século XX, e tão somente , intoxicados por altruísticas intenções libertárias,
igualitárias, fraternais e democráticas.

Que esses defensores de idéias tão genialmente inovadoras, brotadas das
mentes privilegiadas de seus contemporâneos, profetas do humanismo materialista,
como Marx, Engels, Lassalle, - ("alguns deles, certamente por mero acaso, ligados a
órgãos de inteligência ocidentais; generosamente financiados por empresários e banqueiros da elite
iluminada capitalista e internacionalista, oriundos da Europa e âe Wall Street; açoitados por
políticos de peso 'do mundo ocidental', como o próprio presidente dos Estados Unidos, Woodrow
Wilson, fatos que teremos o máximo empenho e prazer em provar ao leitor per-
plexo), e cujo doce lema, à época do mais exaltado fervor assassino, era: "Devemos
extinguir a burguesia como classe! , tenham lutado, apenas e tão somente, para combater e der-
rubar a tirania e as injustiças sociais cometidas por Nicolau II, o czar de todas as Rússias.

Que, de quebra, com um pouquinho só de violência e ódio, mas sem ja-
mais esquecer a ternura, esses heróicos revolucionários tenham colocado suas
mãos imaculadas no maior e mais rico império do planeta, movidos apenas por boas
intenções e puríssimo idealismo!

E mais: depois de altos e baixos, escaramuças bem ou mal sucedidas,
disputas internas entre facções insurrecionais distintas, uma vez vitoriosos, os
bolcheviques tenham administrado e compartilhado o imenso botim, generosa-
mente, com olhos e corações voltados apenas para o 'bem-estar' do povo russo,
inclusive de suas sofridas e perseguidas minorias. E que tamanha 'justiça social
bolchevista' tenha sido competentemente ministrada pelo órgão supremo do regi-
me, o 'Partido Comunista': A única instituição que se manteve inteiramente privada na antiga
União Soviética, secretamente controlada, durante todo o tempo, pela mesma elite ocidental
internacionalista que estimulara e financiara a revolução russa!

E foi esse mesmo "Partidão", independente e privado, operando (já naquela
época) nos mesmos moldes aos bancos centrais e agências reguladoras capitalistas globalízan-
tes, hoje em pleno domínio dos países ocidentais, o centro de poder que empol-
gou o férreo controle da organização política do estado e conduziu a implacável
gestão de todas as riquezas do antigo e monumental império, até a sua completa
dissolução.

Foi quando coube ao mesmo "Partidão", como ato final, apoteótico, da sua
gloriosa trajetória, entregar, de mão beijada, o formidável dote acumulado pelo es-
tado soviético comunista, através de supostas 'privatizações' ruinosas, aos seus
mais ín t imos 'cupinchas ' , testas-de-ferro dos ocultos sócios capitalistas do 'ancién regime \

32 0 autor promete relatar, em detalhes, a forma pela qual foram feitas essas privatizações e nomeará cada um
dos principais herdeiros e beneficiários do finado império soviético. N.A.
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Essas mesmas pessoas, entretanto, sensíveis aos ruídos provocados pe-
las viúvas chorosas do socialismo radical e internacionalista, t êm se pos to a protes tar e
a admitir que a ideologia marxista, com suas antigas plataformas sociais tão
sedutoras , depois de derrubar a monarquia russa e escapar ao controle absoluto dos que a
favoreceram, espalhando-se mundo afora e prometendo derrubar a organização
política ocidental para entronar estados ditatoriais e paquidérmicos (núcleos de
formação do futuro estado totalitário global), pudesse e devesse, 'democraticamente',
ser deixada inte i ramente livre e à vontade para se instalar nesses países.

E mais: Acham perfeitamente natural que seus adeptos tivessem sido li-
berados para continuar pregando abertamente a luta armada, que visaria extinguir,
de vez a unidade nacional, a democracia representativa, a pluralidade partidária, a liberdade
religiosa e a propriedade privada!

Mesmo assim, pessoas tão ingênuas ou desinformadas, mas de cabeça fei-
ta pela propaganda intensa, ainda parecem concordar em que os revolucionários
comunistas, no Brasil e arredores, rebeldes havidos hoje como injustiçados, so-
fridos perseguidos políticos, não tivessem recebido combate algum dos patriota-
nacionalistas por idéias e ações tão criativas, progressistas e supra-fronteiras!

E custam a perceber, pressionados por mentiras ilusórias, a armadilha
ideológica montada contra a sociedade, justamente porque se acostumaram a
conviver com antigos comunistas, hoje no poder, supostamente pelo voto livre,
democrático e pluripartidário.

Mas, esses antigos 'socialistas radicais', agora à frente dos seus governos ou
em postos legislativos, apesar de continuarem se voltando, ferozmente, contra
os 'opositores do passado', os nacionalistas, supos tos 'radicais quase sempre de direita'
que defenderam a sobrevivência do estado-nacional brasileiro, curiosamente, seguem
pregando e pondo em prática, justamente, o mesmo receítuário 'reacionário que
nos vinha impondo o seu suposto antípoda ideológico e agora ardoroso aliado (como
também veremos à hora cer ta) , o capitalismo pantagruélico e internacionalista!

E este, na verdade, como ficará muito claro, não passa da outra face da mesma moeda
radical, ambiciosa e totalitária!

O mais incrível, porém, é que apesar das compreensões e simpatias (en-
tre corações tão generosos) para com a herança marxista, haja quem concorde,
e apoie sem contestações, até com certo entusiasmo, o atual 'pacote fechado' de
estratégias econômicas, admitindo sua adoção como meta indiscutível, impo-
sitiva para o 'equilíbrio das finanças' e a defesa da 'estabilidade monetária, a saber:
a contenção salarial; a promoção de amplos ajustes orçamentários, mediante
o corte de despesas do estado; uma inflexível aplicação da 'lei de responsabilidade
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fiscal'; a fixação de rígidos superávits primários; o financiamento de supostos déficits
setoriais na área social (como a Previdência); a fixação de inflexíveis patamares
inflacionários; a proibição do estado vir a criar dinheiro físico ou eletrônico 'do
nada' para cobertura dos seus déficits, como fazem os bancos, devendo, entre-
tanto, tomá-lo emprestado com igual finalidade, aos mesmos bancos, a juros !de
mercado'.

E entre essa facção de apoio irrestrito, incondicional, ao que imaginam
como um 'livre sistema capitalista de mercado' estejam empresários de visão
enfraquecida, imediatista, os que apenas conseguem perceber reduções 'aqui e
agora' de seus custos, meros benefícios eventuais e transitórios de curtíssimo
prazo, sem a percepção de que o regime pantagruélico a se espraiar e avizinhar
com seu apoio entusiástico, uma onda gigantesca sem freios ou limites, levará
fatalmente ao desastre, à perda dos seus negócios em favor de um modelo avas-
saladoramente concentrador e monopolista, exterminador de quaisquer possibi-
lidades de competição, e levará o mundo ao modelo socialista do futuro, onde
não mais poderão coexistir nem a livre-iniciativa nem a livre-concorrência.

Enquanto isso, estranhamente, nada protestam quanto ao permissivo e
espúrio conúbio entre o idealismo filosófico das 'democracias republicanas' e a vora-
cidade avassaladora do 'establishment', em promiscuidades que escancaram portas
para que uns poucos e privilegiados cidadãos, sem um único e raquítico voto, usurpem
e exerçam o poder ditatorial de aumentar dívidas e despesas financeiras públicas
nos montantes que julgarem adequados, a pretexto de proteger a moeda. E isso é feito sob
as barbas de todos, à luz do día, acima e além de quaisquer regulações ou limites
impostos pelo povo sem, contudo, despertar quaisquer reações do Congresso, do
Poder Judiciário ou do Ministério Público que, em matérias financeiras, têm se
comportado como meros caudatários do Executivo ...

Tamanha barbárie ocorre sob o manto de uma independência consentida, nunca
formalmente concedida, e de uma suposta infalibilidade técnica sem paralelos, jamais
outorgada, sequer, pelo Espírito Santo aos sucessivos papas que governam a
igreja, há mais de dois mil anos, nos assuntos terrenos que lhes compete adminis-
trar! !i

Enquanto povo e instituições republicanas são obrigados a apertar cintos
ao último furo, esses membros de um excelso 'Comitê de Política Monetária'
podem instruir o 'Ministro-Governador' do Banco Central, sob vistas solidárias e
complacentes do titular da pasta da Fazenda e olhares alheios, furtivos, do pró-
prio presidente eleito dessa mesma república, a fixar as taxas de juros e metas daa
33 Como sabemos todos, o dogma da infalibilidade papal só é aplicável em matérias doutrinárias de fé, não se
aplicando aos assuntos da administração secular. N.A.
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economia ao seu exclusivo e bel prazer. Faculdades que lhes conferem, de quebra, o
poder solitário de afetar, diretamente, não apenas o montante da dívida pública,
como de incrementar os custos da produção, da estocagem e do transporte em
todos os seus escalões; os níveis de emprego, a distribuição e os patamares da
renda; os limites do desenvolvimento e a velocidade do progresso. E, ao final
desse ciclo tão ruinoso, a certeza de ter cooperado para gerar aumentos de preços
industriais, de serviços e das tarifas públicas indexadas e administradas por in-
flexíveis agências reguladoras ( monstrengos também independentes do poder público
e da vontade popular), favorecendo, paradoxalmente, o recrudescimento da infla-
ção e a depreciação da moeda, que tais iluminados garantem estar protegendo de
forma tão sábia e laboral.

Seria apenas trágico se, ao final de cada. um desses repetitivos períodos de
insensatez, as conseqüências recaíssem, de forma idêntica e proporcional, nos
bolsos de todos.

Ocorre que, curiosamente, apenas a população e o Estado pagam a fatura,
saindo ganhadores, única e exclusivamente, os bancos, os investidores estrangei-
ros e os compreensivos colaboradores desse esquemão ...

Isso explicaria certas perplexidades que até hoje assaltam as mentes de
tantos nacional-patriotas, 'de esquerda' ou 'de direita': Havendo, ou não, apoiado o
combate ao comunismo internacionalista, sentem que, depois de derrotada a 'besta',
algo desandou, deixando fétidos odores pelo ar.

Logo compreenderão, espero, que tantos civis e militares, outrora empe-
nhados em duríssimo combate ideológico, tenham sido seduzidos e ludibriados pelo
arguto ardil lançado por um 'Poder Secreto', ao darem seu sangue ou reputação pelas
idéias e valores de um suposto capitalismo liberal e democrático, que imaginavam de índole
ético-moral judaico-cristã, portanto nobre1 altruística e patriótica, doutrina hoje inteira-
mente abandonada, exceto no nome (ou marca de fantasia), legada ao esquecimento
e substituída, de forma incrivelmente rápida, insidiosa, pelas mesmas teses opressivas,
empobrecedoras e internacionalistas ("pelas quais também pereceram oponentes) de-
fendidas, antes, pelo sombrio 'inimigo de outrora', o comunismo ateu e materialista!.

Repudiando a possibilidade de que um affair secreto entre doutrinas tão
aparentemente distintas, ' opostas pelos vértices' (o que tentaremos provar, por todos
os meios) possa, mesmo, haver ocorrido e se venha mostrando cada vez mais ex-
plícito em nossos dias, hipótese para elas impossível, inimaginável, prosseguem
fantasiando que o combate à infiltração comunista no Brasil, e em todo o he-
misfério ocidental, no período que convencionaram denominar anos de chumbo',
tenha sido apenas fruto e iniciativa das idéias retrógradas de uma 'direita reacionária

42



O Poder SbCRETOí

e assassina', coisa de 'milicos trogloditas e golpistas' contra pessoas tão íntegras, idealistas,
progressistas e indefesas. Apenas isso, e não um embate mortal e decisivo entre o que era
imaginado como o nacionalismo cultural judaico-cristão e o mundialismo gnóstico, esotérico,
ávido, ganancioso, materialista!

O lema-convocação cunhado por Marx (que via no caminho para o comu-
nismo um -processo de dissolução do estado (34)): "-Proletários do Mundo, Uni-vos", vão se
tratava de peça de retórica ou mero prosel i t ismo, era um ideal político-globalizante
e, portanto, visava à supressão dos estados-nacionais e do conceito de patriotismo, da mesma
forma ideológica que defende e atua, hoje, o neocapitalismo voraz sem limites, antes
escondido e disfarçado sob a pele âo também finado capitalismo social e democrático!

Desconhecendo esses misteriosos e sutis meandros da verdadeira Histó-
ria, a dos bastidores, ignoram solenemente a ocorrência de uma tentativa de golpe de
estado ocorrida, também, nos EEUU, contra o presidente Roosevelt, de quem se
pretendeu arrebatar o poder sob a acusação de 'tentar comunicar a América', em face
das políticas sociais keynesianas que pôs em prática, na tentativa de afastar o país
da recessão dos anos 30 (o pacto social conhecido como 'New Deal'), insurreição
intei ramente planejada e financiada por integrantes da mesma elite oligárquica americana
que, anos antes, armara e apoiara os bolcheviques.

E essa conspiração foi abortada, justamente, pela ação patriótica do Co-
mandante do Corpo de Fuzileiros Navais dos Estados Unidos, General Smedley
Butler, um exaltado anticomunista que, entretanto, convidado a liderá-la, soube
perceber o espectro sombrio que se escondia sob a manobra insidiosa e discernir,
em momento tão difícil para a democracia americana, entre o joio e o trigo! (3);

Veja-se também, nessa tentativa fracassada de golpe contra a democracia
estadunidense, as mesmas motivações de egoísmo, ambição e concentração pla-
netária de poderes e riquezas que impedem, hoje, ações de justiça social em prol
dos menos favorecidos, a pretexto de se 'preservar os equilíbriosfiscais'!

Por isso, tantos crédulos-mansos continuam acreditando na balela de que
o horror nazista, com suas terríveis mazelas, possa haver brotado espontaneamente na
Alemanha, um país em farrapos, abatido e endividado pela I Guerra Mundial
(praticamente administrado e supervisionado pelas potências ocidentais que a
haviam der ro tado no conf l i to) , exclusivamente por forca das idéias malignas e discursos
histéricos de um único louco e sua trupe de fanáticos, o patét ico cabo, agente do serviço de
inteligência alemão, Adolf Hi t ler!

Aceitam, portanto, candidamente, que o carniceiro-chefe, apoiado por

34 Konder, Leandro: "A morte de Stalin", no Jornal do Brasil, Rio de Janeiro, em 1o de março de 2003, P. B-1.
35 Todos esses episódios serão apreciados, oportunamente, em capítulos específicos, e devidamente sustenta-
dos por referências documentais. NA

43



O Poder SECRETO!

seguidores do 'Partido Nacional-Socialista dos Trabalhadores Germânicos', também con-
venientemente conhecido como 'Partido Nazista' (para camuflar sua alma socialista e
trabalhista), tenha conseguido empolgar o poder ditatorial praticamente sozinho,
sem que houvesse recebido, por baixo dos panos, poderoso e secreto apoio político, econômico,
social ou militar das forças multinacionais de elite que operavam e negociavam, intensamente,
entre a Alemanha e o coração das potências ocidentais aliadas, as quais, por haverem-na
derrotado, fragorosamente, seguiam, portanto, influenciando e controlando o estado
alemão, no período pós-guerra.

Tamanho conformismo dos homens de boa-fé só adveio, entretanto, por não
haverem sido corretamente informados de que o nascente nacional-socialismo e seu
pérfido líder tivessem emergido, justamente, quando o credo comunista planetário, espraiando-se
perigosamente a partir da Rússia, mais se infiltrava na Alemanha e na Europa Central.

Assim, teria sido extremamente conveniente ao empresariado ocidental, e às
suas forças políticas, que nacionalistas cruelmente xenófobos, como se revelaram os
nazi-fascistas, houvessem se levantado, mesmo a despeito das raízes comuns socialistas, justa-
mente naquele momento histórico tão crucial, como adversários hostis, ferrenhos, do comunismo
internacionalísta, barrando-lhe os passos em direção ao ocidente.

Afinal, também não teria passado despercebido ao núcleo xiita do capi-
talismo selvagem a enfática, mas pouco divulgada profissão de fé do socialista
Hitler, proclamada ao correr do seu irresistível processo de ascensão ao poder
supremo:

... Nós apoiamos a manutenção da propriedade privada ... Nós protegeremos a livre-
iniciativa como a mais conveniente ou, sem quaisquer dúvidas, a única ordem econômica pos-
sível".

Não é estranho, portanto, que tantos crédulos tenham aceitado, também,
a versão de que a terrível doença do racismo, a que infectou o cerne da civilizada
Europa e prometeu se espalhar mundo afora fosse, durante tanto tempo, consi-
derada, apenas e tão somente, uma estúpida e transitória deformação do espíri-
to, erupção brotada espontaneamente de certas almas imperfeitas, e não como uma
sórdida estratégia das mesmas elites para enfraquecer, dividir, manipular a espécie humana e, no
momento preciso, ajudar a sepultar definitivamente o nazismo e sua cria, o fascismo, uma vez_
encerrada a missão de ambos como instrumentos políticos do 'sistema oculto de poder', isto ê, o
de barrar o avanço comunista para o ocidente!

E, de quebra, tentariam conspurcar, propositalmente, o conceito de na-
cionalismo natural, pluralista, aberto, amigável, ao fazê-lo confundir-se, por in-
sidiosa propaganda deletéria, com o nacionalismo fascista 3, xenofóbico e assassino do

36 Fascista: Partidário ou simpatizante do fascismo: Sistema político nacionalista, imperialista, antiliberal e an-
tidemocrático, liderado por Benito Mussolini (1883-1945) na Itália, e que tinha por emblema o feixe (em italiano, fascio) de

44

Ana




O Poder SECRETO:

regime nazista, visando, com isso, intimidar os patriotas e escancarar as portas dos estados
nacionais para o mundíalismo absoluto, sem pátrias nem fronteiras, sob a 'razão social' de
'globalização'.

Desconhecem, também, essas mesmas pessoas, que idéias e ações de ar-
rogante supremacia racial sempre foram praticadas por essa elite manipuladora, sob o
eufemístico disfarce de 'pesqtüsas de eugenia'. Que essas práticas racistas, se não
chegaram a ser, propriamente, uma política oficial do estado norte-americano
e seus aliados europeus, antes e durante a II Guerra Mundial, sempre tiveram
o apoio ostensivo e o patrocínio empresarial da elite iluminada estadunidense, entre eles os
Rockefeller e Prescott Bush (pai do ex-presidente americano, avô do atual), e foram
por ela introduzidas e financiadas entre os cientistas e pesquisadores nazistas
(como apreciaremos e analisaremos em razoável profundidade). Política eugênico-
racial que, destarte, começa a se revelar presente, e festejada, também no Brasil
contemporâneo, ante o celebrado incentivo e apoio legal às pesquisas genéticas
e medicinais com células-tronco provindas dos embriões de nascíturos, e de práticas
abortivas ou indutoras da morte antecipada, especialmente entre anencéfalosl

E que a incomensurável perversidade de Hitler, muito além das idiossin-
crasias racistas ou ojerizas a outras minorias, como ciganos, deficientes físicos
e mentais, homossexuais e, em especial, os idosos a quem aplicou crudelíssímos
programas de eutanásia, tenha se voltado furiosamente contra o cristianismo, o
judaísmo e seus piedosos seguidores: Elementos e personagens religiosos bási-
cos da cultura ocidental, que ele e seu séquito maldito pretendiam ver expurgada da
Europa para que fosse implantado, em seu lugar, o credo satânico-esotérico, o do futuro
estado-global, verdadeiro e secreto 'motor místico' que impulsionava e dirigia as ações da temível
SS! E mais, que os horrores do Holocausto, um episódio ainda muito mais terrível, amplo
e profundo do que nos relatam, polidamente, versões e dados ofictais, possam ter ocorr ido às
sombras da H i s tó r i a sem o conhecimento e a leniência de certas autoridades civis, militares e
religiosas ocidentais e do seu imenso aparato de inteligência e de poderio bélico!

Assim, inocentemente convencidos de tantas e tão profundas verdades forja-
das pela propaganda de uma intensa e eficaz 'estratégia gramscista'37, elas acreditarão, sem
pestanejar. naquilo que lhes for dito, ensinado e farão tudo o que seu mestre mandar',
sejam as límpidas fontes do convencimento a mídia, as salas de aulas, os palanques, as
reportagens, entrevistas ou declarações oficiais e, quem sabe, até mesmo os pro-
nunciamentos de autoridades 'em cadeia' das Agências Nacionais de Notícias.
varas dos antigos lictores romanos. Fascismo: movimento político e filosófico ou regime (como o estabelecido por Benito
Mussolini na Itália, em 1922), que faz prevalecer os conceitos de nação e raça sobre os valores individuais e que é repre-
sentado por um governo autocratico, centralizado na figura de um ditador. Dicionário Houaiss, 2002.
37 Avellar Coutinho, Sérgio Augusto de, em: "A Revolução Gramscista No Ocidente". Estandarte Editora e Em-
preendimentos Culturais Ltda. Rio de Janeiro, 2002.
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Nesse mesmo pique, por princípio basilar, elas serão rigorosas seguidoras
tanto dos rígidos preceitos da lei e das religiões em que decidiram botar fé e con-
fiança, obedecendo, integralmente, ao que lhes prescreverem os representantes
dos poderes público e religioso, homens cheios de virtudes e boas intenções,
conselheiros do bem, tão ou mais ciosos em suas intenções teológicas, políti-
co-sociais, na administração das espórtulas, ou dos dízimos, quanto os dignos
homens públicos o são nos cuidados e prioridades que dedicam ao Bern-Comum
e à rigorosa gerência dos recursos fiscais.

Tanto isso é fato consagrado que maus governantes, escassos sacerdotes
de olhos grandes e reputações pequenas, os vigaristas, ladravazes, sacripantas de sempre,
uns poucos guias espirituais e pop stars pedòfilos, mesmo que ainda continuem des-
pontando aqui e ali, são pouquíssimos em relação ao todo da população mundial, uma
multidão de seis bilhões de almas, num percentual, a rigor, quase desprezível

Muito embora eu acredite, sinceramente, que tantas pessoas ingênuas, ou
simplesmente acomodadas, devessem ser as primeiras a dissecar este trabalho,
tenho pouca ou quase nenhuma esperança na sua disposição de mudar pensares ou
perspectivas de encarar os fatos.

Por isso, não foi, seguramente, com o pensamento voltado para esse uni-
verso que me empenhei em desenvolvê-lo, devido às resistências e indiferenças
que elas costumam demonstrar aos tipos de preocupações aqui abordadas, e não
me empenharei portanto, em insistir-lhes na leitura desta obra.

Afinal, existem ótimos livros de poesias, excelentes histórias de ficção,
na praça, divertidos shows e novelas na TV, que poderão entretê-las, por várias
horas, sem deixar resquícios de quaisquer das preocupações, dissabores e con-
trariedades que este texto poderia, eventualmente, vir a lhes trazer.

Em contrapartida, não hesitarei em recomendá-lo a todos os que duvidem
das versões edulcoradas da História; os que percebam que as autoridades eleitas
possam estar, aqui, ali ou acolá, falseando verdades, omitindo fatos e informa-
ções essenciais, escondendo-nos alguma coisa importante; os que admitam a
possibilidade dos meios de comunicação, governantes, legisladores, magistrados,
poderem estar agindo em padrões distintos dos seus princípios morais, valores
éticos, convicções pessoais; os que aceitem revelar, sem receios ou timidez, que
em algum momento já tiveram voltados, contra si, olhares arrogantes de autori-
dades insensíveis, com pouquíssima atenção, nenhuma sinceridade ou resquícios
de desprezo; os que não se envergonhem de confessar que, ao menos uma vez,
lhes mentiram, enganaram, postergaram, atropelaram ou revogaram direitos, es-
treitaram seu futuro com políticas recessivas, confiscos salariais, dinheiro sem
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valor, aumentos exagerados de juros ou de ímpostos; impuseram-lhes medidas
recessivas, deíxando-lhes na carne e no espírito impressões indeléveis de que
algo estivesse errado e pudesse melhorar bastante ou, pelo menos, viesse a ser
explicado com alguma diligência e um mínimo de franqueza.

Certamente virão a se beneficiar das informações e análises críticas aqui
dispostas os que transpirem ímpetos de questionar graves decisões e rumos to-
mados pelas autoridades, especialmente os que inspirem decisões sócio-políticas
ou econômico-financeiras a interferir, diretamente, nos seus destinos pessoais,
dispondo sobre patrimônios, conteúdos dos bolsos, o emprego, a aposentadoria,
os planos de saúde, as mensalidades escolares ou as taxas condomíniais;

Se, alguma vez, já lhes tiver alcançado a nítida sensação de que podería-
mos caminhar melhor na eventualidade de explorarmos novas direções, mesmo a
despeito das autoridades e sua claque constantemente nos afirmarem que "-O Brasil
é um país pobre" e, portanto, medidas econômicas sabendo a remédio amargo,
intragável, em especial as de ajustamento orçamentário, supostamente antiín-
flacionárias, recessivas (uma palavra hoje amaldiçoada, proibida) repetidamente
tomadas há tanto tempo sem resultado positivo algum, "... Sejam as únicas viáveis,
as absolutamente corretas e imprescindíveis"', um sagrado dever de casa a ser cumpr ido ;

Se não lhes satisfizerem explicações demasiado sucintas, decisões autori-
tárias, em tudo parecendo haverem sido feitas, sob encomenda, para desrespeitar
os parâmetros das nossas inteligências;

Se já foram obrigados a engolir versões dogmáticas, regras imutáveis,
diretrizes inflexíveis, postulados irrevogáveis, sem lhes ter sido contemplado,
antes, o benefício da dúvida, o poder da análise mais profunda, a possibilidade
de livre discussão, contestação ou rejeição; se, enfim, andarem a perceber, nestes
últimos tempos, mais semelhanças do que diferenças entre atitudes programátí-
cas partidárias e consistêncías ideológicas entre as chamadas 'esquerdas' e 'direitas',
melhor ainda:

É, justamente, com esses cidadãos inconformados, descontentes, livres e aguerridos que eu
desejo, e anseio, poder vir a dialogar!

Que venham marchar comigo os insatisfeitos, sem mínimos receios de se entediarem na
leitura, uma vez que este livro foi concebido e executado com olhos voltados para indivíduos de
espírito largo, perscrutadores, e, sobretudo, os que não temam desbravar novos horizontes nem
exceder limites impostos, de fora para dentro, às suas mentes irrequietas!

Isso porque nesta obra, além de fartas informações exclusivas, de primei-
ríssima linha, trataremos de questões relacionadas a alguns dos mais recônditos
mistérios da História; de conhecimentos nascidos nas escolas filosóficas e suas
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interpretações restritas, postos a serviço ideológico de inflexíveis esquemas de
poder; de segredos políticos, econômicos, sociais, científicos, tecnológicos e
militares, especialmente muitos daqueles, usualmente, discutidos em voz baixa,
apenas entre os mais fechados círculos de influências, nos íntimos núcleos das
sociedades secretas de topo, nas altas rodas de 'iniciados', nas cúpulas dos gover-
nos e entre as patotas dos ' intelectuais favoritos'.

Entre eles, pretensos gênios elitistas, freqüentemente preparados, sob medida,
nas mais fechadas universidades e centros de pesquisas internacionais, contro-
lados e financiados pela elite iluminada e suas exclusivas sociedades secretas (que
dissecaremos a fundo); pensadores ou faladores incumbidos, a peso de ouro, de apon-
tar caminhos e soluções teóricas, de um lado palatáveis por nós, míseros mortais;
de outro, garantindo ao sistema de poder invisível dar curso forçado às teses que
melhor lhes convierem e andamento suave a sua suposta Agenda Milenar.

Vamos tratar, também, dos momentos cruciais do passado, com destaque
para o século XX, centro e eixo de nossa narrativa, das suas causas reais e con-
seqüências veladas; das ações programadas por seletos governantes, mentores e
fiéis escudeiros; dos potentados que lhes movem os cordéis à sombra; dos que
fizeram e continuam a fazer as guerras, revoluções e tratados de paz; dos que
redesenharam mapas, redefiniram a geopolítica mundial, modelaram mentes e
opiniões para que pudéssemos aceitar, com o mínimo de resistência, grandes de-
cisões e suas versões históricas elaboradas a portas fechadas, a justificar o modelo
globalizante, totalitário, imposto, sob aparência tão democrática quanto possível,
a todas as sociedades planetárias.

E vamos fazê-lo numa perspectiva inteiramente distinta daquela a que se
acostumaram muitos leitores em todo o globo terrestre, a visão consagrada pela
historiografia 'oficial', denominada por Sutton, na introdução de livro sobre a
ordem secreta Skull & Bones' (sediada na Universidade de Yale, reduto da família
Bush) , de ... "A História contada pelo 'Establisbment', a que domina os textos dos compên-
dios, a editaria comercial, a mídia, as prateleiras das bibliotecas e compõe uma ' diretriz oficial'
que procura tratar episódios do quilate das guerras, revoluções, escândalos, assassinatos, como
acontecimentos mais ou menos 'randômicos' (aleatórios), sem qualquer conexão aparente. E que,
por essa definição, tais eventos NUNCA poderiam ser o resultado de uma conspiração, jamais
poderiam resultar de uma ação grupal premeditada e planejada.

Um excelente exemplo é o assassinato de Kenneãy quando, apenas nove horas após a tra-
gédia de Dallas, as redes de TV anunciaram que o atentado NÃO fora fruto de uma conspiração,
mesmo a despeito de que 'uma asserção negativa jamais possa ser provada', e a investigação mal
se havia iniciado. Por isso, a maldição recai sobre qualquer livro ou autor que fuja às diretrizes
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oficiais. O patrocínio das fundações não aparece. Os editores se apavoram. A. distribuição falha
ou, simplesmente, inexiste. Para garantir que as linhas-mestras oficiais prevalecessem, em 1946,
a Fundação Rockefeller alocou $ 139.000,00 dólares destinados à construção de uma 'história
oficial' da 11 Guerra Mundial. E isso foi feito para se evitar a repetição de uma enxurrada de
livros de história que, contradizendo uns aos outros, desmoralizara o 'establishment' após a 1
Guerra Mundial

Por isso, interessará ao leitor saber que a ordem secreta Skull & Bonés, que passará por
um exame de fundo, teve a grande presciência de criar tanto a 'American History Association'
quanto a American Economic Association' (Institutos Nacionais Americanos, respectivamente,
Histórico e Econômico), fazendo-as segundo os suas próprias condições, com o seu pessoal e pre-
servando os seus objetivos. Andrew Dickson White, membro da 'Skull & Bonés', foi o primeiro
presidente da 'American History Association'." (38)

Mas, como os tempos de agora são outros e pouquíssimas criaturas cons-
cientes aceitarão conviver apenas com a versão chapa-branca dos fatos, a começar
por mim mesmo, a resistência ou rebeldia intelectual já é, felizmente, uma. palpável e
saudabílissima realidade.

Por isso, exporei os frutos da colheita em que me lancei, intensa e ex-
tensamente, desde muitos anos atrás, na busca de informações restritas e con-
fiáveis, apenas disponíveis fora do eixo oficial, tanto no Brasil quanto em diversos
centros do exterior.

O material amealhado, cerca de três centenas de documentos e livros es-
pecializados, na sua maioria estrangeiros em face da escassez de. publicações
brasileiras no teor, revelaram-se ricos de informações, porém bastante fragmen-
tários.

Logo percebi que seria quase impossível encontrar, em obras completas e
acabadas, uma espécie de 'Teoria Geral' que sintetizasse e, portanto, satisfizesse
amplamente à maioria das dúvidas e inquietações de muitas outras pessoas,
como eu, curiosas, desassossegadas, inquiridoras: Um alentado documento que
contivesse e revelasse segredos políticos, econômicos, militares e desvendasse
supostas interconexões, influências, interesses e relações, saudáveis ou espúrias,
entre certos fatos históricos marcantes e movimentos Iaicos ou religiosos, tanto
do período monoteísta quanto da tradição pagã; as conexões entre a fé, a políti-
ca e as mais desmedidas ambições pelo ouro; os embates entre a filosofia, a fé, o
racionalismo materialista e a ciência; o que existiria de verdadeiro e objetivo por
trás dos rituais praticados, desde há muito, no interior das antigas sociedades
secretas como as dos cavaleiros das ordens místíco-militares, que pulularam
38 Sutton, Anthony C: :'America's Secret Establishment - An Introduction to the Order of Skull and Bones", Trine
Day, Updated Reprint 2002, Walterville, OR. P. 01 Tradução do Autor.
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na Idade Média, a maçonaria e os illuminati, em comum com as cerimônias, os
cultos, as decisões políticas e econômicas tomadas nos círculos mais restritos
e fechados das suas correspondentes contemporâneas; que relações poderiam,
eventualmente, existir entre os mais importantes centros de poder da atualidade
e a tremenda força política a emanar dos núcleos de organizações fechadíssimas
ou semi-secretas, como o 'Council On Foreígn Relations', os Bilderberger, os grupos
Round Tables e a comissão Trilateral.

Uma sólida coletânea, enfim, de fatos, opiniões e análises, devidamente
ordenados, organizados e consolidados, de forma a que todos nós, finalmente,
com maior e mais consistente embasamento prático-teórico, pudéssemos nos
deter sobre o esclarecimento ou a solução de enigmas e questões existenciais
coetâneas, esmiuçar hipóteses e alternativas ou investigar especulações brotadas
das confusões propositais, as que gravitam entre a realidade e a fantasia, e que
acabariam convergindo para perplexidades e interrogações cruciais, deste teor:

- Será o mundo governado de forma realmente pluralista e democrática, emanando todo
o poder do povo e sendo em seu nome exercido como pregam textos constitucionais racionalistas e
os líderes políticos ocidentais? - Ou estarão as principais decisões que nos afetam e dirigem nossos
destinos sendo tomadas nos interiores de organizações fechadas s por círculos de compaários, elites
'iluminadas', privilegiados membros de oligarquias étnicas, religiosas ou financeiras?

Após a extinção das monarquias teocráticas cristãs, cuja autoridade abso-
luta emanava do fluido, difuso 'poder divino original' (um conceito tão fiduciário,
à época, quanto a cega confiança hodierna no dólar roscofe, 59 de papel pintado),
sancionado entre nós, mortais pecadores, pelo papa Alexandre VI, o suposto
vigário de Cristo na Terra (uma espécie de Alan Greespan (40) vestindo paramentos
imaculadamente brancos, ao invés do 'grey-suit', o terno cinza-executivo), através
da 'Bula Intercoetera' e do 'Tratado de Tordesilhas'.

Desafiadas pela primeira multinacional do planeta, a Companhia das ín-
dias Ocidentais, empresa privada de bandeira holandesa que invadiu, com seu
exército de mercenários, as 'posses divinas' confiadas às cores e armas portuguesas
e espanholas (como seriam o Brasil e a América do Norte), e derrubou, na mar-
ra, as medidas provisórias papais, provando que a etiologia do poder começara a se
transmudar, de vez, e redesenharia, definitivamente, o mundo em que vivemos.

Bem sucedidos em defenestrar do trono terreno o Todo-Poãeroso, o Deus
singular judaico-cristão, quem teriam sido, então, os felizes contemplados pela
tremenda herança materialista, confiada agora ao exclusivo juízo humano?

39 Roscofe: De má qualidade, ruim. [Do antr. (G. F.) Roskopf (1889), relojoeiro suíço que deu nome a uma antiga
marca de relógio.]. Dicionário Aurélio-Século XXI.
40 Allan Greenspan: ex-Presidente do FED e rei deposto da "cocada preta1 das finanças mundiais.
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Teriam eles agido, desde então, com espírito largo, generoso, solidário,
preservando visíveis intenções de repartir entre todos, com amplo sentimento
de justiça social, esse magnífico legado divino, ou se têm comportado segundo as
suas imperfeições de berço; com ingratidão, egoísmo, avareza e ambição des-
medidas, tentando acumular o máximo para si e os seus, em detrimento dos
demais?

Nessa terrível eventualidade, poder-se-ia especular, ou admitir, que a par-
tir da secularização do planeta, o mundo já possua novos donos?

E quem seriam eles? De que forma teriam logrado alcançar e como exer-
ceriam, hoje, os tremendos poderes enfeixados ao longo dos tempos?

Haveria, porventura, nessas circunstâncias, a possibilidade da existên-
cia de alguma relação histórica concreta, lógica e irrefutável, a unir os antigos,
misteriosos cavaleiros do Templo de Jerusalém (Templários), sua formidável
e indescritível fortuna financeira e empresarial, a formação e a construção do
moderno sistema comercial e financeiro internacional (com suas operações ban-
cárias globais a sustentar e viabilizar todos os fluxos e operações planetárias
do deus-mercado!), a maçonaria, os antigos iluminados (tradicionais c mortais
inimigos da Igreja Romana, a quem, no passado, juraram destruir), as Compa-
nhias das índias Ocidentais e Orientais (holandesa e britânica), a Companhia
da Virgínia (de bandeira inglesa, 'dona dos Estados Unidos', porém controlada acio-
nariamente pelo papado), o Banco da Inglaterra, o FED e o BIS, com suas redes
capilares de bancos centrais independentes e privados, as agências reguladoras e
o Estado do Vaticano?

E possível, finalmente, especular-se que um membro-descendente da an-
tiga e real família Merovíngia (ancestrais do imperador franco Carlos Magno
- o idealízador de uma Europa unificada - e uma das treze que governariam o
planeta, da qual descenderiam todos os titulares das coroas européias remanescentes, in-
clusive a atual soberana britânica e a larga maioria dos presidentes norte-americanos: 34 deles,
entre 43 listados), uma dinastia de sangue-azul formada pela união de antigos reis
europeus com descendentes de uma suposta linhagem sangüínea de Jesus Cristo e
Maria de Betânia, ou Madalena (misteriosa corrente conhecida como "Tribo do
Rex Deus"), portanto, legítimos sucessores, também, das Casas dos reis David
e Salomão (por Jesus), de Saul e Benjamín (por Betânia), já estaria sendo preparado
pela secretíssima ordem do 'Priorado de Sion', sua milenar guardiã, para assumir, finalmente, o
trono de um futuro 'mundo globalizado' ?

Quem poderia ser esse príncipe herdeiro" de todo o poder universal? Um
merovíngio, descendente de duas recentíssímas linhagens germânicas, as casas de
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Saxe-Coburgo-Gotha e a de Battenberg (ou Mountbatten, na sua versão inglesa),
mais conhecida pelo apelido real de Windsor, como Charles (o príncipe de Gales
e herdeiro necessário do trono da Grã-Bretanha), ou um de seus filhos com a
princesa Diane? Ou o herdeiro poderia ser outro discreto nobre, um ainda 'ilus-
tre desconhecido', cu|o nome estaria guardado a sete chaves'?

Ao tentar superar obstáculo quase intransponível, o de montar tamanho
quebra-cabeças e de construir, em total solidão, a obra ampla e integrada que sem-
pre procurei encontrar (pronta e acabada), sem sucesso, além da coleção de
livros que recolhi no exterior empenhei-me em buscar socorro no brilho e no
talento de autores civis brasileiros e de especialistas militares, de cronistas, pro-
fessores, jornalistas, analistas sociais, políticos, econômicos e de inteligência
estratégica, de prestigiar as obras estrangeiras traduzidas e publicadas no país,
tanto quanto me foi possível fazê-lo.

Nessa faina, consegui reunir um alentado conjunto de documentos esti-
mado, de forma conservadora, entre setenta e cinco mil e cem mil páginas pré-
selecionadas, a compulsar, esmiuçar, depurar.

A despeito das carências em determinados assuntos, menos examinados
pelos intelectuais contemporâneos do que seria desejável, tão interessante acer-
vo pessoal, de excelente qualidade, semi-exclusivo, revelou-se valiosa matéria-
prima a lapidar, ideal para um mergulho intensivo e, quem sabe, inédito, campo
aberto para as subseqüentes e inevitáveis análises de inteligência estratégica que,
forçosamente, se seguiriam à pesquisa e seleção das informações fundamentais.

Trabalho que, diga-se de passagem, desempenhei sem quaisquer motiva-
ções ou engajamentos políticos, idiossincrasias ou balizamentos religiosos e,
escusado revelar, contando apenas com limitados recursos pessoais próprios,
sacados ao orçamento doméstico, sem nenhuma ajuda oficial ou privada.

Depois de ordenado e pacientemente analisado, esse manancial de infor-
mações revelou-se, naturalmente, valioso aos meus olhos. E tão pequeno te-
souro, imaginei, certamente mereceria, e deveria, ser compartilhado com outros
brasileiros de ansiedades, expectativas e frustrações similares, que, contudo, não
houvessem disposto das mesmas privilegiadas e inigualáveis oportunidades de
que desfrutei para buscá-lo e encontrá-lo: o tempo despendido em diversos
cursos, missões e residências no exterior; as tarefas executivas e acadêmicas que
desempenhei dentro e fora do país; uma considerável permanência em solo eu-
ropeu e nos Estados Unidos, a serviço do estado brasileiro; estudos, contatos e
o dia-a-dia em organismos multilaterais (Nova York, Washington e Genebra);
militância diária e intensos relacionamentos de negócios, durante longo período,
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nos mercados financeiro, industrial e comercial de inúmeros países e cidades
ocidentais; em resumo, oportunas e felizes circunstâncias, meios materiais e
logísticos adequados para buscá-lo ao longo de, pelo menos, trinta e cinco anos
de trajetória.

Enfim; o tempo, as circunstâncias e os recursos bastantes para garimpá-
lo; de deitar-lhe, primeiro, as vistas e, depois, as mãos.

O método de organização e planejamento; a formação doutrinária; a con-
solidação de um mínimo cabedal acadêmico; a sólida disciplina; o conhecimento
pessoal e os contatos diretos com colegas geniais; as viagens periódicas por todo
o Brasil; as palestras proferidas; a proximidade cerimoniosa e as palavras, quase
diárias, de autoridades de todas as esferas e níveis de poder: presidentes, minis-
tros, governadores, prefeitos, legisladores, chefes e altos executivos do estado,
magistrados, diplomatas, empresários; a afinidade com intelectuais destacados,
reitores, doutores, mestres, professores titulares ou catedráticos, militares de
escoí, profissionais liberais, líderes religiosos e sindicais, jornalistas, estagiáriosr D > o

civis e militares estrangeiros e uma plêiade de jovens e promissores universi-
tários; enfim, os elementos essenciais ao correto conhecimento da conjuntura
e imprescindíveis à realização de um trabalho tão amplo e intenso; a consci-
ência dos objetivos nacionais, grupais ou individuais a serem conquistados e
mantidos, as razões teóricas, democráticas e nacionalistas para fazê-lo, sem esmo-
recimentos, foram adquiridos, desenvolvidos ou aperfeiçoados durante minha
longa passagem pela Escola Superior de Guerra: Instituição magistral, a quem
dediquei dez dos melhores, profícuos e felizes anos de minha existência, e de
onde só me afastei, carnalmente, para poder materializar, em tempo e dedicação
integrais, esta obra exaustiva. Tarefa à qual me venho entregando, de corpo e

o

alma, desde novembro de 1997.
Posso garantir, por isso, mereça ou não este trabalho algum valor, ele, com

certeza, não tem preço.
Ao mencionar, sem a mínima intenção de jactâncias, certos privilégios pes-

soais, não posso omitir, entre eles, o fato do meu projeto haver sido facilitado e
incentivado pelo valioso espaço editorial que me concedeu a editoria da revista In-
sight/INTELIGENCIA (a melhor e mais pluralista do Brasil), nas pessoas de Luiz
César Faro e de Wanderley Guilherme dos Santos, ao levar ao prelo três artigos de
minha lavra, integralmente relacionados a essas pesquisas e às suas conclusões; "O
Sombra"; ' Dossiê: CONSPIRAÇAO" e "Eram Deuses os Pais da Globalização?"

A eles se viria juntar um quarto ensaio, completando a série pré-livro, que
lancei por ocasião da abertura de minha página na rede mundial, sob o título:
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"Delenda New York, a Nova Cartago'"
A inesperada repercussão favorável a esses trabalhos, em ambas as mídias,

excedeu sonhos otimistas, ambiciosas expectativas, me insuflando ânimo e con-
fiança para prosseguir no rumo escolhido.

Em certa fase, percebi quanto teria sido infrutífero, egoísta, elaborar
todo esse trabalho não fosse ele inteiramente voltado à idéia de compartilhar,
de forma ainda mais explícita e intensa, tantas e tão surpreendentes surpresas
históricas, que antes jaziam semi-enterradas; de instigar o debate dentro e fora
do meu limitado círculo de amizades e leitores, visando despertar a atenção de
outros patriotas para, juntos, estimularmos a pesquisa e publicação de novas
informações e teses temáticas, visando preencher o que imagino ser, ainda hoje,
uma importante lacuna no mercado editorial brasileiro.

Daí a idéia de pôr mãos à massa, dar-lhe forma, consolidá-la em livro.
Ao apresentar esta obra, revelando empenhos e ajudas que recebi para con-

cebê-la, penso estar cumprindo, mesmo modestamente e a despeito das imensas
e visíveis limitações, o meu dever, a parte que me caberia no tremendo esforço
de buscar algumas verdades, quase sempre omitidas, ou suas versões latentes; de
analisar situações e perspectivas para o Brasil, à luz do conhecimento de arti-
culações alternativas; de estimular e incitar ao debate, à discussão livre e demo-
crática, sem preconceitos e interditos (que só convém ao mesmo sistema de poder
que, há tanto tempo, nos engessa e manipula), de temas relevantes ao interesse
nacional; de expor novas idéias, de divulgar versões e convicções antes correntes,
apenas, em círculos ainda um tanto restritos ou reservados do poder.

Já deve antever o leitor que as trilhas em vias de percorrermos, juntos,
exigirão de nós muita disposição e coragem, pois, certamente, trarão surpresas
inesperadas, fatos imprevistos que, sustentados por provas e argumentos, su-
ponho, bastante convincentes, poderão contestar, demolir antigas convicções
materiais ou religiosas, eclipsar acontecimentos, versões históricas, crenças ou
certezas tidas e havidas antes, aos nossos olhos, como perfeitas e acabadas. Mos-
trarão novas hipóteses ou vertentes alternativas para fatos marcantes, raramente
apresentadas nos livros e na historiografia oficial. Desvendarão outros caminhos
que se têm mantido ocultos, envoltos em brumas misteriosas. Vão nos induzir
a comparar episódios conhecidos, portanto supostamente indiscutíveis e consa-
grados, com versões de âmbito restrito, limitado, antes sonegadas ao conheci-
mento e à avaliação pública e, com toda certeza, vão provocar controvérsias.

Elas revelarão, também, à moda das histórias de ficção, tramas e segredos
envolvendo o poder, o dinheiro, o exercício cruel de um rígido controle sobre
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atitudes e mentes, a cupidez, a corrupção, a mesquinhez e as ambições irrefreá-
veis.

Logo de início, o leitor perceberá certas premissas fundamentais a embasar
os rumos e a consistência deste trabalho: a mais evidente, a de que nada relevante que
ocorra entre os Homens, quer nas suas estritas ligações políticas, econômicas, sociais,
quer na vida pessoal ou das relações com o meio-ambiente, tem ocorrido de forma
absolutamente natural, espontânea, ao mero sabor dos fados ou das intempéries.

Tudo, sem exceção, decorre de algum grau de intencionalidade ou planejamento e,
principalmente, do exercício da capacidade e da vontade demonstradas pelos hu-
manos em transformar suas mínimas necessidades, interesses e aspirações em
objetivos definidos de vida.

Portanto, se nada fizermos, entregando-nos à própria sorte, de olhos cer-
rados ou torcendo 4I nervosamente as mãos, nada ocorrerá como pretendemos,
posto que outras pessoas melhor informadas, com mais poder e muito mais
determinação, traçarão as linhas dos nossos destinos.

Nasce, dessa sutil gradaçao, o diferencial que transforma intenção em fér-
rea determinação, vontade em realização, distinguindo os meros desejos preguiçosos,
irrealizáveis por carências de meios ou de apetites, das mais sólidas e aguerridas
conquistas.

41 As expressões populares 'Vamos todos torcer juntos', em prol deste ou daquele resultado, e seu inevitável co-
rolário, o 'torcer contra', nasceram, justamente, do ato de hesitação, incerteza e, em especial, da impotência e da mais ab-
soluta ineficácia desse gesto, simbolicamente representado pelo nervosismo de torcer as mãos como se as estivéssemos
lavando e esfregando uma à outra, inutilmente, enquanto se rezava, estático, pela interferência divina. Movimento reflexo
surgido em momentos de grave hesitação, destinava-se a absorver, extinguir nossas aflições, sem pue fosse preciso tomar
qualquer iniciativa palpável, objetiva, para resolver o objeto das nossas angústias, deixando-se a solução do problema à
sorte ou à competência de outrem. Antes, portanto, de representar a conjugação de energias positivas em prol da conquista
de um objetivo, não passa de um ato da mais absoluta inutilidade, de passividade e impotência extremadas, em que, sob
a aparência de se estar fazendo algo visceralmente importante, transfere-se a solução de problemas objetivos a forças
extraterrenas desconhecidas, ou a terceiros, melhor instrumentalizados. Por isso, nos tempos de hoje, em que não mais
se reza a Deus, incontinenti, nas situações mais angustiantes e aflitivas, essas expressões se transformaram no símbolo
dos esforços conjuntos induzidos e coordenados por terceiros, onde. em plano exacerbadamente materialista, o povo é
convidado a se entregar às forças cósmicas desconhecidas, a uma entidade superior difusa ou a indivíduos imbuídos de
determinadas responsabilidades que, por essa razão, canalizariam para o bem as supostas "energias" geradas por tama-
nha catarse coletiva. Risivelmente, seu corolário, o 'torcer contra1, chega a provocar sentimentos de repulsa, hostilidade e,
até mesmo, violências sobre qualquer um que se coloque na contracorrente, como se essa ação individual, única, solitária,
supostamente deletéria, pudesse quebrar ou cortar os efeitos positivos desses fluidos emanados e, necessariamente,
engrossados por uma desejável unanimidade. Esse estado de imbecilização grupal ampla é resultado das ações dos
chamados 'controles psicológicos', manipulações estudadas e destinadas a impor a força de decisões coletivas totalitárias
e das suposta consultas aos diversos segmentos da sociedade, quando, lançada uma das idéias do pensamento único',
sob auras de intensa verdade e, supostamente, de 'indução ao progresso, à concessão de mais saúde, mais educação e
mais empregos', será totalmente desencorajado, ou vedado, aos eventuais discordantes, o desejo singular de se opor ou
de 'torcer contra a medida'. Não passa, portanto, de mais um instrumento de opressão mental. N A.
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E, portanto, a determinação de cada um de nós em fazer, questionar, parti-
cipar e, sobretudo, em acumular os instrumentos indispensáveis, o supremo divisor de
águas entre os mais simples sonhos e a realidade concreta e radiosa. Por isso, os poderosos
e seus aduladores preferirão e, certamente, se comprazerão em nos ver apenas
sonhando ou torcendo, estáticos, para que alguma coisa caia dos céus em nossas
mãos, enquanto planejam, adquirem e empregam todos os meios para construir
o futuro que ambicionam para eles próprios, deixando-nos, apenas, os resíduos que

Dessas simples reflexões também brotará o conceito de Poder, o instru-
mental que permite aos homens, grupos de interesses ou nações realizarem,
integralmente, os seus desígnios, isto é, a efetiva capacidade que necessitam, tenazmente,
adquirir, expressa em meios de toda ordem: humanos (valores espirituais, morais, ambição,
conhecimento, técnica, etc.) ou materiais, de molde a viabilizar o planejamento, a
conquista e a mantença dos seus mais legítimos, ou egoísticos, objetivos. E quem
possuir o maior arsenal de meios líquidos de toda ordem, isto é, o 'Poder Efetivo', seja
de forma legítima ou espúria, poderá mais e controlará, efetivamente, o planeta.

Nossa tese central é a de que esse tremendo poder organizado, exclusivo
e concentrador, existe há muitos séculos e opera de forma secreta, mas desen-
volta, pelas mãos de uma elite oligárquica e racista, que se vê superior, em tudo,
aos demais. Agindo segundo seus próprios desígnios, conveniências e diretrizes
particulares, estiolando, manipulando, subjugando a vontade alheia, nos vem
impondo sua disciplina e seus princípios de vida, obrigando-os aos demais,
sempre que preciso for, sob o impiedoso vergastar da força bruta. Afinal, não é
isso, exatamente, o que se percebe na dura realidade em que vivemos?

A proposta que ora lhes apresento é a de percorrermos, juntos, os tortuo-
sos caminhos, ainda mal conhecidos e pavimentados, que foram capazes de viabili-
zar e unir ambições desmedidas, arrogâncias e egoísmos, a uma enorme capacidade de concentrar
imensas potencialidades materiais e espirituais, de forma insidiosa, oculta, em mãos até
então desconhecidas, formando um Poder Secreto, exclusivo e avassalador, que nos
submete, domina, escraviza.

Nossa viagem abrigará, portanto, o exame obrigatório das mais pérfidas
conspirações históricas produzidas contra a verdade e o interesse público, em favor
de torpes conchavos e 'ações entre amigos'; de tramas msidiosas, cujas denún-
cias têm sido, intercontinenti, desprezadas ou ridicularizadas por governantes, aliados
políticos, situacionistas e aproveitadores convictos, intelectuais do peito, grandes
formadores ou influenciadores de opinião, no intuito de desacreditá-las e de
mantê-las, convenientemente, à margem das especulações incômodas, longe da
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luz solar purificadora.
(Corno bem saberá distinguir o leitor prevenido, as chamadas "teorias conspi-

ratórías", hipóteses em geral meramente especulativas, sem sustentação factual ou te-
órica mais densa, costumam apresentar-se na forma de construções jiccionais destina-
das a dar algum sentido a fantasias populares, ou o que é grave, aos vácuos propositalmente
deixados pela falta de informações, pela desinformação intencional ou pela contra-informação,
usualmente promovidas pelas próprias autoridades, sempre que empenhadas em
ocultar fatos e respectivas evidências, censurando-os ou interditando-os ao conheci-
mento da população.

Não passariam, po r t an to , de mera técnica diversionista, n u m contexto em que
o próprio estado, com mais freqüência do que se imagina, sonega a realidade,
misturando-a, propositalmente, a elementos de ficção. Dosando porções das
verdades que desejam manter à sombra com hipóteses absurdas, desatinadas,
risíveis, induzem recipiendános da versão fugaz, que engendraram de forma
sarcástica, pejorativa, a descartar todo o pacote em que se misturaram, intencionalmente,
realidades e mentiras.

Técnica habílíssima e eficaz, também muito utilizada na literatura e em
filmes produzidos em Hollywood, ela consiste na concepção de estórias que
embaralham, engenhosamente, fatos incômodos a fantasias leves e pândegas, le-
vando leitores e espectadores a imaginar que tudo não passaria de divertida e bem
engendrada obra de ficção, atirando verdades irrefutáveis ao lixo do descrédito,

O trabalho que temos em mãos, entretanto, não tratará de meras hipóteses
ou teorias especulativas, conspiratórias, po s t o que esteja voltado, essencialmente, a fatos
históricos comprováveis, sustentados por fontes idôneas, e que deverão, sim, reve-
lar os teores das verdadeiras maquinações arquitetadas em benefício de interesses
mesquinhos, egoístas, de uma minoria ohgárquíca pretensiosa, elitista, racista e
arrogante, não só contra o interesse público geral, como ao arrepio de tudo aquilo
que se convencionou denominar de 'Bem-Comum' e de 'Justiça Social'.

A obra, como insisto em deixar patente, foi construída com referências
sólidas, obtidas nas melhores procedências, documentos, testemunhos e depoi-
mentos que consegui reunir em minhas leituras, pesquisas, experiências e an-
danças pelo mundo, Pode, e deve, sem favor, merecer confiança.

Em benefício exclusivo do leitor, sempre que julguei interessante, adequa-
do ou necessário, preferi, às minhas próprias palavras, transcrever trechos selecionados
da lavra de outros autores nas respectivas obras citadas, de molde a oferecer-lhe, não
somente, os resultados das pesquisas que realizei em seu favor como, também, de
apresentar, na forma original, os mesmos elementos de convicção que incorporei a minha
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consciência, até a concepção final deste texto.
Para maior conforto do leitor e, também, em especial proveito dos profes-

sores, colegas pesquisadores e estudantes que se dispuserem a utilizar a obra em
futuras consultas e referências, procurei não apenas indicar ampla bibliografia,
fontes de informações essenciais e das transcrições feitas, quanto provê-la de
elementos práticos que evitassem interrupções da leitura na busca de fatos, de-
finições e significados de palavras ou conceitos menos triviais.

Isso resultou em um generoso instrumental de cortesia, constituído por
mais de um milhar de notas de rodapé e informações do autor, que recomendo serem
percorridas simultaneamente ao texto principal. Um compreensivo índice ono-
mástico, abrangendo personagens, autores, fontes referenciadas e os principais
conceitos apresentados, oferecem aos consulentes cerca de cinco mil verbetes de entra-
da que, imagino, poderão facilitar, em muito, as futuras buscas remissivas por
tais assuntos ou atores.

Nas obras estrangeiras, ainda inéditas no Brasil, fiz-lhes as vezes de tra-
dutor, mesmo não sendo profissional do ramo. Desculpo-me, assim, antecipa-
damente, por quaisquer eventuais impropriedades cometidas nessa atividade,
creía-me o leitor, certamente involuntárias, de boa fé.

De outro lado, agradeço aos autores e editoras citados, nacionais ou es-
trangeiros, pela preciosa contribuição a este trabalho, às vezes, reconheço, um
tanto abundante em citações e transcrições, porém perfeitamente justificáveis
nas circunstâncias reportadas, e ante a firme expectativa de que, em contrapar-
tida, sirvam de incentivo à difusão, à aquisição e à leitura integral dessas obras
extraordinárias, singularíssimas.

Tratando-se de elementos tão controversos ao convencimento públi-
co, não poderíamos nos haver recusado, também, na busca empreendida pelas
origens e características desse 'Poder Secreto', ao exame e referência a modernos
métodos, processos, técnicas de sedução ou invasão psicológica e de tortura na
obtenção de informações ou de elementos de provas, como aos diversos tipos de drogas
alucinógenas, ou psicotrópícas, empregadas na obtenção de confissões ou de
influências às mentes indefesas; do envenenamento de humores; da instilação
de medos e pavores; na criação dos antagonismos; no estímulo a preconceitos
e rivalidades políticas, étnicas ou religiosas entre os povos, visando dividi-los
para contê-los, subtrair suas liberdades ou condicionar, mais facilmente, os seus
destinos.

Veremos que, historicamente, o crime, a contravenção, o tráfico, a difu-
são e a administração intencionaí de drogas, leves ou pesadas, sempre foram
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elementos importantes na excitação e na submissão de vontades; no impedimen-
to do correto exercício do livre-arbítrio, um direito divino, universal, de todo ser
humano e que lhe tem sido, sistematicamente, reduzido ou negado.

Altamente eficaz, potencializador e concentrador dos processos de ace-
leração da acumulação capitalista e dos ganhos exacerbados de poder, em bene-
fício dessa mesma oligarquia ávida e inescrupulosa, o negócio das drogas tornou-se
elemento-chave na compreensão dos processos de enriquecimento ilícito, da
submissão mental e do controle da humanidade.

Paralelamente ao estudo da aplicação política das drogas e à evolução
das técnicas de dominação psicológica, apreciaremos, também, como a trans-
formação dos costumes e das diversões públicas, da música e dos modismos no
vestir e no falar foram associados ao comportamento rebelde, ao acirramento de
ódios irracionais entre indivíduos e gerações; de diferenças religiosas supostamente
inconciliáveis e à doença do racismo, empregados a serviço do esquema de poder, como
instrumentos catalisadores do incitamento à alienação, às rivalidades, hostilida-
des e à cizânia entre irmãos.

Aperfeiçoados em centros de pesquisas das técnicas de 'mind control (con-
troles psicológicos), como os institutos Tavistock de Londres, Esalen e Sta-
nford nos Estados Unidos, onde são elevados ao 'estado da arte', tais costumes,
técnicas e drogas visam demolir barreiras e resistências mentais, submeter ou
teleguiar pessoas, induzindo-lhes sensações de medo incontido ou levando-as a
atitudes de violência extrema.

Para conseguir tais resultados, intimidar cidadãos e lograr sua exaustão
e rendição psicológica, rezam as melhores técnicas de manipulação e controle
mental, seria preciso submeter populações inteiras a estados extremados de ten-
são e submissão permanentes, imprescindível conservar-lhes, em tempo integral,
seus nervos à flor da pele. E essa tem sido, como examinaremos, a razão precípua
pela qual os noticiários que relatam constantes situações de guerras, crimes,
atentados terroristas, de desastres ou catástrofes e da violência quotidiana con-
tra os cidadãos sejam, sempre, os preferidos, os mais expostos e explorados.

Nas chamadas de noticiários, das encenações de teledramaturgia, filmes,
competições esportivas, a tônica é ressaltar os aspectos emocionais da notícia ou da
programação, levando, sempre que possível, a insegurança e o medo aos lares
e aos indivíduos, pelo relato de desastres, de fatos que exacerbem as atitudes
desabusadas de bandidos, assaltantes e traficantes, de policiais empenhados em
trocas de tiros com a marginalidade, de matanças e incidentes envolvendo as
temíveis 'balas perdidas', horror máximo das pessoas que necessitam se expor nas

59



O Poder SECRETO!

ruas, fora dos seus lares.
Mesmo os responsáveis pela divulgação de programas destinados ao lazer

doméstico, supostamente tranqüilo, relaxante, procuram destacar as fortes sensações sobre
os planos racional e espiritual da vida, tanto nas transmissões esportivas, competi-
ções que anunciam como de 'arrepiar a galera', quanto nas sessões de cinema, ao
exibirem películas 'emocionantes', destinadas a 'balançar os corações'', comover a família,
abalar os espíritos, a provocar o medo e 'congelar os ossos'; nas telenovelas ou programas
de auditório destinados a transpirar emoções, a infligir abalos morais ou à consciência,
como se fossem interditadas aos espectadores as faculdades de. pensar, orar, ou de
relaxar tranqüilamente, restando-lhes, apenas, entregarem-se ao sentir emocionado.

Enfim, impõem ao povo a obrigação de seguir, à risca, os preceitos mais
irracionais e impulsivos de vida, como o sentenciado pelo filósofo popular Roberto
Carlos: "... O importante é que emoções eu vivi ..."

Por isso, costumam seduzir maior público os efeitos teatrais exacerbados,
as disputas renhidas, acaloradas, os temas que conseguirem levar protagonistas
e espectadores às lágrimas, à exaltação da violência e da sexualidade, à liber-
tinagem ilimitada, à excitação das vísceras baixas em detrimento do superior
exercício intelectual, animalizando-as, de molde a submetê-las aos descontroles
e impulsos mais primários, sem interditos de consciência ou da moral, essência
superior a distinguir os seres humanos do restante da criação.

E, triunfo incomparável, levá-las, publicamente, à violência verbal e às vias de
fato, à explícita infidelidade conjugai e à separação familiar, cenas degradantes
que, quando captadas, serão logo depois exibidas à exaustão, sob falsa comoção
e pesadas críticas, como exemplos de atitudes lamentáveis, reprováveis, incom-
patíveis com o decoro e a boa educação, exigindo-se imediatas providências das
pessoas de bem ou das autoridades competentes, para coibir tais 'abusos e desvios inaceitáveis'.

Estudos formulados em centros internacionais de pesquisa comporta-
mental, aos quais nos dedicaremos com bastante atenção, revelam que estados
tensionais permanentes, pela submissão planejada a pavores constantes, fratu-
ram barreiras e resistências psicológicas, fazendo com que as pessoas, amedron-
tadas e nervosas, logo procurem suporte e apoio externos, solicitem o socorro
das autoridades, mostrando-se propensas a apoiar e se juntar a demonstrações e
reações de indignação coletiva.

Em pânico, populações descontroladas apelarão por soluções urgentes,
extremadas, antidemocráticas ou contrárias às consciências civilizadas, facili-
tando ao sistema de poder deflagrar supostas reações implacáveis, sempre destinadas
a impor restrições à liberdade, a silenciar vozes, a calar argumentos, a estimular
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ojerizas e preconceitos injustificáveis, a impor decisões autocráticas, a ferir ou
matar, rumos imperativos que, nas circunstâncias normais, seriam imediatamen-
te rechaçadas caso propostos pela autoridade governamental.

Os fundamentos que embasam essas assertivas serão mostrados e discu-
tidos em razoável profundidade.

Nessa mesma linha de informação, o leitor estará mais apto a compreen-
der como o povo americano, o detentor de maior padrão de vida, informação
cultural e de liberdades democráticas, uma vez submetido ao tremendo efeito-
demonstração do II de setembro, e submetido, desde então, a difusas ameaças de
terrorismoi internas e externas, aceitou e aplaudiu, face ao medo inaudito, a impo-
sição de medidas extraordinárias, especialmente na esfera legal, anunciadas pelo
governo a pretexto de melhor combatê-las e de restaurar a segurança, apoian-
do-o, em seguida, nas invasões dos países terroristas, os do eixo do mal, supostos
cultores de ódios mortais contra o ocidente, potencializados pela invenção da
posse de armas de destruição em massa.

Assim, manipulados pelo terror como instrumento de reformas políticas, um tra-
dicional método hegeliano do tipo problema-reação-solução, a maioria dos cidadãos
americanos viria a aceitar, e endossar, com intensa sensação de alívio, a invasão
de pretensos territórios inimigos, a prescrição de medidas de forca contra o cidadão comum.
a imposição de severas restrições às liberdades pessoais, t radicionalmente asseguradas
pela const i tu ição estadunidense: "... Primeiro, o Ato Patriótico do secretário da Justiça
John Ashcroft que, entre outras coisas, permitiu a prisão de milhares de suspeitos estrangeiros sem
acusação formal. Depois da guerra no Afeganistão, a base militar dos EUA em Guantánamo,
transformada em prisão, ficou superlotada com detidos sem direito à defesa. Por lá começaram,
na prática, os procedimentos interrogatórios originados de uma interpretação mais flexível âo
conceito âe tortura, concebida no Pentágono. Para completar, as fotos dos prisioneiros iraquianos
sendo abusados sexualmente por soldados em Abu Ghraib rodaram a Internet e chocaram o
mundo". 42

"... Acontecimentos como o Tsunami que devastou o Sudeste Asiático e os atentados de 11
de Setembro aos Estados Unidos produzem traumas semelhantes em seus sobreviventes. Segundo
psicólogos, especialistas em estresse pós-traumático, estas vítimas sentem ansiedade medo, tristeza
profunda, vontade de fugir da realidade".

Rosemary Schwartzbard, da Associação Americana de Psicólogos, especia-
lista em reação a desastres, afirma que o simples fato de, repetidamente, assistir
a cenas de desastre na TV "... Pode causar uma experiência âe dissociação social, causando

42 Ituassu, Arthur, na reportagem "Eleição nos EUA: Desrespeito à Lei inflama mobilização", feita com base em
trabalho do professor da Universidade de Cambridge, Lewis, Anthony, publicado no 'The New York Review of Books'. No
Jornal do Brasil de domingo, 31 de outubro de 2004. PA12.
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às pessoas ansiedades, dores de cabeça e de estômago".
Para Richard Heaps, psicólogo especializado em intervenção de crises e

desastres, "... Grandes atentados despertam fúria e busca por vingança" e, em paralelo a
desastres de grandes proporções, tornam-se tão representativos que ... As pessoas
começam a achar que o mundo é um lugar perigoso demais para se viver e se sentem impotentes
por não poderem controlar as ameaças ... Mesmo os espectadores à distância também podem
provar o luto e a tristeza da perda. E como se tivesse acontecido com eles próprios. Outros, numa
reação adversa, sentem tanto medo que reprimem emoções fortes. E deixam de se sensibilizar com
o sofrimento alheio". 43

justamente por tais gravíssimas conseqüências, examinaremos outras tre-
mendas possibilidades, além das provocações e reações políticas advindas dos
atentados terroristas, uma vez que as grandes catástrofes naturais, tais como
as drásticas movimentações da crosta terrestre, as alterações climáticas e seus
terríveis impactos sobre o psiquismo das populações, já podem ser provocados pela
interferência humana, em experimentos científicos de alto sigilo e extrema sofisti-
cação tecnológica.

É também pretensão do autor que este texto venha a beneficiar àqueles
cujas mais recentes dificuldades de interpretar os fatos estejam ligadas à percep-
ção, aceitação ou compreensão das visíveis influências ou ingerências diretas de "forças externas",
ostensivas ou difusas, atuando sobre rumos de governos, solapando soberanias e os mais essenciais
direitos e objetivos naturais de um estado-nacional e do seu povo (direitos de au tode te rmi -
nação), interferindo ou impedindo o seu livre-exercício, a saber:

"Administrar livremente as finanças e orçamentos, conservando a independência
para emitir moeda própria na quantidade que melhor convier aos seus interesses,
podendo estabelecei; com absoluta autonomia e sem interferências externas, as
próprias diretrizes de política monetária;
Determinar seus níveis de consumo de combustíveis fósseis, físseis ou de recursos
vegetais (biomassa); estabelecer limites singulares de proteção ambiental e deter-
minar as políticas de relações e integração de suas populações autóctones.
Estabelecer, com total liberdade, o ordenamento jurídico do país;
Definir, livre de amarras, as prioridades sociais, as políticas de investimentos
internos e os modos adequados de financiá-las com recursos domésticos, sem a
obrigatoriedade recorrente de se socorrer e submeter a 'inspeções e verificações
externas'; de suplicar aos bolsos e humores de especuladores e agiotas pla-
netários, agora eufemisticamente rebatizados de 'investidores internacionais".

43 Para as informações e transcrições do trecho: Machado, Sheila: "Trauma se parece com o do 11/9". No Jornal
do Brasil de 16 de janeiro de 2005, P. A10.
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(Trazendo dinheiro sem procedência definida, covarde, que foge
com o rabo entre as pernas ao primeiro sinal de desconforto, e
aproveitam a legislação liberal que é imposta pelo FMI e pelo Banco
Mundial, fazendo do Brasil a maior cload e lavanderia do mundo,
onde os dólares entram imundos e saem limpinhos, ficando entre
nós apenas a podridão enxaguada e a obrigação de pagar juros pelo serviço
sujo que prestamos ao mercado).

Ressalte-se que tais direitos básicos, fundamentais, de autodeterminação
do estado-nacional e as conquistas derivadas do seu exercício amplo e soberano,
começam a ser atacados e expropriados, sob irresistíveis pressões internacionais visando,
justamente, quebrar as espinhas dorsais das sociedades outrora livres e reduzir funções públicas,
através da imposição de "reformas pseudo-modernizadoras'' impostas sob chantagens
psicossociais, e destinadas a determinar:

"Quebras de monopólios nacionais, a pretexto de se 'diminuir o peso do estado,
incentivar a livre-concorrência e a queda dos preços' que, ao final do processo,
pela via de vertiginosas mudanças de rações sociais, fusões, incorporações e trans-
ferências de controles acionários se revelarão mentirosas e fraudulentas, por se
haverem transformado em monopólios privados, ostensivos ou velados;
A abdicação de atividades de fiscalização, regulação, fomento e incentivo ao de-
senvolvimento } antes exercidas pelo estado, em favor de organismos independentes,
com forte interferência da esfera privada, criados especialmente para administrá-
las sob a forma de 'agências reguladoras';
A privatização de empresas e negócios estatais, a pretexto de gerar mais recursos
para educação, saúde, segurança, habitação e saneamento;
O corte ou supressão de antigos direitos sociais e trabalhistas, universais ou es-
pecíficos de determinadas categorias de trabalhadores, estes sob a desculpa de "pôr
cobro a privilégios de toda ordem ;
A redução ou extinção universal das bases do 'welfare state', visando '... Impedir
a quebra da previdência social';
A redução dos poderes e da imagem do estado. O Brasil começará a 'desaparecer
oficialmente', adquirindo nova personalidade jurídica em favor de uma outra,
distinta e de instância superior ao nosso estado-nacional, quando os passaportes
destinados aos cidadãos brasileiros, a pretexto da introdução de novas normas
internacionais de segurança (foto digitalizada, dados biométricos do
portador — uma norma claramente racista — e diversos elementos de
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barreiras a fraudes e falsificações) passam a conter na capa (agora
impressa em cor azul), o termo: MERCOSUL, a nossa nova nacio-
nalidade oficial;
A reformulação do sistema financeiro, concedendo-se independência aos bancos
centrais para 'impedir a volta da inflação';
A redução das demandas dos funcionários públicos civis e dos militares;
A imposição de barreiras ecológicas ao desenvolvimento, a pretexto de 'proteger a
integridade do meio ambiente';
A formação de supostas parcerias entre os setores público e privado (PPP), nova
e criativa modalidade para as antigas 'joint^ventures', agora sem riscos para o
mercado, em que os lucros aos sócio-empresários estarão sempre garantidos e os
eventuais prejuízos serão custeados pelo orçamento público, isto é, pelos impostos
cobrados ao povo. Na verdade, um acordo de concessão de subsídios, sem limites e
mal disfarçado, gato escondido com o rabo de fora;
A expropriação mundial de direitos e sua padronização universal em patamares
inferiores, unicamente explicável como ação preliminar e deliberada de desmonte
dos estados-nacionais e a implantação de uma autoridade global, supranacional,
única e respeitada '.

Ainda nos bastidores do pré-nascimento dessa imensa vaga esmagadora,
de uma nova ordem sob a égide do capitalismo pantagruélico, totalitário, avassalador.
que se espraia velozmente e se empenha, de forma cada vez mais clara e ostensi-
va, em busca da dissolução da antiga organização segmentaria ocidental, em be-
nefício de uma estrutura globalizada com administração, legislação, filosofia de
vida e religião únicas, sob um futuro governo central, examinaremos, também,
de que forma foi empreendida tamanha e intensa ação de eficácia local.

Ela teria sido promovida, simultaneamente, em quase todos os países
ocidentais, por organizações transnacionais privadas, verdadeiros braços-armados
dos novos centros de poder, compreendendo empresas multinacionais; organi-
zações não-governamentais (ONG); as redes de bancos centrais independentes; as
agências 'reguladoras'; as mais destacadas cátedras de Universidades sustentadas
pela elite iluminada; 'sociedades anônimas' a serviço do mercado, travestidas de órgãos
oficiais internacionais e, pasmem, braços planetários ou locais das igrejas e de
antigas e modernas sociedades secretas!

No plano macroeconômico, examinaremos, também, como certas orga-
nizações multilaterais de caráter supostamente 'oficial', de existência física, ou
apenas nominal, como as que se seguem, ampliaram e unificaram esforços para
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que fossem obtidas, em todo o planeta, a compreensão e a colaboração efetiva dos go-
vernos eleitos, aos quais se apontou e exigiu o fiel cumprimento do receituário
neocapitalísta.

E esses amplos e poderosos braços do governo mundial, arquitetos da
expropriação de direitos e da demolição dos estados nacionais, abrigar-se-íam
em dois grupos distintos:

AS ORGANIZAÇÕES DITAS "MULTILATERAIS":

O Fundo Monetário Internacional (FMI); o Banco Internacional de Reconstru-
ção e Desenvolvimento (BIRD, ou Banco Mundial); o Banco Interamericano
de Desenvolvimento (BID); o Banco de Compensações Internacionais (BIS); a
Organização das Nações Unidas (ONU); a Organização do Tratado do Atlân-
tico Norte (OTAN); a União Européia e outras áreas de lívre-comércio ou
mercados comuns;

AS ORGANIZAÇÕES "ESSENCIALMENTE PRIVADAS":

As ONG; a Comissão TRIEATERAL (EEUU; Europa, Japão e seus satélites
regionais); os Grupos dos SETE (EEUU, Japão, Alemanha, França, Inglaterra,
Itália e Canadá), dos OITO (os mesmos que compõem o Grupo dos SETE,
mais a Rússia) e dos VINTE (os vinte países de maior PIB); O Grupo de
MONT-PÉLÉRIN; o DIALOGO INTERAMERICANO; O Royal Insti-
tvite of International Affairs (RIIA); o Council on Foreign Relations (CFR)
e sua rede capilar mundial; o Grupo dos BILDERBERGER; as ANTIGAS
SOCIEDADES SECRETAS (os ílluminati, a Maçonaria, as Ordens Místico-
Militares); as Universidades de maior prestígio mundial: Harvard, Yale (com
sua Sociedade Secreta Skull & Bones, reduto dos Bush), Columbia, Chicago,
Johns Hopkins e outras; os Bancos Centrais Independentes; o CONSENSO de
WASHINGTON (conjunto de decisões tomadas a partir de novembro de 1989
em Washington, EEUU, após reuniões entre funcionários americanos e represen-
tantes do FMI, BID e BIRD, contendo as diretrizes da receita neocapitalista,
mandatária para o restante do mundo!)

Examinaremos, também, como as teses e objetivos mundialistas foram
consolidados em nosso continente, sob regência do Diálogo Interamericano (entre
seus membros mais proeminentes, desde a década de 1960, os brasileiros Fernando
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Henrique Cardoso, Henrique Meirelles e Luís Ignácio Lula da Silva).
Esse ideário globalizante, antes arquitetado e testado em segredo, seria,

depois, imposto ao mundo pelos dirigentes dos países integrantes da comissão
Trílateral (com o suporte ideológico da sua famigerada 'Teoria da Dependência''),
deliberando, negociando e aplicando as bases de um projeto mundialista em nome de bi-
lhões de pessoas em todo o mundo, sem nenhuma delegação democrática, portanto,
totalmente alienado da imprescindível soberania popular.

Veremos como esse mandato ilegítimo, espúrio, poderia ter recebido mo-
ções de simpatia, apoios discretos (explícitos ou inconscientes) dos grandes
empresários, banqueiros, políticos, intelectuais e religiosos iluminados ou a eles
intimamente associados, pertencentes, indistintamente, a todas as principais cor-
rentes políticas, credos e religiões: fiéis cristãos como os Morgan, os Rockefeller, os
Carter, os Belmont, os Clinton, a família Bush; dignitáríos e multimilionários
orientais (como os Lee, chineses, e os Onassis, turcos); de potentados muçul-
manos, como as famílias reais da Arábia Saudita (entre seus membros o maior
acionista privado do First National City Bank, um dos controladores privados do
FED), dos Emirados Árabes, do Brunei e do Kuwait; das cabeças coroadas eu-
ropéias; de sionistas como os Rothschíld e os Warburg; dos intelectos de fer-
renhos globalistas como o socialista Zbigniew Brzezinsky e o neocapitalista
Henry Kissinger; das igrejas universalistas e seus líderes, como a católica, as cristãs
"Mórmon", a "Universal do Reino de Deus" ou a "Associação do Espírito Santo para a
Unificação do Cristianismo Mundial" (esta, a 'Igreja da Unificação', do reverendo Sun
Myang Moon, ligado aos Bush), quase todos simpatizantes ou, simplesmente
ao seu modo, em busca de uma nova ordem mundial laica ou religiosa, do processo de
globalização e da implantação de um governo mundial, ainda invisível.

A plêíade de instituições mundialistas montadas à volta desses potenta-
dos e suas organizações, oficiais ou privadas, mas, sempre que possível, alimen-
tadas com recursos ou financiamentos públicos, daí a luta incessante pelo seu
controle, pode estar defendendo ou contemporizando, secretamente, com certos princípios
degradantes da herança cultural do ocidente, dos cidadãos do mundo e seus
respectivos estados-nações, constantes do seguinte

"Decálogo da Agencia Globalizante"

(ou, a quem preferir, do "Fim da Civilização Ocidental Judaico-Cristã")

"... Empenhar todas as forças universais disponíveis, até lograr":
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i. O fim dos estados-nacionais (em benefício de núcleos regionalizados ) do
patriotismo, da propriedade individual privada e da família, como instituições
fundamentais da nossa civilização.
2. O fim das tradicionais religiões monoteístas (cristianismo, judaísmo e is-
lamismo), c dos conceitos éticos, morais e filosóficos pregados por elas, a serem
substituídas por credos esotéricos, de origem pagão-babilônica.
3. O fim do 'estado de bem-estar social '('welfare state') proposto pela antiga
vertente capilalista-liberal (aquela que aparentava preocupações e fazia promes-
sas vãs de 'justiça social'), hoje também em extinção; e o desemprego forçado,
como arma de desarticulação dos trabalhadores e de quebra da espinha dorsal
sindicalista.
4. A limitação ao 'Desenvolvimento Nacional' de cada país, pela chantagem
ecológico-ambiental e pela depressão econômica forçada, obedecendo aos preceitos
de uma era de 'pós-industrialismo'.
j\ O tráfego livre e desembaraçado dos capitais voláteis e o fim dos empecilhos às
transações financeiras de quaisquer espécies, facilitando as manobras especulati-
vas do mercado t, de quebra, a 'clarificação' do dinheiro ilícito, o tráfico de drogas
e a corrupção em geral.
6. A redução salarial irrestrita, planejada como forma de contenção das deman-
das sociais e materiais das famílias, num mundo em recessão forçada, e a des-
moralização como instrumento de redução das exigências dos servidores públicos
e das Forças Armadas, objetivando ao enfraquecimento geral da sociedade e do
estado.
7. A consolidação das técnicas de manipulação psicológica, elaboradas em centros
de pesquisa de 'mind control' (controle da mente), do porte dos sinistros Tavis-
tock, Esalen e do Stanford Institutes (o primeiro em Londres e os demais nos
EEUU) e de projetos de desenvolvimento tecnológico com poderes de interferir em
fenômenos naturais (capazes de criar catástrofes artificiais) para a aplicação em
massa desses princípios, como o 'Projeto HAARP', no Alaska.
Através delas, estão sendo consagrados os conceitos assemelhados aos da 'cultura
da paz', da 'bala perdida', do 'terrorismo urbano' e dos 'direitos humanos', vi-
sando a implantar o controle totalitário da população e facilitar o seu desarma-
mento, impedindo-a de tomar a iniciativa de lutar, no futuro, contra a opressão
e a tirania que se pretende instalar no planeta!
8. A organização política e econômica do mundo em dez províncias interde-
pendentes, mutuamente interativas (chamadas 'mercados comuns' ou 'regiões'),
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submetidas a um governo mundial unitário; a prática irrestrita de -políticas mal-
thusianas, pregadas pelo Clube de Roma (visando redução drástica da população
civil), como a liberação do aborto, a estimulação da liberdade sexual recreativa
(desde que devidamente protegida para evitar a procriação); a chantagem da
AIDS conjugada a popularização da camisinha; o incentivo às relações homos-
sexuais e ao chamado casamento gay', prazerosos para os praticantes, porém
estéreis, com 'procriação zero'.
9. A difusão da contracultura como elemento de dissolução social, visando modi-

ficar os tradicionais padrões éticos e morais da cultura ocidental, substituindo-os
por práticas e crenças da 'New Age' (Nova Era), cujos símbolos são 'as drogas,
o sexo-livre e o rock & roll; a liberalização do uso das drogas sob diversos pre-
textos, inclusive de suposta racionalidade econômico financeira e de segurança
pública, como fator de capitalização do mercado e da pacificação 'química' das
mentes inquietas, inquiridoras e das consciências reivindicadoras.
10 estabelecimento de um governo mundial único que contemple: Um sistema
monetário unificado sob a égide âe um ou mais bancos centrais independentes e
privados; a arrecadação de um imposto planetário; a submissão da vida i do com-
portamento humanos a um diretório central sob supervisão eletrônica; um serviço
militar global obrigatório; a unificação e o rígido controle dos genêros de primeira
necessidade, da natureza e da ecologia; dos assuntos biológicos, nestes compreendi-
dos a saúde, os transplantes, a alimentação e as limitações populacionais. (44)

Ficará bastante claro ao leitor de que forma, por imposições dessa Agenda,
o espaço no mundo do futuro encolherá para todos os seres humanos de sangue
comum, especialmente aos situados entre as classes de menor poder aquisitivo,
cidadãos rasteiros e desprotegidos.

Já na dialética modernista do mercado, onde o DNA não pesa tanto e o
que conta de verdade é o poder do bolso, passarão a existir, somente, duas categorias
de indivíduos: os 'consumidores' (os pagadores de impostos, aqueles com emprego
ou renda corrente, conta bancária e cartão de crédito) contrapondo-se ao 'lixo
humano residual', a ser eliminado: desempregados, insubmissos, velhos, doentes, desa-
justados, drogados, estropiados sem utilidade para o sistema, conhecidos entre a
elite oligárquica internacional como os 'useless eaters' (45) (literalmente, 'comedores sem
nenhuma utilidade', ou, em expressão vulgar, 'bocas inúteis', isto é, os que se alimentam
graças aos esforços de terceiros, sem conseguir trabalhar ou produzir).

44 Decálogo construído com apoio das muitas fontes citadas na bibliografia anexa, e inspirado na sugestão
apresentada pelo sacerdote católico, Persch, Léo. na sua obra citada. R 135.
45 Coleman, John, em "0 Comitê dos 300".
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O sistema obrigará a que os segundos (os 'useless eaters', as 'bocas inúteis')
sejam, em breve, excluídos do panorama, sem que lhes seja proporcionada uma
segunda chance, sequer. Quem, portanto, ficar desamparado daqui por diante,
assim deverá permanecer, para sempre.

Por isso, todos os cidadãos sem renda ou carentes deverão ser identifica-
dos e cadastrados, paulatinamente, quando receberão um 'cartão magnético da fome',
que lhes garantirá ração mínima, até o seu posterior 'desaparecimento'.

Em contrapartida, a elite superior, o creme de Ia creme da sociedade ilumina-
da, já está sendo diferenciada da plebe, ao nascer, por um chip implantado sob a pele, garan-
tindo aos seus membros ampla proteção e total liberdade de ações. 46

Nessa linha, a situação social tenderá à degradação e ao aumento da vio-
lência, gerando pressões dos favorecidos (os 'consumidores') em prol de 'mais se-
gurança quando, então, o sistema de poder passará a atender essas demandas e
tomar medidas agressivas contra os 'novos párias sociais'.

A decadência final virá com a persistência de políticas recessivas, sempre
sob o ingênuo pretexto de que "... Ninguém pode gastar mais do que arrecada" (sem ja-
mais se mencionar os crescentes volumes dos juros devidos pelas dívidas interna
e externa, é claro), sofisma pelo qual se busca obter compreensão e complacên-
cia da fé pública, fazendo-a aceitar, pacificamente, o arrocho e acreditar que o
estado brasileiro seja igualzinho ao homem do povo, totalmente indefeso, impotente
ao peso da pobreza fabricada, idéia que nos vai impondo, por intenso processo de
lavagem cerebral, a esperta dou t r ina do mercado internacional e dos seus braços-armados
financeiros, o Banco Mundial, o BIS e o FMI.

Não se cogitaria, portanto, de esclarecer, ou sequer mencionar, que aos
estados nacionais, aí incluído o brasileiro, a diferenciá-los do cidadão comum, ain-
da restariam a faculdade e o dever de exercitar soberanamente, sobre todos e cada um,
indistintamente, em favor e na defesa da coletividade, três dos seus mais clássicos pode-
res es ta tutár ios : os monopólios da violência, da criação e cobrança de impostos e da emissão
de moeda!

Fica o povo, assim iludido, a imaginar que o fabuloso dote da sociedade
brasileira e os horizontes de um futuro tão potencialmente radíoso se restrin-
jam, apenas, ao 'deve & haver' dos impostos arrecadados , do sagrado pagamento às
dívidas e das cada vez mais magras despesas correntes.

E que, para o inexorável pagamento desses débitos encanecidos, infin-
dáveis, muitas vezes já quitados e, por isso mesmo, jamais auditados 41, seremos
46 Coleman, op. cit.
47 0 artigo 26 do 'Ato das Disposições Transitórias' da Constituição Brasileira dispõe que:"... No prazo de um
ano a contar da promulgação da Constituição, o Congresso Nacional promoverá, através de Comissão mista, exame analí-
tico e pericial dos atos e fatos geradores do endividamento externo brasileiro". Só para recordarmos juntos, a carta-magna
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obrigados a nos desfazer, dia após dia e para sempre, das riquezas e farturas que
tanto o fabuloso território quanto o nosso imenso talento criativo nos permi-
tem e estimulam a produzir, esvaziando nossos celeiros para destinar conteúdos,
sob intensos aplausos de júbilo, às famigeradas e exaltadas exportações.

Ou, melhor dizendo, canalizando-os à engorda e ao bem-estar dos vizinhos, em
troca das notas de papel sem lastro, criadas do nada, dinheiro muitas vezes contami-
nado pelas atividades duvidosas, sujas, e que voarão diretamente para os bolsos
dos credores e investidores, enquanto somos condenados a permanecer, ad eternum,
rotos, famélicos, desabrigados, doentes e miseráveis.

Dívidas que, apesar de nossos esforços insanos continuarão a ser capitali-
zadas vertiginosamente, a juros alucinantes, em infindável círculo vicioso, e por
isso jamais pararão de engordar e de demandar mais riquezas, mais trabalho,
mais suor, sangue e mais juros ...

E, supremo, humilhante escárnio, como obstáculo intransponível do de-
ver, da honra e da gratidão, haveria que se elevar aos céus, acima de todas as
demais coisas e até mesmo do interesse público, esses débitos sem nenhum sen-
tido, contraídos, já não se sabe quando, junto a generosos senhores estrangeiros,
nobilíssimas e grandiosas almas, muletas sem as quais teria sido impossível a
todos nós, pobres coitados, sobrevivermos até agora.

Relegar-se-ão à mais abissal ignorância pública, como se jamais tivessem
existido, tanto as dimensões gigantescas do nosso patrimônio monumental,
como todos os demais princípios de soberania, de nobreza da alma humana e da
dignidade do Bem-Comum\

Por isso, estaremos abordando logo adiante temas relevantes como o res-
peito à vida, à saúde, à educação, à persistência da rica herança patrimonial e
cultural do povo brasileiro e seu inalienável direito à felicidade e à alegria de
viver, que vão sendo sufocados, pelas garras do plano mundialista, como projeto
coletivo de Pátria.

Ou de afeto, proteção e solidariedade mútuos; de racionalidade na adminis-
tração e na repartição da riqueza; do apoio e da amizade entre irmãos de mesma
alma, que comungam do mesmo território e de objetivos semelhantes, razões
finalísticas da criação do estado, única entidade capaz de prover, com 'Justiça
Social', a 'Ordem' e o 'Progresso', o 'Desenvolvimento' e a 'Segurança'.

As eletrizantes respostas que obtive para tantas e tão fascinantes ques-
tões, os fatos históricos e a enxurrada de informações pesquisadas, muitas aqui
incluídas, suas análises e possibilidades, refletem o conteúdo objetivo deste
foi promulgada em cinco de outubro de 1988, sem que coisa alguma tenha sido feita, até o presente, para o cumprimento
desse dispositivo. N.A.
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livro. Elas são o presente que pretendo, daqui por diante, oferecer ao deleite e à
reflexão do estimado leitor.

Gostaria, antes de lhe abrir, finalmente, as portas da curiosidade e de re-
metê-lo ao texto prometido, de deixar consignado, com respeito e afeição, que
antevejo no exercício da leitura um magnânimo ato de "cordialidade e de confiança
no próximo .

E que, acima de t u d o , "ler uma obra representa um largo gesto de desprendimento
pessoal e de esperança".

É consumir parte da própria vida, nosso bem mais precioso, em benefício
das idéias apresentadas ou defendidas por outrem, na expectativa de encontrar
nelas algo de muito puro e valioso, mesmo sob o risco de que pouquíssimo,
quase nada, remanesça ao final da leitura.

Tamanha atitude deve ser vista, portanto, como nobilíssima e democrática
concessão, um dos mais largos gestos de apreço, respeito e grandeza de um ser
humano em favor de outro.

Reconhecido e sensibilizado, agradeço, de coração, a todos os que vierem
a me dedicar tão pródiga demonstração de altruísmo, confiança, generosidade e
afeição, esperando não desmerecê-la.

Rio deJaneiro-R.J., dezembro de 2004.

Armindo Augusto de Abreu

(Texto original revisto e ampliado pelo autor, antes da remessa ao prelo; conclusão em 30/04/05)
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O COLAPSO DA CIVILIZAÇÃO OCIDENTAL, 
JUDAÍCO-CRISTÃ 

"... Sobre o deserto da Peréia resplandeceu a Trin-
dade ... O Mal também estava ali, no amplo silêncio 
dos altiplanos ressequidos. E, ao fim de quarenta dias, 
quando em Jesus se encontrava exaurido, pelo jejum e 
pelos arrebatamentos do espírito, o que nele havia de 
humano, o Mal tomou a forma corpórea e dirigiu-lhe 
a palavra. 
- Vê, diz Satanás, aos teus pés, desdobrado, como em 
apoteose, o esplendor de todos os reinos da Terra. 
Tudo isso me pertence, e muito mais ainda. Vê e pen 
sa; e, pensando resolve-te: 
- Queres possuir todos estes países, dominar sobre 
todos os tronos, fazendo tributários humildes os so 
beranos orgulhosos? 
Pensa: é acaso a tua doutrina que te impede de seres 
rico e poderoso? Muito melhor será que imponhas, 
sobre o Mundo, com a espada implacável da violência, 
as tuas lições ..." 

"O que é a História senão uma fábula com a qual todos concordam?" 
NAPOLEÃO BONAPARTE. 

 A década de 1950 chegou como brisa leve, luminosa e colorida, trazendo à 
segunda metade do Século XX matizes irisados e velhos perfumes esquecidos. 
O sombrio período da história humana que os doces anos 50, finalmente, 
encerrariam, começara de forma terrível, enegrecido e sufocado pela fumaça de 

75 

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com   For evaluation only.



O Poder SECRETO! 

pólvora queimada; o solo da civilizada Europa tinto com a torrente do sangue 
derramado pelos cadáveres das mais de cinqüenta milhões de pessoas destroça-
das em monumentais carnificinas; o ar pútrido, fétido diante do manancial de 
corpos decompostos nas guerras mundiais de 14 e 40. 

Os quatro longos, arrastados, anos de 1914 a 1918 representaram um 
dos períodos mais significativos e conturbados da História contemporânea. 

E nele, em duas ocasiões distintas, após o turbilhão nascido da I Guerra 
Mundial, surgiram tentativas desesperadas de se impor uma nova ordem mundial 
ao planeta combalido, ambas de natureza racional, secular e materialista; Uma 
delas, a Liga das Nações, impulsionada pela visão idealística do filósofo Kant e 
com os esforços do presidente norte-americano Woodrow Wilson, tangido por 
poderosos mentores. 

A outra, a Internacional Comunista, inspirada pela fúria bolchevique de Ni-
colau Lênin e acólitos. 

E, por mais incrível que possa inicialmente parecer, ambas as tentativas foram 
induzidas, manipuladas e patrocinadas pelo mesmíssimo esquema de poder! (1) 

No começo dessa segunda década, o poderio europeu se equilibrava, pre-
cariamente, entre as monarquias francesa, britânica, o império Austro-Húngaro 
(Habsburgo) e o império czarista da Rússia. Tangenciando e influenciando a 
Europa, no exato ponto onde seria formado o futuro e instável estado iugoslavo 
(pela junção artificial, forçada, entre outras, das províncias croata e eslovena do 
império Habsburgo), havia um enclave sérvio, pertencente ao império Turco-
Otomano (que permaneceria como o poder dominante, no Oriente Médio, até 
o final do primeiro grande conflito mundial). 

E esta mesma fração servia do império Otomano sobreviveria ao seu des-
manche, no pós-guerra, anexada à Europa como parte do recém-criado mosaico 
iugoslavo, 

Esses anos marcantes, tremendamente conturbados, testemunharam a 
derrocada do antigo arranjo geopolítico europeu, preparando o velho continente 
para uma futura reunificação, dessa vez de caráter laico e racionalista: Ao seu 
final, o kaiser da Prússia havia caído e os impérios Otomano, Habsburgo e o 
czarista Romanov se haviam esfacelado. z 

Mas, esses tempos especialmente difíceis haviam, sobretudo, abrigado a 
 destruição de três dos maiores poderes imperiais cristãos que dominaram a Eu- 

ropa no século anterior: Em tão curto espaço de tempo, as dinastias Habsburgo, 
1 Como o leitor perceberá ao longo deste livro, esta é uma das suas teses centrais e será, exaustivamente, 
sustentada pelo autor, com o auxilio de diversos pesquisadores e suas várias obras, nacionais e estrangeiros. N.A. 
2 Para a organização geopolítica européia, antes e depois da I grande Guerra: Robertson, Pat in "The New 
World Order", Word Publishing, Dallas, 1991. P. 634. 
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Hoenstauffen e Romanov, remotas sucessoras dos reis merovíngios (3) no antigo 
sonho de uma Europa unificada e católica, haviam sido inteiramente dilaceradas.4 

Esta ampla falência representava, também, o fim de um malogrado projeto 
de "geopolítica esotérica", isto é, da constituição de um sacro império romano na Europa 

do século XIX, "... Revitalizado e reconstituído, um estado secular que unificasse todos os 

povos, realizando o sonho de séculos de um reino celeste na Terra, uma réplica ou imagem em 

espelho da ordem, harmonia e hierarquia do cosmo, ... Atualizando a antiga premissa hermética, 

3 Merovíngios: Nome da primeira dinastia que reinou em França provindo seu nome de Meroveu, que se supõe 
haver governado de 448 a 458 d C. Eles surgiram como descendentes dos Sícambrianos, também conhecidos como fran 
cos (uma íribo do povo germânico originada de um homem conhecido por Francio, morto em 11 a.C, e que reivindicava 
ser descendente do bíblico Noé, da Suméria). 
Os francos, os mais remotos ancestrais dos merovíngios, também costumavam se autodenominar o "Povo da Aliança com 
Deus". Coincidentemente, os antigos egípcios também se achavam o "Povo Ele ito, que possuía um pado de Aliança com 
Deus", uma crença que, segundo alguns autores, como Icke, foi transposta pelos escribas ievitas pós-babilònicos aos 
israelitas, então vivendo sob escravidão no Egito. 
A dinastia merovíngia, que reinou entre os séculos V e VIII em territórios do que hoje é conhecido como França e Alema-
nha, terminou com Quílderico em 752 d C, Seus membros mais destacados foram Clóvis I, que reinou entre 458 e 511 e 
Dagoberto (602-638). Segundo importantes autores, a ancestralidade dessa dinastia pode ser seguida e comprovada até 
sua origem, entre os arianos das montanhas do Cáucaso, passando por Tróia e suas guerras. Em certa ocasião, seus 
ancestrais Franco-Sicambrianos ter-se-iam estabelecido na margem oeste do rio Danúbio, quando foram denominados 
cíntios, e conhecido pelos antigos romanos como "Os Autênticos". 
Dos merovíngios, diz-se ainda que são os ancestrais de todas as casas reais reinantes na Europa e de várias correntes 
sangüíneas que abrigaram muitos poderosos através dos tempos, até hoje em posições de influência e controle. Os sím-
bolos mais sagrados dos Merovíngios eram as flores-de-Iis, tão ao agrado da atual dinastia britânica, e as abelhas que, 
assim como as colméias, representam um antigo símbolo real dos "Illuminati'' 
A tumba do rei Quilderico continha nada menos do que trezentas miniaturas de abelhas, feitas de ouro maciço. Quando foi 
coroado imperador, em 1804, Napoleão fez questão de seguir tal tradição e teve abelhas douradas bordadas em suas rou-
pas como, usualmente, haviam feito antes os reis merovíngios, usando-as como símbolos do seu reinado. Os fundadores 
da igreja Mórmon, Joseph Smith e Brigham Young, seriam também descendentes da corrente sangüínea merovíngia e, por 
isso, a bandeira do Estado americano de Utah, controlado pelos mórmons (a sede oficial da igreja fica em Salt Lake City, 
Utah), ostenta uma colméia de forma cônica, ou casa de abelhas, no centro do seu escudo. 
Segundo documentos mencionados na obra "O Santo Graal e a Linhagem Sagrada", os merovingios seriam descendentes 
diretos da tribo de Benjamin, uma das doze da casa de Israel, o que teria dado, ocultamente, a essa linhagem de origem 
étnica supostamente judaica, o controle do nascente império cristão. Sua dinastia foi usurpada peios caroííngios, com 
apoio da igreja católica que, assim, romperia o antigo pacto feito com a casa merovíngia, expurgando, temporariamente, 
do poder essa dinastia de sangue provavelmente judeu. 
Nota do autor, com base em dados recolhidos na enciclopédia Lello & Irmão (P. 1747) e Baigent, Míchael; Leigh, Richard 
e Lincoln, Henry; em "O Santo Graal e a Linhagem Sagrada". Nova Fronteira, 2a Edição, Rio de Janeiro, 1993. P. 190-203; 
Icke, David em Tales frorn the Time Loop':, Bridge of Love Pub., USA, 1sl Ed., October 2003. P. 258-9. 
4 Habsburgo (casa de): Antiga família da Alemanha, oriunda da Suábia. Conquistou com Alberto, o Rico (1155), 
territórios consideráveis entre a Suíça e a Alsácia, e subiu ao trono Imperial com Rodolfo de Habsburgo, cujos descen 
dentes possuíram, ainda, a Boêmia, a Hungria, a Espanha, os domínios austríacos, os Países Baixos, uma parte da Itália 
e o Novo Mundo. Maria Teresa, filha do imperador Carlos VI, levou ã casa dos Habsburgo os seus domínios na casa de 
Lorena pelo seu casamento com o duque Francisco III que veio a ser o imperador Francisco I (1745-1765). Dá-se aos seus 
descendentes o nome de Lorena-Habsburgo. 
Romanov: Dinastia russa que reinou de 1613 (Miguel III Feodorovitch) a 1762 (Isabel), daí reinando através da casa de 
Alsácia-Gottorp, sua herdeira pelas mulheres, sendo derrubada, em 1917, com a revolução bolchevique. Hoenstauffen: 
Ilustre família imperial da Alemanha, oriunda de Vurtenberg, e cujos principais membros ocuparam o trono desde o Século 
XII. 
Conforme os respectivos verbetes constantes do Dicionário Prático Ilustrado Lello & irmão, Porto, 1963. Vol. III, respecti-
vamente às páginas 1646,1855 e 1657. 

77 

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com   For evaluation only.



O Poder SECRETO! 

I 

... contida no vaticínio ... 'Assim na terra como no céu'." 5 
Tal império terreno, de emanações celestiais e místicas, hoje talvez ima-

ginado como meramente utópico, teria sido, malgrado o seu fracasso, perfei-
tamente viável e exeqüível na ambiência política da Europa, ao final do Século 
XIX. 

Nessa perspectiva, ele era idealizado como " (    )  — Uma teocracia onde na-

ções seriam nada mais que províncias, seus lideres apenas procônsules a serviço de um Governo 

Mundial que emanaria de uma elite de sangue azul. Para a Europaf esse regime do Grande Rei 

implicava uma dupla hegemonia: do papado e do império, da sede da igreja romana e da dinastia 

Habsburgo, que seria o braço direito do Vaticano." 6 
Para muitos estudiosos da mente e da conduta humanas, esse novo qua-

dro dantesco de destruição e guerras não passaria de mera etapa daquele antigo 
sonho cristão, de um planeta governado sob a bandeira de idéias, crença e au-
toridade únicas. Mas que, desta feita, fora obra de um outro grande, sinistro e 
implacável sistema oculto de domínio, manipulação e controle, finalmente apto, prepara-
do para exercer o verdadeiro senhorio do baraço e do cutelo 7 sobre os destinos 
da humanidade, e que acabara de mover suas grandiosas engrenagens secretas 
visando criar antagonismos e separar irmãos de mesma índole. 

Dividir para conquistar e melhor governar seria o seu moto; corrigir, a ferro, fogo 
e sangue, sempre que necessário, os desvios de rota que o imprevisível 
comportamento humano e as mãos da Providência importam aos seus planos seria 
o método favorito para a imposição dos seus seculares e implacáveis desígnios 
de ambição e poder. 

Reagindo, outra vez, à consolidação da chamada Sociedade Ocidental 
Cristã, visão modelar, pronta e acabada, para tão grandiosa idéia de uma orga-
nização planetária celestial e globalizante, de essência e liderança católicas, mas 
com profundas raízes humanísticas, culturais e religiosas originalmente judaicas. 

L O O J ' 
sociedades secretas se espalharam no solo europeu e fizeram-no fervilhar de 
conspiradores empenhados em barrar e desfazer esse ideal milenar, semeando 
discórdias, plantando ojerizas e cizânias. 

Exatamente como haviam logrado obter sucesso, séculos antes, através do 

5 Para a expressão "geopotítica esotérica" e demais transcrições: Baigent, Michael; Leigh, Richard e Lincoln, 
Henry: em "Holy  Blood, Holy  Grail", Jonathan Cape. London, 1982; em português: "0 Santo Graal e a Linhagem Sagrada". 
Nova Fronteira. 2a Edição, Rio de Janeiro, 1993. P. 158-9. ^ ^ ^ ^  

Chaumeil, Jean-Luc, em !'Le Trésor di Triangle d'or" ("0 Tesouro do Triângulo de Ouro"), citado por Baigent, 
Michael; Leigh, Richard e Lincoln, Henry: em "Holy Blood, Holy Grail", Jonathan Cape. London, 1982; em português: "0 
Santo Graal e a Linhagem Sagrada". Nova Fronteira. 2a Edição, Rio de Janeiro, 1993- P. 157. 
7 Baraço: corda ou laço para estrangular. 
Cutelo: Instrumento cortante, semicircular, de ferro. Dicionário Aurélio-Século XXI. Expressão que, no conjunto, refere-se à 
capacidade de impor punição mortal e irrecorrivel, simbolo do poder total e absoluto. N. A- 
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estímulo à criação fracionária dos estados-nacionais independentes, organiza-
ções político-geográficas que viriam retardar, em muito, o projeto onírico de um 
planeta unificado em torno da fé cristã, da moral e da ética judaicas. 

E porque necessitariam, alguns homens, da obscuridade de ambientes 
como os das sociedades secretas? "... Certos homens precisam, desesperadamente, se es-

conder nos fechados interiores dessas sociedades porque suas intenções são diabólicas, e o Mal 

precisa viver escondido. O demônio não pode sobreviver à luz da Verdade". 8 E a essas 
organizações das sombras, Benjamm Disraeli, primeiro-ministro da Grã-
Bretanha, em I856, assim se referia: 

... E inútil negar, porque é impossível esconder, que uma grande parte da Europa — toda 

a Itália, a França e grandes partes da Alemanha (então fragmentada), para. não st men-

cionar outros países — esta coberta por uma rede dessas sociedades secretas ... E quais são os seus 

objetivos? Elas não tentam escondê-los. Na verdade, não querem estabelecer um governo consti-

tucional ... o que elas desejam é modificar o domínio da terra, expulsar os donos atuais e dar fim 

aos estabelecimentos eclesiásticos (igrejas)". 9 
Farta documentação, grande parte ainda adormecida à espera de quem se 

disponha a compulsá-la e ajudar a desfazer a farsa monumental tecida em torno 
do assunto, indica que a revolução russa - e até a criação do comunismo — brotaram de 

conspirações ocidentais que se iniciaram antes de começada a l Grande Guerra Mundial. '° 
Por isso, mesmo hoje, ainda seria um tanto prematuro afirmar-se que já 

se conhecem, intimamente, todas essas terríveis maquinações. 
Mas, se pudéssemos escolher apenas uma, eleger um único fato, um mo-

tivo ou pretexto oculto para a eclosão de tantos problemas, horrores e tragédias 
no extinto século XX, certamente a opção favorita seria, sem margens a quaisquer 
dúvidas, "o sentimento e as ações pró e anticomunistas". 

"... A terrível animosidade entre as democracias ocidentais e o comunismo produziram 

sérias e perturbadoras agitações no período compreendido entre o ano de 1918 e o final do século 

X X .  
O êxodo empreendido pelas elites privilegiadas, tanto da Rússia em 1918 quanto da 

China em 1949, disparou ondas de choque através de todas as capitais da Europa e da América 

e incitou o mundo a um retrocesso político que durou décadas. 
O sonoro grito de: "-Trabalhadores do mundo, uni-vos" ", provocara arrepios de pavor 

entre os capitalistas industriais, banqueiros e comerciantes do Ocidente. E esse medo respingou 

sobre os seus representante políticos, empregados e, virtualmente, sobre todos os lares na face da 
Terra. 
----------------------- 
8 Para a transcrição: Coleman, John, em: "Conspirator's Hierarchy". P. 84.T.A. 
9 Para a citação de Disraeli: Marrs, Jim: em "rule by Secrecy", Harper Collins, New York, 2000. P. 13. IA. 

Conforme Marrs, Jim. Na obra citada. P.192. T.A. 
11 Proclamação constante do "Manifesto Comunista", de Marx e Engels. NA 

79 

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com   For evaluation only.



O Poder SECRETO! 

Competentes pesquisadores das conspirações mais complexas e enigmáticas passaram 

anos de total perplexidade, indagando de que forma capitalistas de altíssimo nível, como 

os Morgan, os Warburg, os Schiff e os Rockefeller (sempre, todos eles, alinhados com os 
desígnios dos Rothschild) puderam apoiar e, pior ainda, financiar uma ideologia que, 

declaradamente, ameaçava suas posições e sua riqueza." (12) 
Para a melhor compreensão desses fatos e do modus-operandi das sociedades 

secretas, em sua aparente dicotomia, é preciso que se aprecie em primeiro lugar, 
mesmo que de forma superficial, não só a inflexão dada ao pensamento humano 
por certas correntes filosóficas, como pelas idéias de Georg Wilhem Freiedrich 
Hegel. 

Este, sem dúvidas, o filósofo que mais influenciou, a partir do século 
XIX, homens como Cecil Rhodes, John Ruskm e todo o séquito de membros e 
associados do Grupo Round Tables, do Council On Foreign Relations-CFR, do Royal 
Institute of Internacional Affairs-RIIA, da imensa teia de interesses que cercam as 
demais organizações secretas, universidades, tbink-tkanks e afins, à sua volta. (13) 

Cecil Rhodes foi o progenitor de todas as sociedades secretas modernas, 
junto com seu mentor acadêmico, o professor John Ruskin, da Universidade 
de Oxford, e ambos cultivaram tradições esotérico-filosóficas que remontam à 
Grécia clássica e à antigüidade babílônica. (14) Outros que seguiram esses 
mesmos passos foram os pioneiros socialistas, como Karl Marx e Fríedrich 
Engels. 

Ruskin, que inspirou e influenciou homens de grande prestígio e ascen-
dência, do porte de Cecil Rhodes, Sir Alfred Milner e todos os demais fundado-
res da sociedade secreta Round Tables, fora um ardoroso pesquisador e estudioso 
da versão bíblica cristã de S. James, porém, um tanto mais tarde, se entregou 
totalmente aos textos esotéricos do filósofo grego Platão e de Madame Bla-
vatsky (fundadora da 'Sociedade Ocultista Teosófica', de que trataremos mais tarde), 
aos livros herméticos de lorde Edward Bulwer-Lytton e aos ensinamentos de 
sociedades ocultistas como a "Ordem do Amanhecer Dourado" Order of tbe Golden 
Dawn"). 

Ruskin abraçou e se dedicou, a partir de então, até o fim da vida, aos en-
sinamentos de Platão, defendendo a idéia de que "... A sociedade perfeita deveria ser 
governada por uma liderança centralizada, exercida por uma elite dominante'. 
12 Marrs, Jím. Na obra citada. P.192. IA. Nossos destaques. 
13 Despreocupe-se o leitor, pois todas as organizações e personagens aqui referidos serão objetos de estudo e 
aprofundamento, ao correr da obra. NA 

Cecil Rhodes: Milionário e político inglês, fundador dos grupos secretos Round Tables (Tãvolas Redondas). 
Antes disso, já era filiado a uma organização também secreta, cujos membros eram conhecidos como Olympians (deuses 
do Olimpo), em homenagem aos deuses pagãos gregos. Segundo Coleman, esse grupo nada mais era que o cerne do 
"Comitê dos 300", os homens mais poderosos do mundo, "iluminados" que sempre governaram o planeta. N.A., baseada 
em dados colhidos nas obras de Coleman e Marrs, constantes da bibliografia anexa. 
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Marx e Engels, os fundadores do comunismo moderno, também foram 
admiradores de Platão e seguiram esses mesmos pontos de vista de Ruskin. 

Advogando, sempre, um controle centralizado do estado, tanto por um di-
tador quanto pela classe dominante, Ruskin chegou a proclamar, de forma arrogante: 
"... Meu objetivo permanente tem sido mostrar a superioridade de alguns homens sobre outros, 

até mesmo a de um único homem sobre todos os demais.   I5 
Visando perseguir e alcançar tal intento, e seguindo os passos da chamada 

'Idade da Razão '- a revolta intelectual contra a autoridade da Igreja — os filósofos 
alemães Hegel, Joahan Gottlieb Fichte, Freiedrich Wilhem Schelling e Imma-
nuel Kant inspiraram, largamente, as gerações vindouras com a idéia, supostamente 
libertadora, de que o homem moderno não precisava, e não deveria, estar acorrentado aos 

dogmas e às tradições religiosas. 
Eles vinham na esteira de um crucial debate inaugurado no século XIV da 

era cristã, quando ainda eram "... Predominantes os caminhos da religiosidade e da 

filosofia e extraordinariamente lentos os caminhos da ciência e da tecnologia'. 
"... Ali, depois de surgida a corrente nominalista de Ruscelino, para quem os valores 

universais não tinham existência real, não passando de flatus voces' (sons vazios), foi que o 

nominalismo '6 mais moderado do sacerdote católico William Ockham desencadeou a 'querela 

dos universais'..., dando por terra com os domínios da escolástíca '7, predominante, até ali, nos 

domínios da filosofia ocidental. Abandonando o pensamento contemplativo, eram os homens, 

assim, convidados a extroverterem-se na busca do conhecimento do universo que nos cerca." ' 
Esse movimento, que   fez   prosperar   entre nossos antepassados uma 

15 As informações do trecho constam de diversas fontes deste trabalho, em especial de Marrs, Jim, na obra 
citada, P, 85-6, de onde foi extraída a transcrição acima, T.A. 
16 Nominalismo: Doutrina segundo a qual as idéias gerais não existem, e os nomes que pretendem designá-las 
são meros sinais que se aplicam indistintamente a diversos indivíduos; terminismo. Segundo o Dicionário Aurélio-Século 
XXI. 
Nominalismo: Doutrina medieval que afirma a irrealidade e o caráter meramente abstraio dos universais (conceitos, idéias 
gerais, termos abrangentes), que são caracterizados como nomes, entidades lingüisticas sem existência material au-
tônoma, ou simples meios convencionais para a compreensão dos objetos singulares. Segundo Dicionário Eletrônico 
Houaiss. 
17 Escolásticas; Doutrinas teológico-filosóficas dominantes na Idade Média, dos sécs. IX ao XVII, caracterizadas, 
sobretudo, pelo problema da relação entre a fè e a razão, problema que se resolve pela dependência do pensamento filo 
sófico, representado pela filosofia greco-romana, da teologia cristã. Desenvolveram-se na escolástica inúmeros sistemas 
que se definem, do ponto de vista estritamente filosófico, pela posição adotada quanto ao problema dos universais, e dos 
quais se destacam os sistemas de Santo Anselmo (v. anselmiano). de São Tomás (v. tomismo) e de Guilherme de Ockham 
(v. ockhamismo). Segundo o Dicionário Aurélio-Século XXI. 
Escolástica: Pensamento cristão da Idade Média, baseado na tentativa de conciliação entre um ideal de racionalidade, 
corporificado especificamente na tradição grega do plstonismo e aristotelismo, e a experiência de contato direto com a 
verdade revelada, tal como a concebe a fé cristã; escolasticismo. 
Por extensão de sentido: Qualquer filosofia elaborada em função de uma doutrina religiosa, por Ex: judaica, muçulmana. 
Qualquer doutrina cujos seguidores permanecem em pensamento acrítico, ortodoxo e tradicionalista, por Ex.: marxista, 
positivista, freudiana. Dicionário Aurélio-Século XXI. 
18 Segundo Boaventura, Jorge, em "Democracia Liberal, Neoliberalismo, Globalização,...", II Rung, São Paulo, 
2002. P. 50 
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disposição cada vez maior na busca do conhecimento científico e no interesse pela esfera 
materialista, começou a lhes trazer, em contrapartida, dias muito menos marcados pela 
religiosidade e pelos valores permanentes de nossa cultura ocidental, sujeitando-os 
às vulnerabilidades do discurso racionalista e anti-religioso. 

Esses iconoclastas l9, de idéias tão assemelhadas, discordavam fundamen-
talmente, apenas, quanto ao fato de que Kant, acreditando já haverem os seres 
humanos alcançado a plena maturidade intelectual, não necessitariam, portanto, de 
mais nada que não fosse o elaborado pela sua própria razão. Assim, as coisas que não 

podiam ser realmente experimentadas pelo homem no mundo real, material, (como os conceitos 
abstratos, filosóficos, as crenças religiosas) não deveriam ser conhecidas por ele. 

Enquanto isso, seus colegas metafísicos 20 Fichte, Schelling e Hegel, acredita-
vam que ... "A razão humana era a luz (a vela iluminada) do Senhor", que a intuição e 
o amor criavam a união do homem com a divindade, trazendo a compreensão (fraterni-
dade) e a igualdade. 

E Hegel, singularmente, identificava o ser e o pensamento num princípio 
único, a idéia, que se desenvolveria em três momentos: tese, antítese e síntese. 2I 

O processo reflexivo que consolidava a pretensão de Hegel em obter uma 
interpretação racional da essência humana, denominado 'Sistema Hegeliano', não 
passou de uma pálida tentativa de reconciliar os chamados opostos, de compreender e 
interpretar o universo como um todo sistemático. 

E essa tentativa foi calcada,  como se percebe, num esforço mental escor-
regadio, pantanoso, até hoje ainda incompleto. Por isso, tanto os defensores 
quanto os oponentes de Hegel devem continuar filosofando a esse respeito, 
19 Iconoclasta: Diz-se de quem destrói imagens ou ídolos e, por extensão, obras de arte. Diz-se de pessoa que 
não respeita as tradições, a quem nada parece digno de culto ou reverência. Partidário da luta contra as imagens sagradas, 
desencadeada no séc. VIII por Leão Isáurico (Leão II, 675-741). Dicionário Aurélio-Século XXI. 
20 Metafísica: Parte da filosofia, que com ela muitas vezes se confunde, e que, em perspectivas e com finalida 
des diversas, apresenta as seguintes características gerais, ou algumas delas: é um corpo de conhecimentos racionais 
(e não de conhecimentos revelados ou empíricos) em que se procura determinar as regras fundamentais do pensamento 
(aquelas de que devem decorrer o conjunto de princípios de qualquer outra ciência, e a certeza e evidência que neles reco 
nhecemos), e que nos dá a chave do conhecimento do real, tal como este verdadeiramente è (em oposição à aparência). 
Segundo Aristóteles, estudo do ser enquanto ser e especulação em torno dos primeiros princípios e das causas primeiras 
do ser. Sutileza ou transcendência do discorrer. Conforme o Dicionário Aurélio-Século XXI. 
Metafísica: No aristotelismo, subdivisão fundamental da filosofia, caracterizada pela investigação das realidades que trans-
cendem a experiência sensível, capaz de fornecer um fundamento a todas as ciências particulares, por meio da reflexão a 
respeito da natureza primacial do ser; filosofia primeira. [O termo não remonta ao próprio Aristóteles (s. IV a.C), mas a um 
peripatético posterior, provavelmente Andronico de Rodes (s. I a.C.)]. 
Parte da tradição filosófica aristotélica especialmente desenvolvida pela escoiástica medieval, voltada para a investigação 
teorética da divindade, o ser mais perfeito e elevado, causa de todos os outros seres e realidades do universo; teolo-
gia. Linha temática inerente à escola peripatética, caracterizada pela especulação a respeito do ser, suas determinações 
necessárias e princípios universais, oferecendo desta maneira o fundamento teórico para que as ciências particulares 
investiguem os seres da realidade sensível; ontologia. Dicionário Eletrônico Houaiss. 

Segundo o Dicionário Prático Ilustrado Lello & Irmão, Porto, 1963. Vol. III, P.1650. 
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e prolongando o debate, pelo menos, por todo o correr deste milênio e, quem 
sabe, dos próximos ... 

Não é, também, muito difícil compreender porque coisas assim, tão abs-
tratas, possam ter sido interpretadas de formas distintas por pretensos seguidores de 
Hegel, como Marx e Hitler 

Curiosamente, o homem que mais influenciou Hegel, seu colega. Fichtel, 
também era membro de sociedades secretas. Segundo Antony Sutton, "... É in-
teressante registrar que Fichtel, quem desenvolvera essas idéias antes de Hegel, era um franco-

maçom, quase certamente um illuminati e, com certeza, fora promovido pelos illuminati." 
Acredita-se, também, que o próprio Hegel tenha sido membro da revolucio-

nária loja germânica dos illuminati, proscrita pelo governo alemão em 1784.22 
Marx, sob o slogan "A Filosofia serviu, até agora, para descrever o mundo. Cumpre, 

daqui em diante, transformá-lo" trouxera as idéias da teoria filosófica de Hegel para 
o mundo material. Conseguiria, por intermédio dela, desenvolver uma ferramenta 
excepcional para manipular fatos e pessoas. 

E esse tremendo instrumento de persuasão passou a ser conhecido como 
dialética hegeliana: o processo em que os opostos — tese e antítese — são finalmente 
harmonizados na síntese ou conciliação. E a dialética hegeliana também teoriza que "... O 

conflito produz mudanças e o conflito controlado produz mudanças controladas."' 
A seqüência de tantos fatos mundiais enigmáticos, supostamente incoe-

rentes, ganharia uma curiosa e excitante, porém nova e relevante interpretação, à 
luz desse mesmo processo dialético hegeliano: 

Capitalistas ocidentais teriam criado, de um lado, o comunismo, doutrina 
extremamente crítica ao capitalismo (tese), contrapondo-o, de outro lado, na forma 
de um inimigo perceptivelmente perigoso para as nações democráticas (antítese). O 
conflito daí resultante produziu não só um choque de idéias como, também, um 
enorme mercado para armas e financiamentos e um maior nivelamento entre ambos 
os lados (síntese) 

"... Os membros das sociedades secretas, desde o mais remoto passado até as Távolas 

Redondas (Round Tables) de Rbodes, haviam compreendido muito bem a dialética hepeliana. 

Tinham-na usado, durante séculos, muito antes que Hegel nascesse ou escrevesse suas requenta-

das teorias filosóficas. 
Esses espertos maquiáveis do passado, há muito, haviam compreendido que, 

para alcançarem seus objetivos, bastava deflagrar a crise e o tumulto. Eles haviam des-
coberto que a agitação social poderia ser criada e controlada em seu próprio benefício- 
22 Hegel: Informações biográficas e comentários sobre o seu trabalho, em Marrs, Jim. Na obra citada. P. 194. 
23 Princípio hegeliano citado por Jeffrey, Grant R., em: "Final Warning. Economic Collapse and the Coming World 
Governmení". Harvest House Publishers, Eugene, Oregon. 1996. P. 148.T.A. 
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"... Então, vieram os ciclos de altas repentinas de expansão econômica e de mergulhos 

em depressões financeiras, de crises e de revoluções, de guerras e de ameaças de guerras, todas 

visando a um pretenso equilíbrio de poder' 24, facilmente manipulável, a seu talante, 
por um Poder Secreto, em busca da organização universal colimada: a Ditadura 
Globalizada! 

"!., Este método simples, mas revolucionário, a aplicação sistemática da fórmula tese x 

antítese = síntese, é a verdadeira chave para o entendimento da História mundial". (25) 
A I Grande Guerra, que acabou por fazer triunfar tais idéias oligárquicas e 

racionalistas, seculares, e sepultar os sonhos da globalização e do governo mundial cris-
tãos, testemunhou, igualmente, tanto o enfraquecimento dos alicerces do Impé-
rio Britânico quanto viu América e Rússia também se opondo, ideologicamente, 
uma à outra, emergirem dela como os potenciais superpoderes do futuro. 

E assistiu, impassível, à formulação das primeiras tentativas de se 
impor à "Nova Europa" uma administração única, laica. 

O movimento pioneiro, curiosamente, foi deflagrado por um ex-
nobre, o conde Richard Coudenhove-Kalergi, fundando, em 1922, a 'União 
Pan-Européia 

11... Embora pouco tenha realizado no plano prático, a Pan-Europa foi uma organização 

prestigiosa no período entre as guerras. Entre seus membros incluíam-se várias figuras políticas 

respeitadas, como Leon Blum e Aristide Briand na Erança e Eduard Beness na Tchecoslováquia, 

bem como Winston Churchill. Dela participavam, ainda, Albert Einstein e luminares da cultura 

como Paul Valéry, Miguel de Unamuno} Ceorge Bernhard Shaw e Thomas Mann". 
Em 1940, perseguido na Alemanha por suas atividades políticas, 

Kalergi abrigou-se nos Estados Unidos, iniciando uma cruzada em prol 
da integração americana ao seu projeto globalizante, envolvendo nela políticos 
como William Bole e os senadores Fulbbright e Wheeler. 

Nessa época, a ação de bastidores de Kalergi logrou a adesão e o envolvi-
mento total do então OSS (Office of Strategic Service') no projeto. 

Essa organização secreta fora criada nos mesmos moldes do britânico MI-
6 (antigo nome do departamento de espionagem do Military Intelligence, o servi-
ço militar de informação da Grã-Bretanha, posto real e verdadeiro das operações 
ficcionais do agente 007, James Bond) e seu primeiro diretor fora o general William ( 
'Wild Bill') Donovan. 

Após a guerra, Donovan e seu staff formariam o núcleo central da CIA 
agência americana 'independente' de espionagem, herdeira e sucessora do OSS. 

24 Marrs, Jirn. Na obra citada. P.1&5. T.A. 
25 Para ambas as transcrições acima: Marrs, Texe: Presidente da Editora Living Truth Pub., Austín, Texas. (Nada 
a ver com o autor acima, de mesmo nome). 
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E a CIA manteve, integralmente, os contatos e os compromissos assumidos 
em favor do projeto de União da Europa, iniciados anos antes com Kalergi, espe-
cialmente durante a administração de Allen Dulles (diretor de 1953 a 1961, 
quando renunciou, devido ao malogro da invasão da Baía dos Porcos, em Cuba, 
durante o governo Kennedy). 

Donovan, ainda como diretor do OSS," .,. Não tardou a perceber o valor po-
tencial do Vaticano para operações de espionagem. Milhares de sacerdotes católicos se espalhavam 

pela Europa, em todos os países, todas as cidades, praticamente em cada aldeia e vilarejo. Milha-

res de sacerdotes católicos serviam também como capelães nas forças armadas de todas as nações 

em luta, Essa rede já estava engajada em atividades de espionagem, transmitindo grande volume 

de informações ao departamento interno de inteligência do próprio Vaticano. Um dos quatro 

chefes de setor do serviço de informações do Vaticano era monsenhor Giovanni Montini, mais 

tarde Papa Paulo VI"... com quem Donovan se empenhou para estabelecer laços 
estreitos com o Vaticano. 

Logo após a entrada dos Estados Unidos na guerra, Donovan aliou-se ao 
padre Felix Morlion, fundador de um serviço católico de inteligência, sediado 
em Lisboa, e conhecido por Pro Deo ('Por Deus'). Mais tarde, com o apoio e 
patrocínio de Donovan, o Pro Deo mudou-se para New York passando, dali em 
diante, a ser custeado pela OSS, depois CIA. 

lá estabelecido na sua nova base norte-americana, o Pro Deo, agora bem 
J '        Cr 

abrigado e seguro, pode entrevistar e obter informações dos sacerdotes católi-
cos, veteranos da campanha na Alemanha ou militantes entre as forças armadas 
alemãs. 

"... Os jesuítas, com sua formação sofisticada, disciplina rigorosa e organização coesa, 

mostraram-se uma fonte de informações especialmente valiosa." (26) 
O período entre as duas guerras também viu a ascensão e o clímax do 

exacerbado nacionalismo alemão, através do seu messias Adolf Hitler, que gerou 
uma força política magnetizadora responsável, vinte anos depois, pelos horrores 
de um outro conflito europeu de proporções e crueldades monumentais. 

E a tragédia gigantesca que representou para o ocidente judaico-cristão 
essa II Grande Guerra, supostamente travada para deter o avanço dos fascistas, 
nos vai revelando, pouco a pouco, que eles haviam sido, a despeito de tudo, 
inteiramente criados e financiados por essas mesmas sociedades secretas e seus mecenas, na 
Alemanha, Itália e no Japão. 

"... A despeito da natureza mortal dessa guerra, membros das sociedades 

Para as informações sobre os primeiros movimentos e ações em prol da Europa Laíca Unificada , do OSS, 
CIA e Pro Deo, com as respectivas transcrições: Baigent, Michael; Leigh, Richard; Lincoln, Henry: "A Herança Messiânica1', 
Editora Nova Fronteira. Rio de Janeiro, 1986. P. 324-326. 
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americana e britânica continuaram a fazer negócios com os inimigos e, depois dela, cui-
daram para que fossem inteiramente reconstruídos. E, em nenhuma outra situação 
ou circunstância, essa dubiedade de comportamento foi mais explícita do que 
na ausência de um aviso de alerta do presidente Roosevelt para as tropas ame-
ricanas baseadas em Pearl Harbor (no Havaí) 27, de um iminente ataque japonês, 
provocado por suas próprias políticas de refreamento." 

Hitler, por sua vez, o grande flagelo do século XX, foi, indubitavelmente, 
"... Uma criação tanto das sociedades secretas como dos grandes financistas 
ocidentais. As explicações para essa circunstância extraordinária variam desde o 
desejo de se criar um novo fator de equilíbrio de poder com o comunismo, quanto à extraor-

dinária possibilidade de Hitler ser diretamente aparentado com os Rothschild de Viena. Seus 
nazistas foram, muito mais, membros de um culto religioso do que de um partido 
político e refletiram tanto o conhecimento esotérico quanto as obsessões das antigas so-
ciedades secretas européias, cuja existência pode ser acompanhada desde os anti-
gos mistérios babilonicos. E essas sociedades secretas, que estiveram ativas durante 
a I Grande Guerra e, sobretudo, na revolução russa, eram diretamente encorajadas 
e financiadas por ricos membros americanos e britânicos. 

Os objetivos dos comunistas russos e de Karl Marx eram os mesmos dos 
iluminados e da maçonaria continental. E eles foram um modelo real da teoria de 
Hegel que, como sabemos, via um axioma (tese) ser lançado contra outro (antí-
tese), criando uma solução conciliatória (síntese). 

Esta fórmula, com a adição de um elemento da realidade, a criação induzida 
de conflitos verdadeiros, foi usada com sucesso pelos discípulos de Hegel, o que 
incluiu desde os illuminati e o milionário Cecil Rhodes, a Marx, Hitler e muitos 
outros membros das modernas sociedades secretas. 

Fica também evidente que, em qualquer nível, indivíduos relacionados 
pelo sangue, título, casamento ou associação a organizações ocultas de caráter 
místico-esotérico, que se julgam superiores, predestinados, têm manipulado e con-
trolado os destinos de nações inteiras através do fomento e do financiamento das guerras, 

Essas pessoas, (28) inacreditavelmente, se consideram acima da moral e da 
ética do homem comum. Elas, obviamente, visam algum propósito mais elevado: 
talvez exclusivamente a riqueza e o poder, ou quem sabe, além disso, persigam 
uma agenda secreta que envolva as origens da espécie humana, os seus destinos ou a sua 
espiritualidade." 29 

Moore, Richard: Em artigo escrito para a revista "New Dawn". Citado por Le Winter, Oswald em "Desmantelar 
ã América". Publicações Euopa-América, Lisboa, Sexta Edição, Novembro de 2002. P. 20. 
28 Texto elaborado pelo Autor, com base em dados colhidos nas diversas fontes desta obra, em especial 
Marrs, Jim. Na obra citada. R 85-6, de onde, também, foi extraída a transcrição acima. IA. 

Para as transcrições acima, sobre o papel dos Illuminati e de outras sociedades secretas: Marrs, Jim: em "rule 
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Para que possamos pesquisar, juntos, hipóteses tão fantásticas quanto 
fascinantes, é preciso, entretanto, um mergulho profundo no distante passado, 
que nos permita esmiuçar e aclarar certos fatos especiaííssimos, buscando, ao 
mesmo tempo, sólidos elementos de reflexão e de posterior convicção. Este é o 
convite que faço, a ser iniciado a partir deste ponto da narrativa, neste exato 
momento. 

Se, para meu deleite, o leitor optar em aceitá-lo, por favor, peço-lhe que, 
antes de prosseguirmos, desarme seu espírito, abandone temporariamente con-
vicções muito arraigadas, procure uma posição bastante confortável, relaxe, e ... 
venha comigo ... 

by  Secrecy", Harper Collins, New York, 2000. P. 201-2. TA 
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II 

A SUBMISSÃO, POR INTOLERANCIAS E CRUELDADES 

"... Até este instante, a vida de Jesus vinha suscitando 
o aparecimento de Arcanjos e Anjos: Zacarias, Maria, 
José, os pastores de Belém viram, face a face, as Potes-
tades que velam o trono do altíssimo; e João Batista, 
esse, vira mesmo o Espírito Santo sobre a cabeça de 
Jesus, enquanto a voz do Pai descia das alturas." 

"Por que é que eu devo me preocupar com quantos estejam morrendo? 
Até mesmo a bíblia cristã indaga: O que é o homem para que Deus tenha que perder tempo 
com ele? 
Para mim, os homens nada mais são do que miolos numa extremidade e uma fábrica de merda 
na outra". 

FÉLIX  DZERZINSKI 
Durante o auge da fase do 'Terror Vermelho', na Rússia, quando 

milhões foram assassinados peíos bolcheviques.'  (1) 

Os denodados indivíduos que vieram, ao longo dos tempos, tecendo jun-
tos a organização do seu implacável poder terreno, além de misteriosos antece-
dentes (até aqui apenas levemente insinuados), possuíam em comum pretensiosos 
delírios de superioridade mental e racial, incontida sede de poder, influência e 
riqueza. 

Essa incrível visão de mundo, peculiarmente elitista, oligárquica, sempre 
sustentou egoísttcos objetivos de exercício ilimitado da própria vontade, sus-
tentada pela suposta primazia místico-intelectual, pela simples força bruta ou 
por acumulações financeiras e patrimoniais tão intensas que lhes permitissem 
exercitar, de forma livre, inquestionável, ilimitada, sua extremada arrogância. 

Tamanha auto-suficiência determinística, portanto, deveria ficar a salvo e 
ao largo de quaisquer influências limitantes, cerceadoras de seus largos objetivos, 

Frase de Dzerzinski em entrevista a Sidey Reilly, citada por Coleman, John, em: "Conspirator's Hierarchy". 
America West Pub. Carson City, 1992. P. 167. 
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especialmente as que inspiravam maiores preocupações e perigos, pela inegável 
capacidade de lhes oferecer oposição e resistência: as de caráter espiritual e militar... 

A igreja católica, férrea detentora dos predomínios religioso, intelectual e 
terreno durante toda a Idade Média (e por isso mesmo, referida pelos seus opo-
sitores declarados ou pelos simpatizantes e adeptos do atual sistema materialista 
de poder, como "Idade das Trevas"), tendo sido a legítima herdeira da capacidade 
político-militar do império romano, alicerçada pelo conceito de "poder divino de 
origem", em dado momento veio a sofrer grave inflexão de conduta. 

Desviou-se da doutrina nascida no sacrifício do Cristo e, naquele mo-
mento, em vez da dedicação exclusiva à fé, à esperança e à caridade entre os hu-
manos, todos indistintamente irmãos segundo pontificava o próprio Salvador, 
procurou, acima de tudo, ocupar-se da causa mundana, consolidando poderes, 
tentando consagrar e perpetuar, exclusivamente para si, essa tremenda liderança 
sobre povos, demais religiões e forças do mercado. 

Esse excêntrico exercício, cruelmente materialista, não foi feito, diga-se 
de passagem, a rogo aparente de nenhuma mensagem, espiritual autocrática. Ele 
ocorreu pela exclusiva vontade de homens excessivamente ambiciosos que, in-
filtrados no corpo e na alma da Igreja, escondidos à sombra de interpretações conve-
nientemente corporativas, protegidos por supostas vontade divina e infalibilidade de seus 
líderes em assuntos da fé, usaram tais subterfúgios sobrenaturais para satisfazer e 
consolidar os mais ousados desejos e objetivos terrenos. 

E a Corporação Divina Romana', agindo de forma persecutória, intolerante, 
dissociada da verdadeira doutrina e dos conceitos essenciais da cristandade, como 
fé} esperança, caridade, compaixão, amor ao próximo, solidariedade e perdão, passou a 
oferecer pesado combate aos concorrentes, discrepantes do cristianismo ou de 
seus interesses econômicos, inclusive a antigos aliados na formação dos reinos 
português e espanhol. 2 

Tão grande foi esse desvio e tamanha a violência de métodos e processos 
empregados que, mais de quinhentos anos decorridos, a igreja católica, em fins 
do século XX, rendeu-se ao sincero arrependimento e apresentou aos injustiçados 
por suas ações pretéritas sofridos pedidos de perdão, pelo líder João Paulo II. 

Mas, como tamanho desvio de conduta pode e veio, efetivamente, a ocor-
rer na prática? 

Percebera, então, o papado, com. rara preocupação, que reis e súditos cató-
licos, um tanto desgarrados da fé, juntavam-se perigosamente a muitos gentios se- 
mitos (árabes e judeus) para se dedicarem, com prazer e afinco, não só a tertúlias 
filosóficas ou científicas, abstrações que poderiam rivalizar com a pureza dos 
2 Abreu, Armindo em "Defenda New York, a Nova Cartago, em sua página na Internet: www.armindoabreu.ecn.br. 
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dogmas religiosos, quanto aos ofícios mercantil, financeiro e a outras práticas 
exacerbadamente materialistas, consideradas contrárias à boa doutrina, ameaçado-
ras às chamadas  'virtudes cristãs . 

Visando impedir, através dessa indesejável associação, que elas fossem 
impostas ao viver do eixo que unia Roma a Península Ibérica, então o centro 
geopolítico do predomínio terreno, comprometendo seus alicerces, buscou alcançar du-
ramente, numa verdadeira cruzada de fé, a todos aqueles que pudessem, ao seu 
alvitre, insurgir-se contra a legitimidade e a perpetuidade desse "poder oriundo". 

A exemplo do império romano pagão a quem, como sabemos, sucedera 
pela conversão do imperador Constantmo ao catolicismo, no século IV da era 
cristã, a igreja passou a utilizar, como qualquer estado laico, o instrumento mais 
poderoso de que se dispunha: a violência ostensiva nas ações armadas ou dissimu-
lada pelos autos-de-fé. (3) 

Assim, a pretexto de descobrir e processar "infiéis e hereges", a Inquisição é 
instituída no início do século XII, abatendo-se contra os pecadores em geral e, em 
particular, contra muçulmanos e judeus da Europa. 

Estes últimos eram vistos pelos inquisidores "... Não só como pérfidos hereges, 
culpados de deliberada descrença na divindade de Cristo, mas também como sedutores de outros, 

sobretudo na condição de íntimos do demônio. Chegavam a ser chamados de filii diaboli, os 

filhos do diabo". 4 
Uma política mais agressiva em relação aos judeus foi iniciada em 1215, 

sob o papado de ínocêncio III, com o Quarto Concilio de Latrão, em favor do 
fortalecimento da igreja e contra a "perfídia judia". 

A partir dali, deveriam os judeus pagar impostos adicionais e ser afas-
tados de qualquer cargo público, sob pretexto de que seria um tremendo "... 
Absurdo alguém que blasfema contra o Cristo exercer poder sobre um cristão". 

Essa suposta perseguição fiscal, entretanto, parece ter-se constituído em 
mera isca para a "conversão voluntária" ao cristianismo, visto que esta era encora-
jada por uma correspondente redução especial de impostos. 

Pelo mesmo decreto papal, foi instituído o uso de um emblema ostensivo 
pelos judeus e muçulmanos, de forma a distingui-los, visivelmente, dos cristãos 
e ao qual um famoso rabino e mercador viajante, Jacob d'Ancona, designou 
como "Marca de Caim". 

Em alguns locais, como em Roma, era um círculo amarelo preso ao cha-
péu dos homens ou ao véu das mulheres. Posteriormente, foi exigido um manto 

3 Auto-de-fé: Cerimônia em que se proclamavam e executavam as sentenças do Tribuna! da Inquisição, e na qual 
os penitenciados ou abjuravam os seus erros, ou eram condenados ao suplício da fogueira, Dicionário Aurélio- Século XXl. 

Selbourne, David, relatando escritos de Jacob d'Ancona, em "Cidade de Luz", Imago, Rio, 2001. P. 28. 
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vermelho, enquanto as muçulmanas e judias deviam usar duas fitas azuis, ou 
strice, também presas ao véu. 

Por vezes, tal ordenação não era integralmente cumprida, usando-se o 
distintivo no interior do gibão ou abandonando-o de todo. Alguns pagavam su-
borno para evitar tal obrigação e, em alguns lugares, permitia-se fossem retirados 
em viagens longas. Na Itália, alguns governantes e clérigos, externos ao exclu-
sívo círculo do poder vaticano e simpáticos aos desgarrados da fé, dispensavam-
lbes o cumprimento dessa regra. Mais tarde, em 1257, o decreto de Latrão foi 
reeditado pelo papa Alexandre IV e, ao que parece, seu cumprimento foi exigido 
com rigor. 

Em 1232, o papa Gregório IX determinou à "Ordem Dominicana de 
Pregadores Mendicantes" que fizesse inquisições na Itália, Espanha e Portugal 
e que, nesse caminho, localizassem, censurassem e queimassem todos os livros 
escritos em hebraico. Durante o exercício dessa tarefa ingrata, os dominica-
nos chegaram a convencer o papa a condenar o próprio Talmude como obra de 
"blasfêmia e sacrilégio" (este penoso assunto voltará a merecer, novamente, maiores 
atenções, um pouco adiante). 

As comunidades judias na Itália medieval eram formadas por cidadãos 
autóctones, não migrantes, ali estabelecidos, ininterruptamente, há pelo menos 
1500 anos, o que lhes conferia certa estabilidade e o direito presuntivo de nelas 
permanecer, em paz e intocados. 

Algumas cidades como Roma e, sobretudo,;outras ao norte da península, 
como Lucca, Pávia, Pádua, abrigavam destacados centros de ensino talmúdico. 
Ali e em outras localidades eles eram mesmo tratados como cidadãos de facto, se-
não de jure, e apesar das severas leis restritivas que enfrentavam, papas e prelados 
medievais muitas vezes se insurgiam contra eventuais excessos cometidos contra 
os "seus judeus" na Itália. 5 

Os empreendimentos comerciais da época envolviam "joint-ventures", ge-
ralmente montadas e coordenadas por mercadores judeus com a participação 
de muçulmanos e cristãos que, muitas vezes, dela participavam pela compra de 
quotas na aventura, conhecidas como commendas, recebendo os lucros ao final do 
empreendimento. Nessas sociedades, o sócío-viajante era chamado de tractor e 
os sócios financiadores de stans. Em muitas regiões, como em Veneza, um anti-
go regulamento proibia o transporte de "mercadoria judia" em navios de cristãos 
venezianos. Como a recíproca não era verdadeira, porém certamente contrária 
à boa ética crista, não raro   prelados, bispos   e o próprio papado, secretamente, 

Para informações e transcrições sobre comunidades judias medievais: Selbourne, David, em "Cidade de 
Luz", Imago, Rio, 2001. P. 28, 29 e 30. 
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participavam desses lucrativos negócios judaicos. 
Como se pode notar, um caso típico de envolvimento da prelazia iluminada 

na política do "Faça o que eu mando, não faça o que eu faço". 
Assim, o mercador judeu acabou por se tornar numa figura arquétipa, 

tanto na tradição cultural de seu povo quanto na história do próprio comércio 
mundial. 

Para Henrí Pirenne,. "... So os judeus, desde o início da era carolíngia (século VIII), 

faziam um comércio regular, tanto assim que as palavras judaeus e mercator aparecem quase 

como sinônimos ... Através dele (do comércio) a ascensão à riqueza podia ser muito rápida. 

Quanto mais longa a viagem e maior a raridade dos bens importados maior a perspectiva de 

lucro, suficiente para contrabalançar as provações e riscos ... Acima de tudo, ... Reinava 

supremo o poder do capital, dominando ... A navegação e o transporte por terra, o comércio de 

importação e exportação". 
Nada muito diferente, portanto, do que ocorre nos dias de hoje, variando 

apenas a sua escala de ocorrências e de valores. 
O capital de risco, suplementado por investidores judeus e gentios, era a 

força propulsora do comércio e nele, "... Tanto a Igreja, muitas vezes em segredo, quanto 

a nobreza de terras estavam envolvidas." 
Para Robert Lopez, ... Eram só os judeus, viajando em grupos, que mantinham os 

laços comerciais e culturais entre a Europa católica, o mundo islâmico, o império bizantino e 

mesmo a índia e a China". Entre os séculos IX e XIV apenas esses viajantes, conhecidos por fon-

tes árabes como ' radanitas' , nome derivado do persa, significando "os que conhecem o caminho", 

movimentavam-se livremente entre a Europa e o Extremo Oriente, com êxito comercial, nos 

períodos em que as principais rotas se fechavam, pelo poder sarraceno, aos comerciantes cristãos. 

A antigüidade da participação judia no comércio da seda chinesa e de contato com o Extremo 

Oriente envolve-se em certo mistério, mas fontes árabes do século ÍX mencionam haverem os 

judeus estado na China   desde tempos imemoriais". 6 

Ao correr do tempo, além de transformar o domínio espiritual em pre-
domínio geopolítico, através de decretos papais como a "Bula Intercoetera" e o 
"Tratado de Tordesilbas", a igreja passava de sócia oculta a séria concorrente ostensiva com as 
ações comerciais dos mercadores, através das grandes navegações e dos braços armados 

dos estados cristãos. 
Evoluindo a partir de certa moderação, de uma tolerância semivigiada 

(explicável pelo evidente predomínio religioso, pelo poder e liderança de que 
ainda dispunha após as descobertas africanas e orientais, e ante as do Novo 

Para informações e transcrições sobre mercadores judeus; Selbourne, David, em "Cidade de Luz", Imago, 
Rio, 2001. P. 30 a 36. 

93 

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com   For evaluation only.



O Poder SECRETO! 

Mundo, que se avizinhavam), a igreja dedicou-se, finalmente, ao ataque frontal, 
decidida a eliminar de vez_a concorrência. 

"...A pureza da fé tornou-se a política nacional dos soberanos católicos, culminando com 

a tragédia final, o 'Édito de Expulsão' de todos os judeus da Espanha, em 31 de março de 1492. 

Portugal também promulgou um édito de expulsão em 1497. O primeiro grande inquisidor de 

Castela, Espanha, cujo nome tornou-se sinônimo do horror da Inquisição cristã, intolerância 
religiosa e fanatismo cruel, era sobrinho de um famoso cardeal e teólogo dominicano, Juan 

de Torquemaãa. O jovem Thomas Torquemada, nascido em 1420, em Valladolid, também en-

trou para a ordem dos dominicanos e, em 1452, tornou-se prior do monastério de Santa Cruz 

em Segóvia, função que exerceu por 22 anos. Era fiel seguidor da política do rei Fernando II de 

Castela e da rainha Isabel ", de quem fora confessor e preceptor na infância. Estava convencido 

de que a existência dos marranos (judeus convertidos), mouriscos (islâmicos convertidos), judeus 

e mouros s era uma ameaça a vida religiosa e social da Espanha e sua influência pessoal sobre 
os monarcas católicos possibilitou que ele também influenciasse as suas políticas. Em 

agosto de 1483 ele foi nomeado o "grande inquisidor" para Castela e Leon e, em 17 de outubro, 

seus poderes foram estendidos a Aragão, Catalunha, Valência e Majórica. Estabelecido em suas 

funções, Torquemada reorganizou a inquisição espanhola, que fora estabelecida em Castela a 

partir de 1478, e levou seus tribunais a Sevilha, Jaen, Córdoba, Cidade Real e, mais tarde, a 

Zaragoza. Em 1484. ele promulgou 28 artigos para orientação de seus inquisidores, cuja 

competência foi estendida para julgar, não apenas, os crimes de heresia 9 e apostasia '" mas, 
também, os de bruxaria (11) ", sodomia (12), poligamia (13), blasfêmia (14), usura (15) e 
outros pecados; 

Rainha Isabel: Segundo um movimento de resistência formado entre a corrente judaica sefaradita (Interna-
tional Society for Sephardic Progress - ISFSP), expresso através da página da rede mundial (http://isfsp.org/isabella.html), 
alguns grupos filiados à igreja católica romana, a partir da arquidiocese de Valadolid, na Espanha, passaram os últimos 
anos tentando exercer forte 'lobby', junto ao Vaticano, para transformar em "santa" a ex-rainha de Espanha, Isabel de 
Castela - também conhecida como "rainha Isabel, a Católica", a que deu início à inquisição no século XV. Os resultados 
da inquisição endossada por Isabel, de acordo com esses protestos, teriam levado a Espanha a um dos pontos mais ras-
teiras da sua História. Segundo o movimento de resistência à idéia da canonização, como resultados dessa 'providência 
desastrosa, uma verdade ira catástrofe econômica para o país', teriam sido infligidos 'sofrimentos extremos, de caráter 
emociona i, físico, religioso e finance iro em centenas de milhares de pessoas de várias gerações'. NA 
8 Mouro: Indivíduo dos mouros, povos que habitavam a Mauritânia (África); mauritano, mauro, sarraceno. R ext. 
Ant. Aquele que não é batizado, que não tem a fé cristã; infiel. Dicionário Aurélio-Século XXI. 
9 Heresia: Do grego, haíresis, 'escolha'; 'escola filosófica', 'seita religiosa', pelo latim haeresis + -ia. 1. Doutrina 
contrária ao que foi definido pela igreja em matéria de fé. 2. Ato ou palavra ofensiva à religião. 3. Idéia ou teoria contrária 
a qualquer doutrina estabelecida. Dicionário Aurélio-Século XXI. 
10 Apostasia: Abandono da fé de uma igreja, especialmente a cristã. Dicionário Aurélio-Século XXI. 
11 Bruxaria: Suposto exercício de poderes sobrenaturais. Acontecimento que se atribui a artes diabólicas ou a 
espíritos sobrenaturais. Ação maléfica atribuída a bruxos ou magos. Magia negra. Dicionário Aurélio Século XXI. 
12 Sodomia: Conjunção sexual anal, entre homem e mulher, ou entre homossexuais masculinos. Dicionário 
Aurélio-Século XXI. 
13 Poligamia; Estado ou condição de polígamo. União conjugai de um indivíduo com vários outros, simultanea 
mente. Dicionário Aurélio-Século XXL 
14 Blasfêmia: Palavras que ultrajam a divindade ou a religião. Ultraje dirigido contra pessoa ou coisa respeitável. 
Dicionário Aurélio-Século XXI. 
15 Usura: Juro de capital. Contrato de empréstimo com a cláusula em que o devedor se obriga ao pagamento 
de juros. Juro excessivo, exorbitante; onzena. Lucro exagerado. Mesquinhez, mesquinharia, avareza. Ambição. Dicionário 
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a tortura (16) foi autorizada para a obtenção de provas. Esses artigos foram complementados por 

outros, promulgados entre 1484. e 1498. O número de execuções na fogueira durante todo o 

mandato de Torquemaãa é estimado em duas mil, A implacável hostilidade de Torquemada con 

tra os judeus provavelmente exerceu forte influência na decisão tomada por Fernando e Isabel de 

expulsar de seus domínios todos aqueles que não abraçassem o cristianismo. Pelo édito de 31 de 

março de 1492, mais de 160.000 judeus deixaram a Espanha. Na vida privada, Torquemada 

parece ter sido um homem pio e austero, mas sua carreira oficial como inquisidor foi marcada por 

dura intransigência que, não obstante, teve o apoio da opinião pública, pelo menos nos primeiros 

anos. Nos domínios de sua própria ordem religiosa, ele foi um influente visitador dos conventos 

dominicanos reformados de Aragão (1481-88) e seu interesse pelas artes fica explícito no mo- 

nastêrio de São Tomás, em Ávila, onde ele morreu a 16 de setembro de 1498. Em seus últimos 

anos, o precário estado de saúde, comprometido pela idade elevada, e queixas generalizadas contra 

ele, levaram o papa Alexandre VI a indicar quatro ínquisiâores-substítutos para limitar suas 

ações".(17) _________  
Quanto ao comportamento da igreja católica em relação aos povos islâmi-

cos, assim o descreve a Encyclopaedia Britannica 2002 (tradução deste autor): 
"... Durante a reconquista cristã da Espanha muçulmana, com a rendição das comuni-

dades muçulmanas (mudejares) de Aragão (1118), Valência (1238) e Granada (1492), a 

garantia de liberdade religiosa lhes era usualmente concedida por acordos escritos". Essa política 

de tolerância, entretanto, foi abandonada no fim do século XV; quando as autoridades cristãs 

começaram a forçar conversões e a ordenar a destruição de livros teológicos islâmicos. Os mu-

çulmanos de Granada se rebelaram. Em 1502, ao lhes ser oferecida escolha entre o batismo e o 

exílio, muitos deles se batizaram e continuaram a praticar o islã, secretamente. Em 1526, os 

muçulmanos de Valência e Aragão foram, igualmente, forçados à conversão. Mais tarde, o islã 

foi oficialmente proibido na Espanha. Os mouriscos, entretanto, provaram não ser assimiláveis. 

Embora fossem racialmente indistinguíveis dos seus vizinhos "cristãos velhos" (conversos que 

continuaram a professar sua fé muçulmana) eles prosseguiram falando, escrevendo e se vestindo 

como muçulmanos. Os "cristãos velhos" suspeitavam que os mouriscos estivessem acobertando 

argelinos e turcos, ambos inimigos de Espanha, e temiam suas guerras santas (jihads), que ater-

rorizavam cidades inteiras. Sujeitos a impostos discriminatórios enquanto sua atividade básica, o 

comércio da seda, era reduzida por uma política fiscal persecutória; mal iniciados na sua nova fé, 

e, ainda por cima, punidos por ignorância religiosa pela igreja e pela inquisição, os mouriscos se 

voltaram para fora da Espanha em busca de apoio muçulmano. Eles conseguiram opiniões 

legais (fatwas) que lhes asseguravam ser permissível praticar secretamente o islã (tagiya); então 

passaram a produzir livros conhecidos como aljamiados, escritos em espanhol com caracteres árabes, 

Aurélio-Século XXI. 
16 Tortura: Suplício ou tormento violento infligido a alguém. Dicionário Aurélio-Século XXI. 

Transcrito da "Encyclopaedia Britannica Eletrônica", 2Q01.Tradução e Nossos destaques. ,• 
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ensinando a doutrina islâmica aos companheiros mouriscos. Em 1556, Felipe II assinou um 

édito proibindo aos mouriscos de Granada o uso do seu idioma, dos seus costumes e a utilização 

da alfândega. Eles se revoltaram em 1559. Depois de dois anos de guerra, foram removidos em 

massa de Granada e espalhados pelo nordeste da Espanha. Evidências de sua contínua infideli-

dade política e religiosa levaram a uma ordem real de deportação, em 22 de setembro de 1609. 
Sua expulsão estaria completada cerca de cinco anos depois. Estima-se que cerca de 100.000 

mouriscos tenham sido removidos para a Argélia, Tunísia e Marrocos, onde novamente foram 

tratados como alienígenas. Foram assimilados depois de várias gerações, mas algo de sua herança 

espanhola remanesceu até os tempos modernos".(18) 
Uma nossa herança direta desses tempos é que ''... A inquisição deixou traços 

profundos na mentalidade brasileira porque ela não operava apenas no campo religioso. O Santo 

Ofício visava os heréticos e estes não estavam nos outros credos, mas no seio da Santa Madre, 

Heresia vem de eleger, escolher discernir. Os infiéis não eram os adversários, perseguidos eram 

aqueles que ousavam discordar dentro das suas legiões ..." (19) 
O processo de convencimento por métodos opressivos ou pela violência 

bruta não deixou registros históricos das assinaturas firmadas, apenas, por um 
único e exclusivo punho. Ele foi usado, indistintamente, ao longo dos tempos, 
sempre como coadjuvante da persuasão intelectual e psicológica. 

O revide à truculência crista foi fartamente apresentado, nos séculos XIX 
e XX, por líderes anarquistas, ateus socialistas e comunistas, entre os quais 
muitos se apresentavam como ex-judeus cheios de ódio que haviam abjurado sua fé de 
origem (afirma o historiador americano Paul Johnson, fato que esmiuçaremos 
logo adiante), e também profanaram princípios de tolerância, respeito e amor 
ao próximo, talvez a mais preciosa herança cultural judaica dentre todas as legadas à 
civilização ocidental. 

Por isso, fugindo a um erro fatal, não se pode nem deve, por princípio basi-
lar, transpor ao presente as culpas, erros de avaliação, consistência histórica ou 
preconceitos em relação a tais indivíduos, quer perseguidos quer perseguidores 
de quaisquer épocas, a pretexto de generalizações simplistas ou intolerantes, 
especialmente as de cunho religioso, étnico ou finalístico. Muitos desses erros de 
percepção ou julgamento, inadvertidamente cometidos ao longo da história, ba-
searam-se em escassos fatos ou envolvimentos limitados,  temporários. 

Os eventuais pecados da igreja medieval ou contemporânea não são pe-
cados da doutrina cristã nem dos seus atuais líderes, praticantes ou seguidores, se 
não dos homens que os cometeram por paixões, ambições, desvios de conduta 
pessoal ou da exata compreensão de qual deveria ter sido seu correto papel 

Transcrito da "Encyclopaedia Britannica Eletrônica". 2001Tradução e Nossos destaques. 
Dines, Alberto em "Malu Mulher contra o Santo Oficio". J. do Brasil de 19 de Outubro de 2002, Rio de Janeiro. 
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histórico e humanístico, 
Da mesma forma, as ações de alguns muçulmanos e judeus apóstatas, conside-

radas violentas não foram, nem são, pecado mortal, irreversível, nem do islamis-
mo nem tampouco do judaísmo, mormente de seus descendentes, limitando-se, com 
exclusividade, aos indivíduos que os praticaram era longínquo passado. 

Mesmo que alguns membros desses sólidos edifícios religiosos possam 
ter, de forma inequívoca, se aliado a teses criticáveis, em momentos menos edifi-
cantes da trajetória humana, seguramente foram uma.pequena exceção entre muitos 
outros irmãos que jamais deixaram de lado sólidos princípios éticos ou vigoroso clã 
religioso, exatamente como preceituam e praticam as rigorosas tradições de fé e da 
caridade cristã, muçulmana e judaica. 

Por isso, eventuais culpas episódicas, mesmo que sobejamente compro-
vadas, devem ser apreciadas e circunscritas, exclusivamente sob a perspectiva 
histórica, aos seus responsáveis diretos, e nas épocas em que ocorreram. 

Que não -pague jamais, portanto, o justo pelo pecador! 
Tentaremos, por isso mesmo, demonstrar que os verdadeiros beneficiá-

rios e culpados pelas grandes tragédias humanas, quando se jogou, ímpiedosa-
mente, írmão contra irmão, geralmente estiveram camuflados por trás de fatos 
engendrados, manipulados, ou de outras maquinações terríveis, deles extraindo, sempre, 
os maiores proveitos pessoais e grupais possíveis. 

Tais aproveitadores, seguramente, existiram ao longo da História, conti-
nuam e continuarão existindo se não forem corretamente identificados, respon-
sabilizados e seus seguidores impedidos de continuar a forjar fatos e situações 
que os beneficiem ou, simplesmente, de prosseguirem delinqüindo. 

Muitos dos seus nomes, certamente, virão à luz, pouco a pouco, ao longo 
deste nosso percurso. 

E, pelo menos, assim esperamos, nos ajudarão a provar, sem margem a 
dúvidas excessivas, que ao longo da História, quase nada foi, ou é, o que pareceu 
ou parece ter sido. 
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A DOENÇA DO RACISMO SEPARA VELHOS IRMÃOS 

"... Pela primeira vez as Trevas mandavam o seu embai-
xador, o próprio Satã, que faz a entrada em cena sobre 
a solidão do deserto e o vasto silêncio envolvente". 

"O Segredo é a Alma do Negócio." 
Velho adágio português. 

 Tamanho sentimento negativo, como efetivamente se veio apresentando, desde 
então, o anti-semitismo, independente de qualquer amplitude, direção ou inten-
sidade que tenha tomado, somente pode se expandir e perpassar os séculos XIX 
e XX deforma tão aberta, explícita, entre membros da grande coletividade de irmãos 
judeus e cristãos, fundadores comuns da civilização ocidental, ante o estímulo 
proposital, deletério, do mundo intelectual desse mesmo hemisfério, por filóso-
fos e escritores de livros teóricos racistas, com vernizes pseudocientíficos. 

Surgidos a partir do século XIX, essas teses e seus respectivos autores em 
muito contribuíram para aplacar consciências, estimular preconceitos ou liberar 
ódios recônditos. 

Os três mais destacados teóricos racistas dessa época foram: o conde 
francês Arthur de Gobineau,.o filósofo alemão Fríedrich Nietzsche e o inglês 
Richard Stewart Chamberlain. 

E os autores dos três livros mais perturbadores e influentes foram, no 
dizer do escritor judeu Max Dimont: o francês Edouard Drumond, o monge 
russo Sergei Nilus e o alemão Alfred Rosenberg. (1) 

O "pensamento racista ...", segundo Dimont, "... Não nasceu na Alemanha (na-

zista). Ele teve início no começo dos anos 1800, como uma infecção brotada no corpo exposto âo 

nacionalismo europeu. Os teóricos racistas foram inicialmente desprezados, mas ao final desse 
Dimont, Max l.:"Jews, God and History". Mentor, Penguin Books. New York, 1994. P. 327-9. 0 destaque 

dado à suposla nacionalidade alemã de Rosenberg, conforme sugerida por Dimont, é deste autor, em virtude de ser ela 
contestada por outras fontes, conforme será apresentado ao correr do Capítulo. NA 
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mesmo século haviam ganhado prestígio, um indício ameaçador do turbilhão que os novos tempos 

trariam." 
"... O conceito nacionalista havia sido concebido por pais ilustres", filósofos e po-

líticos racionalistas 'de boas intenções3, como Rousseau, Burke, Jefferson, Fichte, 
Locke, Mazzini, nenhum deles judeu. De Rousseau, nascido em 1712, a Mazzini, 
morto em 1872, "... as vidas desses seis filósofos se entrelaçaram, assim como os seus prin-

cípios de filosofia social. Seus pensamentos foram essencialmente centrados na idéia do homem 

como 'cidadão do Estado', em vez de um 'sujeito de Deus'. Parasitas pseudo-intehctuais, entre-

tanto, se atrelaram a essa filosofia nacionalista, sugaram seu humanismo e difundiram idéias 

virulentas de um nacionalismo calcado no aspecto racial, ao invés de na igualdade dos direitos 

humanos." (2) 
Weatherford esmiuça e aprofunda ainda mais a questão, ao trazer à tona 

aspectos políticos fundamentais e importantes nuanças econômico-financeiras, 
mostrando como ela extrapola à mera, e às vezes emocionada, problemática do 
nacionalismo xenofóbico. 

Assim, deixa claro como os países ocidentais, acusando o duro golpe des-
fechado pela filosofia socialista contra princípios pétreos do capitalismo liberal, 
procuraram neutralizar o conteúdo das propostas de melhorias sociais contidas 
no nazismo e no bolchevismo, de maiores e mais amplas concessões populares 
nessa esfera, gerando os princípios do welfare state (o estado do bem-estar so-
cial): 

"... Com a antiga ordem monetária e econômica em ruínas, no final da guerra muitos 

políticos e teóricos propuseram a implantação de novos sistemas, todos aumentando a influência 

do governo (estado). Os comunistas assumiram o poder na Rússia com seu plano extremado de 

extinção do capitalismo, destruindo todos os mercados sob um sistema -político e econômico unifi-

cado, administrado exclusivamente pelo governo, sob aforma de um socialismo internacionalista. 

Em oposição ao socialismo 'internacionalista', os seguidores de Hitler impuseram um sistema 
 socialismo nacionalista, um nome que abreviaram como nazismo, que impunha um controle 

governamental igualmente severo sobre a economia, a ponto de permitir o restabelecimento do 

trabalho escravo, contanto que esse cumprisse os fins políticos do Estado. 3 
Todos pareciam querer encontrar um bode expiatório a quem culpar pelas calamitosas 

desavenças econômicas e monetárias da época. Em cada país, políticos atacavam a classe rica ou 

algum segmento dela - os aristocratas e camponeses que possuíam terras na Rússia e os armênios 

na Turquia, por exemplo, ou os judeus na Alemanha. As democracias liberais do oeste europeu 

e a América do Norte (ocidentais) recorreram a medidas menos extremistas, mas aumentaram 
Dimont, Max I., na Obra citada. P. 328. 

3 Socialismo: Doutrina que prega a primazia dos interesses da sociedade sobre os dos indivíduos e defende 
a substituição da livre-iniciativa pela ação coordenada da coletividade, na produção de bens e na repartição da renda. 
Sistema político que adota essa doutrina. Dicionário Aurélio-Século XXI. 

100 

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com   For evaluation only.



O Poder SECRETO.' 

consideravelmente o poder de seus governos sohre a economia ... Especialmente em torno da pro-

dução e da área militar, a que Eisenhower denominou o 'complexo militar-industridl.' 
Posteriormente, nesse mesmo século; formou-se um novo conjunto de alianças para criar 

amplas redes de segurança ... e de bem-estar social, E ambos demandavam substanciais recursos 

 públicos que deviam prover de outras fontes da economia, suplementares â previdência social e 

militar. ' 4 
Pode-se começar a perceber assim, mais claramente, como os duros em-

bates travados pelo poder e pela apropriação econômica, partindo de matizes 
originalmente religiosos, vão, à moda das melhores fitas de suspense, apresentando 
surpresas e reviravoltas inesperadas, revelando outras sutilezas filosóficas, 
políticas, econômicas e de cunho social ou, até mesmo, sujeições a certas incom-
patibilidades, factuais ou provocadas, de natureza essencialmente racista. 

Aparentemente superados ou adormecidos, mas ainda palpitando nos co-
rações, os sérios problemas religiosos que haviam colocado em campos opostos 
cristãos, judeus e muçulmanos nas disputas de fé, ao longo do medievo e em 
boa parte dos tempos modernos, tinham sido, então, resolvidos à força por ex-
pedições militares punitivas ou sentenças de prisão, expulsão, degredo e morte 
(expedidas era seções fechadas, a partir do século XII, pelos tribunais da "Con-
gregação da Fé para o Santo Ofício", entidade místico-secular, semi-secreta, da igreja 
romana, mais conhecida como a "Inquisição": 1183-1184 
Socialismo; Conjunto de doutrinas de fundo humanitário que visam reformar a sociedade capitalista para diminuir um pouco 
de suas desigualdades, Conjunto dos partidos de esquerda não comunistas e não liberais. Conjunto de doutrinas que, ten-
do por objetivo o Bem-Comum, preconizam uma reforma radical da organização social, mediante a supressão das classes 
e a coletivização dos meios de produção e de distribuição. Sistema político que põe em prática essas doutrinas. Socialismo 
científico: forma de socialismo, particularmente associado com os marxistas e que se baseia na crença de que são as 
forças históricas (como o determinismo econômico e a luta de classes) que levarão à conquista das metas socialistas, e 
que o agente principal dessa transformação é o proletariado dos paises capitalistas desenvolvidos; socialismo marxista. 
Socialismo cristão: socialismo advogado por certos partidos políticos europeus, que propugna uma forma de organização 
social baseada em princípios cristãos e socialistas. Socialismo real: forma de socialismo que era vigente nos países que 
se autodenominavam socialistas ou democracias populares (ex-U. R.S.S., países socialistas do Leste europeu), e ainda é 
praticado na Coréia do Norte, Vietnã e Cuba e, parcialmente, na China, e que, para os marxistas-íeninistas, é a etapa inicial 
em que são criadas as bases para se chegar à sociedade comunista [São características do socialismo real a socialização 
dos meios de produção e de distribuição, dos meios de transporte coletivos, dos serviços, escolas, universidades, serviço 
médico etc; a distribuição da riqueza é, em principio, proporcional ao trabalho de cada um, segundo a fórmula "a cada 
um, de acordo com o seu trabalho".] Socialismo utópico: Conjunto de idéias humanistas e reformadoras de um grupo de 
filósofos e economistas utópicos da primeira metade do século XIX, que se baseia na crença de que a eliminação das 
desigualdades e a conquista da segurança econômica através da propriedade socializada dos meios de produção pode-
riam ser atingidas mediante a entrega, voluntária e pacífica, da propriedade privada pelos grupos que a detêm. Do francês 
socialisme (1831) 'doutrina de organização social que privilegia o coletivo em detrimento do indivíduo' de social 'social' 
+ suf. -isme; hoje, o snt. le socialisme 'o socialismo1 designa os partidos de esquerda não comunistas e não liberais; em 
ing., o voc. socialism está doc, desde 1839 (consta do título de um livro destinado a expor e explicar a 'doutrina de Owen'). 
Dicionário Houaiss Eletrônico. 
4 Weatherford, Jack Mclver em: "A História do Dinheiro". Negócio Editora; ABN-AMRO Bank, São Paulo, 2a Ed. 
1999. R 169 e 170. A transcrição não está feita de forma ipsis-literis, por discordar este autor de alguns pequenos pontos 
da tradução portuguesa, um tanto divergentes, a seu ver, do sentido pretendido no original, porém sem qualquer prejuízo 
para o sentido geral ou para a qualidade da obra. N.A. 
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Essas antigas diferenças e escaramuças, antes arrefecidas a murros, porém 
de latente persistência, foram encontrando, pouco pouco, terreno fértil para 
ressurgir, prosperar, e os resquícios dos antigos embates religiosos emergiram de 
vez, agora excitadas sob a forma inicial de discretas, contidas, ojerizas de caráter 
supostamente racial. 

Agravando-se, acabaram por desaguar no fenômeno conjunto do nacio-
nalismo exacerbado a braços dados com a discriminação étnica, hoje designado 
e expresso de forma um tanto desfigurada, como vimos antes, pelo conceito 
genérico, meio impróprio, de anti-semitismo.(5) 

Isso porque, tanto esse sentimento quanto sua expressão verbal definiam, a 
princípio e de forma muito mais ampla, os incômodos de fé havidos entre cris-
tãos e os dois tradicionais ramos semitas: muçulmano e israelita, ambos descen-
dentes do bíblico Sem, filho de Noé, pelas correntes sangüíneas de Abraão, o 
ancestral comum de árabes e judeus. 

Sucessivamente, o velho patriarca fora pai de Ismael (por sua escrava egípcia 
Agar, ante o consentimento da legítima esposa Sarai, até então aparentemente 
estéril e irremediavelmente idosa, dando à luz o líder do ramo árabe) e pai de 
Isaac (por sua mulher Sarai que, depois de se tornar mãe, primípara idosa, de-
nominou-se Sara, gerando o chefe da linhagem israelita). 

E tanto a História refletindo as mudanças de atitudes e perspectivas do   . 
Ocidente em relação ao mundo muçulmano, quanto a obstinada repetição sin-
gular do conceito de anti-semitismo, foram mudando sua ótica e a percepção 
inicial mais ampla, restringindo-o de forma modificada, hoje em dia, apenas ao povo 
israelita. 

Por isso, ao tratar das questões específicas e singulares do nacionalismo 
xenófobo e do racismo, importantes autores contemporâneos, conhecendo bem 
as inconsistências e os conflitos interiores da alma humana, acham utilíssimo, 
essencial mesmo, registrar o fato de que qualquer discussão envolvendo esse 
mais recente, restrito e sensível conceito de anti-semitismo possa, freqüentemente, 
perder-se pela falta de entendimento na distinção entre os termos hebreu, judeu e 
sionista, vocábulos que, respectivamente e nas suas essências, prendem-se a três 
distintos objetos de debates: raça, religião e política. 

Assim, Marrs 6  nos   faz lembrar que "... O 'Heritage Dictionary of tbe En- 
glish Language'   descreve um hebreu como   membro   do  povo   semita, uma 
etnia 

Semitas: Filhos de Sem, família etnográfica e lingüística. Compreende vários povos que falam ou falaram o 
arameu, o sírio, o caldaico, o assírio, o hebreu, o árabe, o himiárita. Os semitas têm a pele trigueira, o cabelo preto, às ve 
zes anelado, estatura elevada, membros nervosos. Na linguagem corrente, aplicam-se só aos hebreus as palavras semita, 
semitismo e anti-semitismo. Apud Dicionário Prático Ilustrado Lello & Irmão, Porto, 1963. Volume III. P.1881. 
6 Marrs, Jim: "rule by SECRECY"; Harper Collins, New York, 2000. P. 60. T. a. Nossos destaques. 

102 

 

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com   For evaluation only.



O Poder SECRETO! 

- descendente de Abraão do Velho .Testamento que, ironicamente, também incluí 
0 ramo árabe da humamdade. Um judeu, por outro lado, é um adepto do judaís 
mo, uma religião criada pelos israelitas. Já um sionista é o membro de um movi 
mento político, cuia preocupação consiste em preservar e promover os objetivos 
do estado de Israel." 

Por isso, "... Juntar os três conceitos distintos numa única conspiração é um erro tão 

grande quanto contrário às evidencias históricas. A maioria das pessoas, na América de hoje, 

julpa ser totalmente errado emitir conceitos sobre uma pessoa pela sua raça, um atributo sobre o 

qual ninguém tem controle. Da mesma forma, muitos consideram falta de educação os ataques 

públicos a religião de alguém. Somente a posição política de qualquer pessoa é aceita como boa 

ética para dissensões e debates. E é aqui, na esfera política, que muitas confusões têm surgido. 

Adeptos do sionismo há muito tempo vêm atacando seus oponentes, com grande competência, 

chamando-os de 'anti-semitas', a tal ponto que muitos americanos, tanto judeus quanto gentios, 

t especialmente a mídia, ficam relutantes em questionar as políticas de Israel, não importando 

quão odiosas elas possam ser, ou ter sido. Além disso, a larga vassoura do anti-semitismo é 

freqüentemente usada para conspurcar a reputação de qualquer pessoa que ofereça uma visão 

conspirativa da História," 7 
Tal ocorreria porque, como pretendemos demonstrar, as garras do Poder   

Secreto estariam sutilmente entranhadas, não apenas, entre as cúpulas de todas 
as religiões, como também nos comandos de seus principais braços políticos. 
Entre eles, destacadamente, o Vaticano 'Opus Dei', o 'Movimento Sionista Internacional', 
certas organizações de fachada muçulmana ou das várias religiões cristãs e orientais, e outras 
declaradamente, terroristas como o 'Sinn Fein' (o braço- armado do IRA, o exército 
republicano irlandês) usando, enquanto neles infiltrados, de todos os meios 
coercitivos disponíveis para sua própria proteção, camuflagem e continuidade 
de operações.6 

O conde francês Arthur de Gobineau, o primeiro desses 'filósofos racistas' 
apontados, além de membro da nobreza, era um servidor menor do serviço di-
plomático francês, amargurado por nunca haver sido destacado para um posto 
de real importância. 

A ele,'.Hanna"Arendt se referiu, certa feita, como "... Uma curiosa mistura de 
nobre com intelectual romântico, que inventou o racismo quase que por acidente" 
1 Marrs, Jim. Na Obra citada. P. 60-1. T.A. 

Opus Dei: Organização secreta da Igreja católica antes vinculada ao Office of Strategic Services, organismo 
da inteligência norte-americana que, mais tarde, viria a se transformar na CIA. Essa organização teria por meta esta-
belecer, mundialmente, "uma união prá tica entre a igre ja e o Estado". Jeffrey, Grant R.: "Final Warning". Harvest House 
Publistiers, Eugene, Oregon. 1996. P. 242 e 243. T.A. 
Aessência da tese constante desta informação, isto é, a da infiltração de forças secretas nas principais religiões, encontra 
amplo respaldo nas obras indicada neste compêndio, de autores como Allen, Coleman, Howard, Icke, Jeffrey, Marrs, Mc 
Manus, Quigley, Springmeier e outros. 
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Em seu livro, The Inequality of Human  Races (A Desigualdade das Raças Hu-
manas), publicado em...1853, Gobineau utilizou o racismo como instrumento 
de defesa e manutenção do poder do estado nas mãos da nobreza, justificando sua suposta 
ascensão e liderança sobre a plebe como um determinismo absoluto. 

Para tanto, introduziu o conceito de uma causa única na queda de todas 
as civilizações: 

"... A diluição do sangue superior da aristocracia pelo sangue inferior das pessoas comuns." 
E ele sustentava, nessa esdrúxula tese, que o sangue da elite ariana vinha 

sendo diluído no da massa não-aríana, "... Exatamente pelo processo de implantação da 
democracia. 

O autor do ensaio sobre "A Desigualdade das Raças" foi embaixador francês 
na corte imperial do Rio de janeiro, entre 1869 e 1870, e se tornou um bom 
amigo de D. Pedro II, chegando, então, a prever que o Brasil deveria chegar aos dias 
em que vivemos "... Com uma população em torno àe algo como dois milhões de habitantes ... 

e que em 2073 os brasileiros terão desaparecido completamente, até o último homem.. Esse será 

o resultado da miscigenação racial num país onde a imperatriz tem três damas de honra: 'uma 

marrom) outra chocolate-claro, e a terceira, violeta'.'  9 
Nessa obra de pouco fôlego e, como se percebe, curta pontaria, Gobineau 

jamais mencionou diretamente os judeus, mas foi exatamente entre os membros 
das classes média e baixa francesas que ele conseguiu instilar o sentimento do 
medo. Justo as classes onde os judeus habitavam e que, na sua doentia visão, "... 
Carregariam a mancha do sangue inferior, que infectava a aristocracia, os verdadeiros descen-

dente dos arianos nórdicos." 
O povo francês havia, de início, ignorado Gobineau, mas os germânicos 

encamparam imediatamente a sua teoria, que também encontrou um poderoso 
adepto em Friedrich Níetzsche, o criador do conceito do super-homem alemão. E 
Nietzsche, no livro "Beyond Good and Evil" ('Além do Bem e do Mal'), lançara as 
bases da moralidade do seu super-homem, cujas máximas seriam: 

"Eu não vos exorto a trabalhar, mas a lutar"; "Eu não vos exorto a buscar a paz mas a 

vitória"; "O homem deve ser criado como um guerreiro e a mulher para o deleite do guerreiro , 
e "Buscais uma mulher? Não vos esqueçais do chicote." 

Dímont arremata suas críticas ferinas, concluindo que a filosofia de Niet-
zsche "... Levou-o a um total desafio a cristandades a uma integral contrariedade aos ensina-

mentos âo Evangelho e do Decálogo. Seus trabalhos, a pedra angular do estado nazista, foram-

escritos uma década antes de sua insanidade, e ele morreu louco. Pode ser que ele não tenha 

advogado diretamente o que escreveu, mas ele previu, com a clareza de um profeta, a moralidade 
Gaspari, Elio em: "0 Brasil do conde vai acabar em 2073". Coluna publicada no jornal O Giobo, Rio de Janeiro, 

24 de dezembro de 2003. 
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da nova era à sua frenie. 
... Nietzsche, o homem, nao fez a história. Seus livros a fizeram ..." I0 

Em 1899 Houston Stewart Chamberlain, um intelectual inglês naturalizado 
alemão, que se tornou genro do compositor Richard Wagner, conseguiu 
combinar em seu livro Foundations of the Nineteenth Century ('Alicerces do Século 
Dezenove') as teorias sociais e racistas de Gobineau com a filosofia de Nietzs-
che, adicionando a elas pitadas de anti-semitismo. 

Nesse livro, Chamberlain afirma que: "... Jesus não é judeu, mas ariano"; "... Os 

judeus constituem a raça mais corrompida e mais degenerada do mundo"; e, por fim, a antiga 
tese da supremacia dos aristocratas, de Gobineau, "... Virava supremacia nór-dica; 

raça e sangue fundiam-se numa espécie de sociologia pseudocíentífíca em que, finalmente, as 

teorias da raça ariana e do super-homem se amalgamavam." (11) 
Como rastilho de pólvora, textos extremamente agressivos começam a 

macular o ambiente supostamente evoluído da Europa sofisticada. 
Em I878, num panfleto publicado anonimamente, 'A judiaria na música', 

o compositor Richard Wagner escreve: "... Os judeus, à imagem dos Rothschild, são os 
detentores do ouro, os apodrecedores do mundo" 

Em 1879, um jornalista alemão, Wilhelm Marr, inventa o termo 'anti-
semitismo' para designar o que ele chama de ódio não-confessional aos judeus e ao 
judaísmo, isto é, o 'ódio ao estrangeiro', ao 'traidor em potencial ', àquele que 'questiona 

a ordem nacional e abre as fronteiras às influências vindas de fora . O termo é suficientemente 

vago para maquilar o ódio ao judeu, englobanâo-o numa acepção mais vasta, mais adequada ao 

patriotismo nascente. 
No mesmo ano (1879), Adolf Stocker, capelão luterano da corte imperial 

é fundador do novo partido social-cristao, denuncia '... a emancipação dos judeus, 
que favorece a especulação na Bolsa, e critica o 'capital móvel', de 'ramificações internacionais 

e apátridas . 
Ele cria uma 'Liga Anti-Semita' com um célebre filósofo cego, Karl Eugen 

Dühring-, e reclama a 'expulsão dos judeus estrangeiros e a demissão dos judeus alemães da 

função pública'. 
De suas palavras exalam o 'medo do mundo; que chega, a recusa à modernidade, e 

medo daquilo que o estrangeiro pode trazer de novo e de perturbador'. 
No ano seguinte, em 1880, Franz Mehring e Friedrich Engels instalam a pa-

_lavra 'capitalismo ; desde então, todas as palavras terminadas em ismo' fazem furor. 
Com a crise econômica de 1883, o anti-semitismo, até então teórico, faz-

se prático, de início na França e na Alemanha. 'Ao ligar, no espírito popular, ódio ao 
Para as transcrições: Dimont, Max I., na Obra citada. P. 328-9. 
Para as transcrições: Dimont, Max I., na Obra citada. P, 328-9. 
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capital} ódio ao poder e ódio aos judeus, imputam-se a estes últimos todas as falências, todas 

desigualdades, todas as misérias sociais'. 
Em 1886, alguns meses após a morte de Victor Hugo, Edouard Drumont 

publica um dos maiores sucessos do fim do século, La France Juive 9A França Ju-
daica'), que '... Designa o judeu como um ser não-humano, quase bestial, um monstro físico': 

'Os principais indícios pelos anais se pode reconhecer um judeu são, portanto: o famoso nariz 

recurvo, os olhos piscantes, os dentes apertados, as orelhas de abano, as unhas quadradas, o torso 

longo demais, o pé chato, os joelhos gorduchos, o tornozelo extraordinariamente saliente, a mão 

fofa e molenga do hipócrita e do traidor'.., "13 
E foi esta. mesma 'A França Judaica', de Edouard Drumont, o primeiro 

livro a conjugar, integralmente, racismo e anti-semitismo, e a "... Dar finalmente 
às pessoas que nutriam sentimentos anti-semíticos uma boa razão para se justificarem pelo que 

sentiam. ... Estava aí, finalmente, o inimigo diabólico!... Da noite para o dia, o símbolo criado 

por Drumont alçou vôo e 'La France Juive' virou a bíblia da população rasteira." 
"... Em sete de dezembro de 1893, no Reíchstag, Libermann Von Sonnen-

berg denuncia, em nome da 'Liga Anti-Semita' e de seus recém-eleitos, '... estar a 
Bolsa, quase inteiramente, nas mãos dos judeus'. 

Sempre a acusação de constituir um poder estrangeiro. O poder político 
alemão não interfere. 

Na Alemanha, como na França, nenhum judeu é admitido no alto fun-
cionalismo público - particularmente no exército e na diplomacia - e tampouco 
na universidade. Muitos judeus alemães pregam, então, a assimilação acelerada. 
Não mais falar outras línguas além do alemão e identificar-se com a cultura 
alemã, sem renunciar - no essencial - à sua fé' 

Ao anti-semitismo só falta, então, encontrar uma oportunidade para cris-
talizar-se, se possível, em torno de um estrangeiro inassimilável, instalado no 
seio do poder estatal, em situação de trair a pátria. 

Na França, logo depois, em 14 de outubro de 1894, vem a oportunidade 
tão esperada pelos que incentivavam sentimentos anti-semitas: um judeu 
suspeito de traição. E não qualquer um: o capitão de artilharia Alfred Dreyfus, 
egresso da École Polytechnique, filho de um rico industrial alsaciano que, em 
1871, decidiu continuar francês, com seus filhos menores. 

as 

 
Deixemos à pena de Jacques Attali o relato de tão infame episódio:-. 
... Muito brilhante e único judeu a servir como oficial do estado-maior -no 

qual é admitido com reticências, corno estagiário- o capitão é preso: ele teria 
Para as informações e transcrições de ódio aos judeus da Europa no século XIX: Attali, Jacques: "Os judeus 

o dinheiro e o mundo". Ed. Futura, São Paulo, 2003. P. 406 e seguintes. 
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transmitido documentos secretos à Alemanha, onde vive uma parte de sua família 

alsaciana. As pressas, compara-se sua letra com a de um documento manuscrito, o 

'borderô' do espião. Alega-se ter encontrado ali uma prova. Assim, nem mesmo o mais 

assimilado dos judeus mereceria ser cidadão. Ele nega tudo, em bloco. O irmão de 

Alfred Dreyfus e um jovem jornalista judeu, Bernhard Lazare, - que ,• acaba de 

publicar uma História do anti-semitismo - tomam sua defesa. O Affai-re' ('Caso'), 

como se tornou conhecido, dividirá o país em dois campos nos quais se misturam 

socialistas e conservadores. Não é um affaire de dinheiro. Em 22 de dezembro de 

1894, perante um tribunal  militar que o julga com base NUm dossiê secreto, 

Dreyfus é declarado culpado de traição. Condenado à degradação e à deportação 

perpétua, é enviado para a colônia penal em Caiena. Charles Péguy, Marcel Proust, 

Stéphane Mallarmé mobilizam os intelectuais em sua dejesa - Paul Valéry e vários 

outros não se colocam do lado deles. Em 10 de novembro de 1896, Le Matin (A 

Manhã) publica um fac-símile do borderô que acusa Dreyfus: aparece claramente 

que o documento não poderia ter sido escrito por ele. Le Matin pertence em parte a um 

colega de promoção de Dreyfus, um certo Philippe Bunau-Varilla, que 

reencontraremos mais tarde, auxiliando o financiamento, pelos bancos judaicos 

americanos, do ... Canal do Panamá! O coronel Picquart, que tomou a defesa de Dreyfus, 

é suspeito de ter provocado o 'vazamento' da falsa prova para a imprensa. 
Um ano depois, em novembro de 1897 - mês capital no desenrolar do caso -, Le 

Matin ainda publica duas cartas ao adido militar alemão, supostamente escritas 

por Dreyfus, e uma carta autêntica de Dreyfus endereçada a Bunau-Varilla. 

Essa prova se acrescenta às acumuladas por Bernhard Lazare desde um ano antes. 

No dia 12 de janeiro seguinte, Émile Zela publica o célebre J'accuse (Eu acuso) 

 em l'Aurore e proclama a inocência de Dreyfus. 
Apesar da atuação de numerosíssimos defensores de 'Dreyfus, o anti-semitismo 

aumenta no país, inclusive nos meios populares. E certos socialistas bem que gos-

tariam de recuperá-lo para fazer dele um tema e uma arma contra os burgueses. 

Em junho de 1898, uma associação que reúne operários judeus de Paris se cons-

titui e protesta junto à SFIO contra o anti-semitismo dos socialistas: 'Notamos 

que a atitude dos senhores [os socialistas franceses] para com o anti-semitismo 

não é tão franca, tão enérgica quanto o é em outros casos semelhantes, nos quais 

está em jogo um princípio de progresso e de humanidade [...]. Os senhores não 

interferem porque acreditam ser proveitoso esse mal, porque consideram o anti-se-

mitismo como uma árvore amarga, mas que vinga depressa e bem num certo solo, 

e na qual, depois, seria fácil enxertar o socialismo. Os senhores querem centrar o  
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ódio classista no ódio aos judeus. Em outras palavras, sua atitude é uma transa-

ção, no terreno político, entre os velhos apetites bárbaros, os velhos apetites ferozes, 

e as novas aspirações humanitárias e libertárias', 
Texto premonitório: as idéias do jovem Marx continuam a rondar o ambiente 

socialista. Como há judeus que são capitalistas, podem-se misturar uns e outros 

na denúncia. 
O traidor judeu justifica a violência dos ataques contra o capital, judeu ou não. 

As duas tragédias do século XX estão anunciadas. 
No fim de agosto de 1898, um oficial dos serviços secretos franceses, o coronel 

Henry, reconhece ser o autor das falsidades que esmagavam Dreyfus e suicida-se. 

Em setembro de 1899, Dreyfus é julgado novamente. Condenado, desta vez a 

dez anos de reclusão, é imediatamente agraciado pelo presidente Loubet. Clamor 

de seus defensores, que exigem sua reabilitação... Na França, o "Affaire" se con-

clui: em julho de 1906, a Corte de Cassação reintegra o capitão Dreyfus à sua 

patente. Com a conclusão do "Affaire", a França moderna ganhou uma batalha: 

ali, já não é dominante o anti-semitismo. 
Mas este não disse sua última palavra: em 4 de junho de 1908, durante o traslado 

das cinzas de Lola para o Pantbéon, um fanático atira no coronel Dreyfus e o fere. 

Pouco tempo depois, um dos heróis dessa aventura, o infatigãvel investigador 

coronel Picquart, torna-se ministro da Guerra ..."  (13) 

A medida que os teóricos do racismo iam ampliando seus fundamentos 
filosóficos, os anti-semitas lhes davam aplicações práticas, objetivas. 

Por isso, "... A História judaica foi vulgarizada, destorcida e modificada para se encai-
xar nas novas necessidades de seus inimigos ..." e, como o livro de Edouard Drumond só 
havia levado intranqüilidade e preocupações a franceses, os trabalhos de Sergei 
Nilus e de Alfred Rosenberg (sobre os quais também nos debruçaremos adiante), 
... Fizeram o restante do serviço em relação a alemães, austríacos, romenos, húngaros e 

outros, expandindo a 'conspiração' de Drumont a uma amplitude mundial.... ' I4 

Do terrível holocausto, este a conseqüência mais visível e desastrosa sur-
gida após o plantio das fecundas sementes do anti-semitismo e do suposto 
nacionalismo racista (excelentes pretextos para a discussão de uma nova ordem 
global), brotariam, finalmente, a era nuclear e a quase suicida confrontação entre 
Leste   e   Oeste,   que   tomaram o   mundo   como   refém,   de   forma   opressiva, 

Para o relato e a transcrição do Affa ir Dreyfus: Attalí, Jacques: "Os judeus, o dinheiro e o mundo". Ed. Futura, 
São Paulo, 2003. P. 409 e seguintes. Nossos destaques. 

Para relatos e comentários a respeito das teorias, livros e autores racistas e anti-semitas mencionados nos 
trechos acima, bem como para as transcrições apresentadas: Dímont, Max I., na Obra citada. P. 327-331. 
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sutilmente desumana, anti-religiosa e quase totalitária, ante a chantagem exerci-
da pela ameaça de iminente destruição planetária. 1S 

Examinemos, então, um pouco mais detidamente, como isto vem ocor-
rendo na prática. 

15 Howard, Michael, in "The Occult Conspiracy", Destiny Books, Rochester, Vermont, 1989. P.162 e 163. 
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IV 
O MITO DA "PARANÓIA CONSPIRATORIA 

"... Aquele que amar mais a terra do que o céu, e que 
sonhar a glória dos reinados efêmeros, deverá dobrar 
os joelhos diante da potestade das trevas, consumin-
do-se na chama votiva da ambição ilimitada". 

"Se a cronologia do terceiro capítulo do livro do Gênesis estiver correta, a Conspiração foi a 
primeira atividade espontânea em que os seres humanos se envolveram logo após a Criação, an-
tecedendo até mesmo o Sexo que só aparece no capítulo quarto'' 

ROBERT  WERNICK 
Smtthsonian Institute, 1994. 

"Só porque você é paranóico não quer dizer que eles não estejam de verdade, lá fora, querendo 
pegar você". 

Ditado americano. T.A. 

 
Definitivamente, conspiração é um vocábulo que desafia velhos tabus e pre-

conceitos. 
Apesar da sinistra conotação que lhe tem sido dada, freqüenta, cada vez 

mais assiduamente, o quotidiano dos estudiosos das verdades históricas oblite-
radas nas versões oficiais dos acontecimentos. 

Derivada do latim conspírare significa, literalmente, "respirar junto". Traduz 
o ato de planejar ou agir em parceria, secretamente, visando a alcançar objetivos 
predeterminados. 

E o alcance de objetivos está intimamente ligado à vontade e à possibili-
dade integrais e eficazes da aplicação de Poder. 

Sendo o Poder, em síntese, a capacidade de se impor a própria vontade a 
terceiros, conspirar exprime, em última instância, procurar adquirir, de forma 

Este capítulo tem por base o artigo "Dossiê; Conspiração", deste mesmo autor, publicado pela revista Insight/ 
INTELIGÊNCIA no ano de 2000. 

I I I  

_ 

» 1 

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com   For evaluation only.



O Poder SECRETO! 

velada, essa competência. 
A característica fundamental de que se reveste a atividade conspiratória é 

o segredo. O combustível que lhe dá dinâmica é a busca permanente das informações 
privilegiadas ou estratégicas. 

Fruto dessa sofisticada extração, nos Estados Unidos e na Europa o 
estudo das teorias e possibilidades conspiratórias já se constitui em matéria 
apreciada, com a necessária seriedade, por jornalistas, pesquisadores, juristas, 
magistrados, políticos e intelectuais respeitáveis, merecendo, inclusive, sérias 
cominações capituladas nos respectivos códigos penais. 

Isso, apesar do árduo combate e do epíteto de "paranóicos'' que, monótona 
e invariavelmente, muitos recebem dos círculos de proteção do poder. 

O Brasil começa, também, a abandonar seus preconceitos intelectuais "pe-
queno-burgueses" e o termo já anda a freqüentar ambientes arejados, com maior 
peso e sofisticação. 

O sereno, sempre equilibrado Eugênio Sales, cardeal católico, arcebispo 
emérito do Rio de Janeiro, não reluta em chamar de "conspiração antifamília" o 
conjunto de posturas agressivas contra "... Valores que sinalizam uma tradição lon-
gamente adquirida pela gente brasileira", nada mais nada menos do que fundamentos 
essenciais da cultura ocidental cristã e alguns dos mais caros preceitos de moral 
e ética preconizados por sua igreja. 

Essa insidiosa maquinação teria marca registrada: É "... Definida por fatores 
sociais, culturais, políticos, econômicos e religiosos", introduzidos artificial e delrberada-
mente, deduz-se, pela má administração do tecido social, " desestabilizando o núcleo 
familiar '. 

Entre os pontos mais nevrálgicos, Sales destaca, especificamente, "... A 
falta de valores morais que abre as portas à infidelidade e à dissolução do matrimônio; as leis 

civis que favoreceram o divórcio e ameaçam a vida tentando introduzir oficialmente o aborto; 

as campanhas de controle da natalidade que, ao invés de convidar a uma paternidade mais res-

ponsável levaram à esterilidade milhares de mulheres, especialmente no nordeste, e propagaram o 

uso dos meios anticoncepcionais; ... a falta de firmeza e verdade sobre o matrimônio e a família 

... e os esforços para debilitar a verdadeira natureza dos laços familiares nas tentativas de a eles 

equiparar meras uniões de fato ou relacionamentos entre pessoas do mesmo sexo". (2) 

Carl Bernstein, o repórter do caso Watergate, e Marco Politi, em seu livro 
"Sua Santidade: João Paulo II e a História Secreta do Nosso Tempo" afirmam ter 
havido uma "santa aliança'' entre o papa João Paulo II e a administração Reagan, 

Sales, Eugênio em "Aconspiração antifamília". no Jornal do Brasií e em 0 Globo de 11 de janeiro de 2003 de 
Janeiro. 
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... Uma conspiração que pôs abaixo a União Soviética ..." (3) 
Por isso, em ambiente de tantas tramas e suspeitas, "... Quando se cogita dos 

segredos mais profundos da nação, às vezes parece que existem poderes, até mesmo, superiores aos 

do presidente dos Estados Unidos e do diretor da CIA". 4 
Trabalhos publicados naquele país evidenciam que altos funcionários 

públicos, políticos, autores e pesquisadores não estão sozinhos em suas des-
confianças envolvendo supostas atividades conspiratórias. O povo americano 
também está. 

Uma pesquisa conjunta, feita em 1997 pela Ohio University e pelo Scripps-
Howard News Service, resultou em surpreendentes conclusões: 51% dos entrevis-
tados acreditavam que agentes federais assassinaram o presidente John Kennedy; 
mais de um terço suspeitava que a marinha americana, propositalmente ou não, 
derrubara o avião da TWA que fazia o vôo 800; a maioria acreditava ser possível 
que a CIA tivesse, intencionalmente, permitido a traficantes vender cocaína a 
crianças negras, moradoras das grandes cidades; 60% achavam que o governo 
escondia informações sobre o "agente laranja" e as causas da "sindrome da guerra do 
golfo'; quase a metade suspeitava que agentes do FBI tivessem iniciado o fogo 
que matou mais de uma centena de pessoas de uma seita religiosa, perto de 
Waco, Texas, em 1993. 

As reações da Casa Branca a essa pesquisa foram as usuais: A vista do 
resultado, Curtis Gans, diretor do Washington Committee for the Study of tbe American 
Electorate (Comissão de Washington para o Estudo do Eleitorado Americano), 
comentou; "A paranóia está matando este país ..." 

Mas, seria, mesmo, apenas paranóia a crença generalizada de que certos 
grupos ou indivíduos detentores de imensa riqueza e poder, geralmente des-
conhecidos do público, sejam os verdadeiros donos dos Estados Unidos e, em 
decorrência, do resto do mundo? 

Jonathan Vankín, jornalista e estudioso de conspirações que possam en-
volver o governo dos Estados Unidos, astro de alguns importantes documen-
tários televisivos sobre a matéria, diz que "... O poder é um fato concreto da vida 
americana, mas a maioria dos americanos não participa dele. O segredo é a sua mola mestra. 

O governo parece distante, embora, de alguma forma, ainda possa estar no controle, Estamos, 

cada vez mais, isolados uns dos outros, mergulhados nas telas dos computadores e das televisões, 

prisioneiros dos vidros das janelas e dos pára-brisas. Há um frustrante sentimento de desconexão 

na vida americana moderna. As teorias conspiratórias tentam juntar essas peças outra vez..." 

New 
Bernstein, Carl and Politi, Marco in "His Holiness. John Paul II and the Hidden History  of Our Time" Doubleday, 

York, 1S| Edition, Oct. 1996. 
Marrs, Jim em "rule by  SECRECY" New York, HarperCoIlins Pub. Inc., 2000. 
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"Muitos dos eventos mundiais mais importantes, dentre os que modelam os nossos desti-

nos, ocorrem porque alguém os planejou nesse sentido. Se nós estivéssemos, meramente, lidando 

com as leis da probabilidade, metade dos acontecimentos que afetam o bem-estar da nossa nação 

seriam para o bem da América. Se nós estivéssemos lidando apenas com mera incompetência, nos-

sos líderes deveriam, de vez em quando, cometer um erro a nosso favor ... Não, nós não estamos 

lidando com coincidências ou estupidez mas com planejamento e brilhantismo ...    5 
"As elites, não as massas, governam a América. Nesta era industrial, científica e nuclear, 

a vida numa democracia, da mesma forma como nas sociedades totalitárias, é moldada por um 

punhado de homens. A despeito das diferenças de abordagem com que estudam o poder na Améri-

ca, intelectuais, cientistas políticos e sociólogos concordam em que as decisões chaves de natureza 

política, econômica e social são tomadas por estreita minoria . 

Os fatos demonstram que a idéia de uma minoria rica, ohgárquica, con-
trolar e governar a América, apropríando-se da maior parte da riqueza ali produ-
zida, não é apenas possível mas absolutamente provável. 

Para os que insistem em imaginar que somente no Brasil ou em socieda 
des periféricas a concentração da renda é brutal, convém lembrar que o grosso 
da riqueza americana, produzida por 265 milhões de habitantes, também está 
repousando em pouquíssimas mãos. _ 

Um estudo conduzido pelo Federal Reserve Board, ao final do século XX, 
revelou que apenas 2% da população (5,3 milhões) controlavam 54% da riqueza 
nacional e que apenas 10% (26,5 milhões) detinham 86% dos ativos financei-
ros líquidos. A maioria das famílias americanas, isto é, 55% da população (140 
milhões), tinham patrimônio zero ou negativo!!! 

E essa significativa massa populacional endividada (que abraça a larga 
maioria da classe média), longe de viver a fartura e a liberdade do sonho americano, está 
justamente presa às exigências e imposições do establishment, ante a dependência c as 
incertezas criadas pelos rigores do implacável sistema de pagamento das prestações da casa 

própria (o temível mortgage, a hipoteca residencial), dos planos de saúde, de complemen-

tação previdenciária e das indefectíveis pendências com seus cartões de crédito. 
O ciclo dos ricos ficando mais ricos e dos pobres ficando mais pobres 

tem se acelerado desde a década de 60, tanto nas administrações democráticas 
quanto nas republicanas. 

Os números recentes são ainda mais drásticos: Segundo o U.S. Census 
Bureau (equivalente ao nosso IBGE, NA.), entre 1992 e 1994 a riqueza dos 5% 
mais abastados cresceu 14%. quase o dobro do que ganharam todos os demais 

Allen, Gary, escritor, filósofo e intelectual conservador. 
Dye, Thomas R. e Zeigler, L Harmon, in "The Irony of Democracy." 

114 

5 
6 

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com   For evaluation only.



O Poder SECRETO! 

americanos nos últimos vinte e cinco anos! 
O fenômeno, entretanto, não se restringe aos Estados Unidos. É mundial 
No Brasil, estudo feito com base em dados da pesquisa PNAD-2002, do 

IBGE, aponta que " ... Os 40% mais pobres do país detêm apenas 8% da renda; os 10% 

mais ricos, 47%, jazendo com que a renda média deste último grupo seja 22 vezes maior que a 

do primeiro. Em países como Estados Unidos ou Uruguai, esta mesma razão não supera o valor 

de 10. Além disso, o 1 % mais rico da população detém quase 14% da renda total, o que faz com 

que este grupo detenha uma fração da renda nacional maior do que a parte que cabe à metade 

mais pobre da população". (7) 
Periódico carioca, recentemente, (8) consagrou a tese ao estampar a 

seguinte manchete: "Ricos ficam mais ricos na era Lula". 'Número de milionários 

brasileiros atingiu 80 mil, com fortuna total de US$ 1,75 trilhão, três vezes o PIB'. 
E, no corpo do texto, informava aos leitores que "... Dinheiro chama dinheiro, 

e bastaram a recuperação dos mercados acionários e o início da retomada das economias dos Es-

tados Unidos e da Ásia no ano passado para comprovar o velho ditado. O número de milionários 

no mundo aumentou em 500 mil pessoas, ou 7,5%, de 2002 para 2003, totalizando 7,7 mi-

lhões. Já suas jortunas cresceram 7,7%, ou US$ 2,1 trilhões, para US$ 18,8 trilhões na mesma 

comparação, mostra relatório produzido pela Merrill Lynch e pela consultoria Capgemini. 
No Brasil, o avanço no número de ricos também joi significativo, alimentado pela queda 

do dólar. Segundo o relatório, em 2003 o país tinha 80 mil pessoas com investimentos financei-

ros no valor de mais de US$ 1 milhão, 5 mil a mais do que no ano anterior. A fortuna desses 

brasileiros, menos de 0,05% da população, alcançou US$ 1,75 trilhão em 2002, mais de três 

vezes o Produto Interno Bruto - soma de todas as riquezas produzidas no país em um ano -, de 

cerca de US$ 500 bilhões em valores nominais. 
O estudo mostra ainda a alta tendência de concentração da riqueza na América Latina. 

Enquanto os super-ricos - pessoas com investimentos financeiros de mais de US$ 30 milhões 

respondem por 0,9%, de todos os milionários do mundo (70 mil pessoas), na América Lattna 

eles são 2,4% dos ricos, o dobro da proporção registrada na América do Norte (1,2%) e três 

vezes a da Europa (0,8%). No total, a região jechou o ano passado com 270 mil milionários, 

que detinham fortuna conjunta de U$ 3,647 trilhões, contra 201 mil e US$ 3,565 trilhões 

no ano anterior. 
A América Latina continua a ser o resumo da polarização da riqueza entre ricos e pobres: 

os milionários latino-americanos têm a maior fortuna média entre todas as grandes regiões', 

acrescenta o documento. 

_____ ' A alta, das bolsas americanas após três anos seguidos de perdas e o programa de corte de 
Suplicy, Eduardo: "A relevância da linha da pobreza". Artigo no Jornal do Brasil de domingo, 31 de outubro de 

2004, R A15, contendo informações e dados anotados em trabalho (não especificado no artigo) do economista Ricardo 
aes de Barros. 

Reportagem no Jornal do Brasil, de 16 de junho de 2004, Seção "Economia e Negócios", sem assinatura. 
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impostos do presidente George Bush - que os críticos dizem ter beneficiado principalmente os mais 

abastados - levaram os EUA a apresentar o maior crescimento no número de milionários entre 

todos os países pesquisados. De acordo com o relatório, os EUA terminaram 2003 com 2,272 
milhões de ricos, com fortuna total de US$ 8,3 trilhões. Em ambos os casos, o avanço foi de 

14 %  frente ao ano anterior, com cerca de um em cada 130 americanos com investimentos de 

mais e US$ 1 milhão. Outro desempenho significativo foi o da China, cuja economia tem 

crescido a uma média de quase 10% ao ano. Apesar do regime comunista, o número de 

milionários chineses avançou 12%} para 236 mil no ano anterior. 
O repique das bolsas também mudou o perfil de investimento dos ricos. Em 2002, as 

carteiras de ações representavam, em média, 20% de suas fortunas, No ano passado (2003), 

essa fatia subiu para 35%. Enquanto isso, as aplicações em renda fixa caíram de 30% para 

25%. Também foi observado aumento nos investimentos chamados alternativos, que, além âe 

instrumentos financeiros pouco comuns, incluem obras de arte, coleções e vinhos. A fatia da for-

tuna alocada nessas aplicações foi de 10% para 13%. 
E a riqueza dos milionários do mundo deverá continuar a atrair mais dinheiro para seus 

bolsos. A estimativa da Merrill Lynch e da Capgemini é de que suas fortunas alcancem total de 

US$ 40,7 trilhões em 2008, num crescimento médio de 7% ao ano." 
Segundo conceituados analistas, a alarmante concentração da renda no 

país mais rico do mundo não seria, apenas, mera decorrência da aplicação de 
políticas econômicas equivocadas, mas, na verdade, uma estratégia consciente, 
visando a acumular a riqueza em poucas mãos. 

E esta estratégia refletiria, no plano doméstico, aquilo que é 
efetivamente praticado em escala mundial. 

Se não, vejamos; para que a economia estadunidense se mantenha em 
pleno funcionamento é necessário que ela demande recursos planetários em pro-
porções muito superiores ao que seria lícito corresponder à sua quota-parte populacional ou 

geográfica. 
Apesar dos norte-americanos admitirem consumir, em seu território, cer- 

ca de 25% de toda a energia mundial disponível, esse número, se consolidado 
globalmente, estaria consideravelmente subestimado uma vez que os interesses 
do complexo militar-industrial-comercial americano se espalham, invariavelmente, 
por todo o planeta, mesmo que, em muitos casos, estejam inteiramente dissimula-
dos por associações e arranjos societários os mais diversos. 

Computando-se o consumo de combustíveis fósseis para uso militar 
nas diversas bases e nos artefatos de guerra espalhadas pelo globo: meios aéreos, 
ma rítimos e de terra firme, mais a queima energética em outros interesses 
nacionais ou, ainda, nos investimentos particulares de seus cidadãos, portanto 
de caráter 
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 puramente civil e privado; em associações comerciais ou industriais; pelas imen-
sas corporações transnacionais e suas subsidiárias, controladas ou coligadas, o 
consumo do complexo industrial-militar-financeiro americano, estima-se, pode chegar até a 

70% do gasto total planetário! 
Nessas restritíssimas circunstâncias, de tremenda escassez e altíssima de-

manda energética e de matérias-primas para um único complexo, cada vez mais 
amplo e supranacional, não é difícil imaginar-se o porquê da agressividade mi-
litar estadunidense. Nem, tampouco, as razões pelas quais as políticas setoriais 
dos chamados "organismos multilaterais de crédito, fomento ou de fiscalização" 
(BID, BIRD, FMI, etc.) e das sociedades de direito privado, mas de ação mun-
dial, fechadas ou semi-secretas como o Cauncil On Foreign Relations, a Comissão 
Trilateral, o Diálogo Interamericano, o Consenso de Washington, destinadas à 
governança dos países do terceiro mundo, como o Brasil, sejam tão recessivas. 

Para que nada falte aos mais poderosos, reserva-se a outros estados-na-
cionais, artificialmente enfraquecidos, a dieta magra no dispêndio de recursos 
naturais e financeiros impedindo, de tabela, que seus povos escapem ao círculo 
vicioso da dívida e da pobreza. 

A concentração das riquezas mundiais em poucas mãos, numa economia 
cada vez mais globalizada, fora do alcance do estado, entregue "ao mercado", 
na verdade estaria facilitando a manipulação dos ativos físicos e dos fluxos de 
produção e consumo, em favor de quem possui o poder e o dinheiro. 

Aliás, no mundo contemporâneo, dinheiro é poder, mesmo que emitido em papel 
sem lastro algum. E o dinheiro do mundo, como aos poucos vai sendo revelado, 
vem dos doze bancos centrais que integram o cartel privado conhecido como 
Federal Reserve System. 

Este poderoso organismo tentacular, que governa a economia americana e 
controla ou influencia a do restante do planeta, emite e regula a moeda, determi-
nando o volume e a intensidade com que cada dólar vai adquirir ou fazer sangrar, 
via taxa de juros, a prosperidade ou a pobreza universais. 

Tão formidável mecanismo de acumulação, ao mesmo tempo genial e ego-
cêntrico, faz da máquina econômica, gerencial e militar dos Estados Unidos o 
único poder inconteste do globo e o detentor da maioria das riquezas terrenas. 

Em conseqüência, será justo perguntar: -Quem controla os Estados Uni-
dos e, a partir deles, a riqueza mundial? 

Todos, sem exceção, acreditam ou pelo menos já se dispuseram a falar 
ou ouvir dizer, sem rodeios, que algumas poucas pessoas, efetivamente, 
detém a maior parte das riquezas transacionáveis, das reservas minerais, 
dos 
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financeiros. Que elas manipulam estoques, controlam pregos, administram far-
tura ou escassez, repelem os chamados "custos sociais" e evitam pagar impostos. 
"... Elas também dominam o mais avançado conhecimento científico e tecnológico, constroem 

monopólios de energia, comunicações, armamentos, remédios. Exercem total influência sobre 

as mídias, as maiores universidades, os partidos políticos e os governos, através do poder que 

acumulam ao controlar tanto corporações multinacionais quanto organizações privadas, como o 

Council on Foreign Relations (CFR) a "Comissão Trilateral", o Royal Instítute of Interna-

tional Affaírs (Grupo Chatam House), 9 os Bilderberger, a Sociedade Liberal de Mont-Pélérin , 

o Diálogo ínteramericano, o Federal Reserve Syslem ..." "Elas" também pertencem a sociedades 

secretas como a dos llluminati (Iluminados), os Skull & Bonés, I0 e aos círculos mais res-
tritos da Livre-Maçonaria. 

Mas, finalmente, quem são "Elas" ??? 
Trezentos homens, todos se conhecendo, dirigem os destinos econômicos da Europa e 

escolhem os sucessores entre si", garantia, em 1909, WaÍter Rathenau, o principal exe-
cutivo da General Electric na Alemanha, uma empresa do grupo J.P. Morgan. 

Essa afirmativa histórica, com certeza, serviu de ponto de partida para 
obra recente, rapidamente esgotada, afirmar que um "Comitê de 300 controla um 
governo paralelo, de alto nível, secreto, que dirige a Grã-Bretanha e os Estados Unidos." (11) 

—Felix Frankfurter, antigo juiz da Corte Suprema, advertiu seus pares de que "... 
Os reais governantes, em Washington, são invisíveis e exercem o poder por trás dos bastidores". 

Em carta datada de 23/11/1933, o recém eleito presidente Franklin Roo-
sevelt, também tido como um "iluminado", escrevia ao braço direito de Woodrow 
Wilson, uma personalidade chave na criação da Liga das Nações, do Council on 
Foreign Relations (CFR) e do Federal Reserve (FED), de que retrataremos longa 
mente nesta obra: "... A pura verdade nesta matéria é, como você e eu sabemos, que o poder 

financeiro nos grandes centros tem tido a posse do governo desde os tempos de Andrew Jackson  
I2. 

Registre-se que durante o governo de Roosevelt, pela primeira vez na 
história, foi posta em circulação uma nota de dólar contendo impressa em seu 
verso a pirâmide e o olho maçônicos. (13) Ratificando esta convicção familiar, 
o filho do presidente Roosevelt Elliot, escreveu após a morte do pai: "... Há em 

9 Marrs, Jim: "rule by Secrecy". 
"Skull and Bones" ("Caveira e Ossos"), como o símbolo das antigas bandeiras dos piratas. Fraternidade 

Secreta que recruta seus membros mais jovens  entre alunos e ex-alunos da Universidade de Yale. N.A. 
Coleman, John, Dr. In "Conspirator's Hierarchy: The Story  of  the Committee of  300", America West Publishers, 

Carson City , N. V. 1982. 
12 Jackson, Andrew: Trata-se do sétimo presidente americano, que governou o pais de 1829 a 1837, Está retra- 
tado nas notas de vinte dólares, N.A. 

Vankin, Jonathan e Whalen, John, in "The 70 Greatest Conspiracies of  All Times". Carol Pub. Group, New 
Jersey, .1998 
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nosso mundo cerca de doze organizações que modelam as direções de nossos destinos, deforma tao 

quanto os governos regularmente constituídos". 
Em 1922, o então prefeito de Nova York, John F. Hylan declarava que "... 

A ameaça real à nossa República é o governo invisível que, como um polvo gigantesco, estende 

seus tentáculos afiados sobre a nossa cidade, nosso estado, nossa nação ... Na cabeça desse polvo 

estão os interesses da Rockfeller-Standard Oil e os de uns poucos e poderosos bancos, geralmente 

referidos como banqueiros internacionais que, virtualmente, governam os Estados Unidos para 

satisfação de seus propósitos egoístas". 
Joseph P. Kennedy, patriarca da notável família, ex-embaixador dos Esta-

dos Unidos na Inglaterra, certa feita causou perplexidade pública ao afirmar que 
"... Cinqüenta homens governam a América e este é um número alto". 

Respondendo à pergunta "- Quem governa este país?", em palestras formu-
ladas para estudantes secundários, os escritores e autores do popular Peoples 
Almanac, Irving Wallace e David Waliechinsky, listaram: "O presidente, as duas casas 
legislativas e os nove membros da Suprema Corte". Mencionaram, também, os governos 
estaduais e municipais, ressalvando, entretanto, que muitas de suas leis podem 
ser invalidadas pelo governo federal, o que os remete a um círculo de menor 
poder e influência. 

Entretanto, na mesma publicação, estes autores responderam de outra 
forma à pergunta: "-Mas quem governa realmente os Estados Unidos?" " ... Há muitas 

forças trabalhando na sociedade dos Estados Unidos, mas a mais poderosa é a resultante da, 

ação dos grandes bancos, das corporações e das companhias de seguros, com o respaldo de líderes 

militares". 
Ou seja, a resposta é, em essência, a mesma que fícou consagrada na in-

delével expressão, cunhada pelo ex-presidente Dwight Eisenhower: "O complexo 
militar-industrial ..." 

Confrontado com a questão "—Quem, realmente, governa o planeta?-", pela "Re-
vue Internationale et Stratégique"> Hubert Vedrine, quando no exercício do cargo 
de ministro do Exterior da França, colocou à frente do presidente dos Estados 
Unidos os presidentes de certas corporações, financistas, agências de classifica-
ção de riscos, jornalistas, cineastas, pesquisadores, lóbis e, até mesmo, os fundos 
de pensão americanos. 

Mas, antes de se tentar identificar essas pessoas, é imprescindível investigar 
como seria feita, na prática, a integração dos seus esforços em torno de 
objetivos comuns. 

A única solução plausível para esta questão, dentre as muitas possibili-
dades pesquisadas pelos especialistas, seria a existência de uma teia invisível de 
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solidariedade, apoios e dedicações, concedidas ou adquiridas a qualquer preço. E 
essa rede, tecida com fios da mais estrita lealdade, à sombra do anonimato e da 
dissimulação, seria obra de sociedades secretas, algumas antiqüíssimas, outras con-
temporâneas, e de seus membros, investidos de enorme influência, comandando 
poderosas instituições ou no exercício de funções chaves. 

Elas não só existem, como desempenharam e continuam desempenhando 
importantíssimo papel nos principais eventos domésticos ou internacionais, do 
passado e do presente. Por isso, é interessante que se aprecie, no panorama re-
cente, fatos envolvendo o mais elevado círculo do poder nos Estados Unidos: 
os presidentes americanos, seus principais assessores e os grandes empresários, 
com essas misteriosas sociedades. 

Diz-se, de forma bem-humorada, que as melhores imagens trazidas à 
mente das pessoas quando se menciona o nome de Bill Clinton é o de um polí-
tico sorridente e jovial, saxofonista episódico, com um especialíssimo interesse 
pelas moças muito bonitas e, às vezes também, por outras nem tanto assim. 

O que as pessoas geralmente desconhecem é que Clinton está ligado a 
três das mais importantes sociedades secretas contemporâneas: o Council on Fo-
reign Relations (CFR), a comissão Trilateral e o Grupo Bilderberger. 

Essas organizações, como seria natural esperar-se, são muito restritas 
como fontes de informações. 

A Trilateral costuma publicar os nomes de seus membros e certos docu-
mentos contendo diretrizes de atuação, mas a agenda interna permanece confi-
dencial. O CFR também publica o rol dos associados, porém exige deles segredo 
total quanto aos objetivos e às operações do grupo. 

Já os Bilderberger mantêm sua agenda e o corpo de associados em sigilo total. 
Membros destacados da administração Clinton pertenceram aos quadros 

do CFR. Compreenderam, entre muitos outros, além do próprio presidente, o 
vice-presidente Al Gore, o secretário de Defesa Wiíliam Cohen, Warren Chris-
topher, James Woolsey, Lloyd Bentsey, Laura Tyson e o General Collín Powell 

Do mesmo governo Clinton, pertencem à comissão Trilateral, Wiíliam 
Cohen, Alan Greenspan e Donna Shalala, entre outros menos conhecidos no 
Brasil. 

Em I99I, quando governador de Arkansas, Bill Clinton foi convidado 
a se filiar aos Büderberger. No ano seguinte, foi eleito presidente dos Estados 
Unidos. Ele nunca mencionou, em público, seus encontros com os Bilderberger, 

' 
mas, segundo o tablóide The Spotligbt, de Washington, que perseguiu reuniões 

do 
grupo durante anos, Hillary passou a freqüentá-las em 1997, sendo a primeira 
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mulher de um presidente americano a fazê-lo. A partir daí, começaram rumores 
a respeito de uma provável e. importante futura carreira política para ela.. Tais rumores, de 
forma instigante, estão-se concretizando aos poucos, já podendo ser compu-tada 
a conquista, pela ex-primeira dama, de uma cadeira no Senado, pelo estado de 
Nova York, e sua provável candidatura à presidência dos EEUU. 

Mas, que ligações possuía Clinton antes de se tornar governador de esta-do 
e presidente da república? 

Ao morrer, John Davison Rockefeller Jr., herdeiro do magnata da indústria 
petrolífera, deixara uma imensa fortuna, influência política, diversas instituições 
de poder, prestígio e cinco filhos homens para administrá-los: John III, Nelson, 
Laurance, Winthrop e David. A única filha, Abby, morrera de câncer. 

Wínthrop tinha sido aluno de Yale, uma das universidades financiadas 
pelo fundo Irmãos Rockefeller, presidido por John III, e que abriga a enigmática 
sociedade Skull & Bones I4, famosa por recrutar membros para futuro exercício de 
cargos elevados de poder. 

Não obstante, Winthrop era considerado a "rês tresmalhada" da família. 
Após abandonar essa faculdade, em 1934, trabalhou como peão em poços de 
petróleo, no Texas. Na II Grande Guerra lutou no Pacífico, como soldado de 
infantaria, regressando a casa, ao seu final, com três importantes condecorações. 
Dali em diante, dedicou-se a uma vida desregrada de "playboy", entregando-se à 
bebida, às mulheres e ao café society. 

Em 1953, cansado daquela rotina, mudou-se para o estado de Arkansas, 
onde, em 1956, recebeu o título de "Homem do Ano de Arkansas". Em 1967. 
desfrutando de grande prestígio, elegeu-se governador. No exercício da função, 
foi apresentado a um jovem promissor, de temperamento semelhante ao seu, 
rebelde e boêmio, chamado Bill Clinton. Começava, aí, com a simpatia e a pro-
teção dos Rockefeller, sua rápida ascensão ao poder visível ... 

No outono de 1998, quando ameaçado de impeachment, Clinton correu; 

a Nova York para pedir proteção aos seus colegas do CFR.   "Bill Clinton sabe 
muito bem que é presidente porque/os membros da sociedade secreta a que pertence o escolheram e 

esperam que ele realize seus planos".1$ 
O ex-presidente George Bush foi membro do CFR, da comissão Trilateral 

e destacado irmão da 'Skull & Bones'. Seu filho, o atual presidente, também estu- 
/dou em Yale e em Harvard, sendo membro da mesma sociedade. 

____ Jimmy Carter, antigo assessor de Zbigniew Brzezinski no CFR e por ele 
0 autor recomenda ao leitor que assista ao filme "A Sociedade Secreta" (The Skull), de 2001, já exibido no 

circuito comercial brasileiro e ainda disponivel em video-locadoras, que retrata magistralmente os bastidores dessa socie- 
dade. N.A. 

McManus, John, editor, in 'Rule by  SECRECY", HarperColiins Pub. New York. 2000. 
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recrutado, teve em seu governo uma plêiade de membros daquela organização, 
inclusive de seu antigo chefe, que lhe serviu como assessor para assuntos de 
segurança nacional. Apesar de democrata, seu secretariado (ministério) abrigou, 
também, trilateralistas do partido republicano, como Henry Kissinger (Estado, 
membro do CFR e protegido dos Rockefeller), William Coleman (Transpor-
tes), Carla Hills (Habitação), Peter Peterson (Comércio; posteriormente veio a 
ser presidente do CFR) e Casper Wainberger (Saúde, Educação e Trabalho). (16) 

Também assinaram ponto no governo Carter o ex-diretor da CIA e futuro 
presidente George Bush, e William Cohen, secretário da Defesa de Clínton e 
membro do CFR. 

Gerald Ford, o vice-presidente de Richard Nixon, era membro ativo da 
maçonaria, do CFR e dos Bilderberg. 

Quando Nixon renunciou, Ford assumiu a presidência e "escolheu" como 
novo vice-presidente dos Estados Unidos Nelson Rockefeller, patrono do CFR, 
membro da Trilateral, dos Bilderberg, etc,, pois o sistema não se permite certos 
descuidos, evitando correr riscos desnecessários ... 

Aliás, cabe lembrar que Gerald Ford, antes disso, fora membro da famosa 
comissão Warren, que investigou o atentado contra John Kennedy, concluindo 
que a morte do ex-presidente fora obra de um louco homicida e não de uma  
conspiração, como até hoje se discute. 

O governo de Ronald Reagan não foi diferente. O ex-ator e antigo porta-. 
voz da General Electric, embora não fosse apontado como membro dessas três " 
instituições ou, até mesmo, simpático a elas, após uma série de acontecimentos 
políticos estranhíssimos (17),  indicou George Bush à vice-presidência e, depois 
de eleito, nomeou vários de seus integrantes para cargos de primeiro escalão, 
sendo vinte e oito membros do CFR, dez dos Bilderberg e, pelo menos, dez 
trilateralistas. Esse grupo compreendia o secretário de estado Alexander Haig, o 
secretário da defesa Casper Wainberger, o secretário do tesouro Donald Regan, 
todos do CFR, e Alan Greenspan, o todo-poderoso presidente do Federal Reserve, 
membro do CFR, Bilderberg e da Trilateral! 

 

16 U.S.News & World Report, 1978. 
17 N.A. Para maiores detalhes recomendo a leitura do assunto em "Rule by  SECRECY", de Jim Marrs, p. 
29/30. 
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V 

ORA, DIREIS, OUVIR ESTRELAS ... 

"... Satanás dará aos seus vassalos as chaves do poder 
sobre os povos. Essas chaves chamam-se: mentira, trai-
ção, ingratidão, crueldade, cinismo. E com elas que se 
abrem todas as portas aos dominadores do Mundo". 

 

"Em Deus Nós Acreditamos. Os Outros Nós Grampeamos". 
("In GOD We Trust. The Others We Monitore" 2) 

Lema dos "arapongas" da National Security Agency - NSA 
(Agência da Segurança Nacional norte-americana). 

Sabendo, anteriormente, que os fundamentos das ações de conquista e 
manutenção do poder são o sigilo e as informações estratégicas ou privilegiadas, 
compreende-se porque pesquisar segredos, de forma tanto legítima quanto clan-
destina, pode ser considerada atividade de altíssimo interesse, apesar do risco e 
das restrições legais nela envolvidas. 

Exatamente por isso, no ano de 2000, o último do século XX, advertía-
mos à praça: 

"... Não seria de todo repulsivo que ao estado, através das policias e dos serviços secretos, 

fosse dado bisbilhotar a vida alheia, desde que os produtos dessa xeretice se destinassem, apenas 

e tão somente, à sua defesa ou à inteira proteção dos cidadãos. Como, às vezes, a investigação é 

percebida ainda a meio, sem que se possa, ou convenha, instruir acusações contra o observado, o 

remédio é negar, sempre que possível, o feito, considerá-lo "apenas um caso fortuito"', natural-

mente "atribuível a interesses escusos ou aos inimigos das liberdades democráticas. O com-

plicado, desde tempos imemoriais, mesmo antes de se inventarem os telefones e os grampos, tem 

sido distinguir entre as operações feitas no legítimo interesse público e aquelas em prol das causas 

restritas, particulares. Como todos percebemos, os mercados, principalmente os das informações, 
Este capítu lo  tem por base o artigo "Doss iê; Conspiração" ,  des te mesmo autor, escrito e p ublicado pela rev is ta 

Ins ight/ INTEL IGENCIA  no  ano de 2000. 
 2 Em tradução liv re deste autor. 

- 
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  já governam tudo nos dias de hoje, até mesmo certos governos, ... porque conhecimento é 
poder. 
Conhecimento exclusivo é poder restrito e, portanto, matéria-prima preciosa para qualquer um 
que dele possa se valer. Daí, fica-nos a certeza de que os grampos, apesar de incompatíveis com os 
discursos líricos, ou oficiais, em favor da privacidade do cidadão e da mais irrestrita democracia, 
continuarão a ser ' commodity" ambicionada pelo mercado, público ou privado'' (3) 

Apesar da advertência, ou exatamente em função dela, de lá para cá o mer-
cado de informações clandestinas escancarou-se de vez. Em pleno adentrar do 
século XXI, no ano da graça de 2004, a imprensa já pode registrar, sem pejos, 

  que " .. . Espiona-se no Brasil como quem faz um negócio qualquer. Sem 
contestação legal, 
política ou social, a espionagem passou a fazer parte dos negócios —sejam públicos ou privados-, 
cçm ótima aceitação no mercado. Sob o eufemismo da "investigação", vale tudo em matéria de 
violação de direitos e garantias individuais. Inexistem regras, as precárias leis são ignoradas e 
também não há resistência ou rejeição do conjunto da sociedade a esse tipo de prática que per  
mite, entre outras coisas, que uma empresa estrangeira de vigilância, a serviço da investigação 
privada, transite com desenvoltura pelo país a esquadrinhar autoridades e instituições oficiais. 
Os episódios se sucedem e a reação a eles depende do alvo atingido, do resultado da bisbilhotice 
e da capacidade de seus autores de convencer o respeitável público de que os fins justificam os 
meios . .," , fazendo, segundo a cronist a quotada, "...  do Brasil , uma  terra de ninguém no 
mercado da espionagem marginal ' 4 

Afinal, como reza o adágio,"... O preço da liberdade é a eterna vigilância ..." , o 
que certamente não exclui as conversas e os movimentos alheios. Ante essa evi-
dência, não se deve deixar de apreciar os meios, lícitos ou espúrios, ostensivos 
ou secretos, as conspirações enfim, de que se valem os humanos para se mante-
rem adequadamente informados, ou, apenas, para impedirem essa possibilidade 
aos adversários. 

Como é universalmente bem aceito, não pairam muitas dúvidas quanto ao 
fato de que a sede das forças que detém o poder mundial esteja, mesmo, locali-
zada nos Estados Unidos, muito embora, deva-se ressaltar, isso não signifique, 
necessariamente, que o poder mundial seja a América do Norte. 

Intelectos respeitáveis têm assumido que a face externa daquele país possa 
vir a ser, apenas, a materialização física, visível, de um outro poder oculto, su-
perior, que o controla, consubstanciado em pujança física, riqueza e capacidade 
militar inigualáveis. (5) 

De outro ladofi é.razoável supor-se que o "mercado de informações secretas", 
essencial às atividades concernentes à ampliação do poder, como qualquer outro 

Abreu, Armindo, no: "Dossiê: Conspiração", Revista Insight/lnteligência N°. 13. abril/maio/junho de 2001. 
Kramer, Dora: "No paraíso da tocaia". Coluna 'Coisas da Política', no Jornal do Brasil, em 29/072004, P, A2. Esta 
é uma das principais teses que o autor espera ver fortalecida ao longo da exposição. 
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balcão de negócios nos dias de hoje, também tenha evoluído sob forte tendência 
concentradora. 

Isso posto, não é difícil aceitar o fato de que a sede do "observatório uni-
versal", centro mundial da espionagem, também fique em território norte-ame-
ricano, não apenas recebendo e processando informações de sua rede de aliados 
como, igualmente, controlando-a. 

E tal fato, registre-se, é a pura verdade. 
A luta tem-se revelado tão pesada e profissional nesse terreno que, além 

das pessoas físicas e dos estados nacionais, os próprios mercados comuns, me- 
ninas dos olhos do status globalizante e sonho dourado dos trilateralistas, já 
sofrem as incômodas conseqüências da desconfiança e da bisbilhotice interna-
cional. E cobra comendo cobra. 

O Parlamento Europeu, órgão legislativo da União Européia, 
denunciou a existência de um aparato de espionagem internacional denominado 
Echelon, desenvolvida a partir do fim da II Guerra Mundial para monitorar a 
antiga URSS e seus aliados. 

Com o fim da guerra fria, o sistema foi adaptado para farejar as "comu-
nicações civis do século XXI". Com tal manobra, o núcleo de poder conseguiu pre-
servar o orçamento de bilhões de dólares do tempo da bipolaridade ideológica 
e militar. 

Ativo desde os anos 70, o Echelon consistiria numa rede capaz de filtrar e 
ordenar informações a partir de palavras-chave pronunciadas, da mesma forma 
que sistemas existentes para rastrear informações na Internet. Essa denúncia foi 
responsável por dezenas de reuniões de especialistas, entre os quais o investi-

gador neozelandês Nicky Hager, autor de importante trabalho "... Confirmando 
que o sistema central do 'Echelon' fica em   Fort Meade , próximo a Washington, onde opera a 

National Security Agency (NSA), Agência de Segurança Nacional dos Estados Unidos, e possui,  

entre outros, um braço australiano, o Government Communications Security Bureau (GESB), 

que. lhe municia com informações a respeito de tudo que se passa nos países da área do Pacífico, 

colhidas em Waihopai (Nova Zelândia) e Geraldtown (Austrália), 
Ainda segundo Hager, os agentes do GESB que, na verdade, é o próprio 

serviço secreto da Nova Zelândia, passam os dias lendo as correspondências 
eletrônicas e as transcrições dos telefonemas entre governantes, políticos e em-
presários da região, repassando os achados "interessantes" para a NSA, em Wa-
shington. Esse "poder secreto", a que alude Hager, transcende à política e atua em 
questões puramente comerciais, incluindo espionagem industrial nos chamados 
"países amigos". Antigamente, 52 conjuntos de monitoramento trabalhavam de 
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forma independente, porém nos anos 80 foram reunidos sob um sistema inte-
grador denominado "Platform". Toda a estrutura desses conjuntos foi unificada, 
nos dias de hoje, sob o nome de United States Sigint System (USSS), 

Nem mesmo os grandes aliados dos Estados Unidos escapam dos "olhos eletrô-
nicos", estruturados a partir do importante centro de Menwith Hill, na Inglaterra. 

A França decidiu se precaver contra essa vigilância montando aparato pró-
prio de interceptação, na certeza de que é vítima dos olhares malignos do big bro-
ther e atribuindo a eles a perda do contrato para a construção do nosso Sivam. 

Essa informação é suportada por Duncan Campbell, o jornalista que re-
digiu a denúncia do parlamento europeu, o qual afirma haver a empresa francesa 
Thomson, em 1995. quando concorrente à licitação para a construção do Sivam 6, 
denunciado que o Brasil também estaria sendo alvo dessa rede de espionagem. 

A norte-americana Raytheon teria se valido de informações privilegiadas da 
Thomson, obtidas por meio do USSS, para vencer a corrida pela encomenda. Até 
mesmo a nossa Embraer, segundo informações veiculadas no Canadá, onde 
fica a sede de sua maior concorrente no mercado, a fabricante de aviões 
Bombardier, seria um dos alvos preferenciais do sistema. 7 

Todo o universo estaria vulnerável ao esquema eletrônico desse conjunto, 
(que possui o mais espetacular, amplo e sofisticado sistema de satélites do mundo. 
A América Latina seria monitorada pelo Canadá, o Pacífico pela Austrália e a 
Nova Zelândia, e toda a Europa, pela Inglaterra. 

Na Ásia, dois países são o alvo principal do aparato: o Japão, adversário 
econômico, e a China, que pode vir a se tornar o grande rival militar. Hager e 
Campbell continham as investigações, mantendo estreito intercâmbio, e já le-
vantaram a existência de outros sistemas secundários, sob uma única bandeira, 
ainda não inteiramente desvendados para o público 8. 

Essa é a lógica cruel e fria do negócio, não poupando, sequer, a privacida-
de de nenhum cidadão, deste ou de qualquer outro país onde se viva.. Câmeras de 
televisão, nos Estados Unidos e em diversos outros países industrializados, mo-
nitoram permanentemente as ruas, os centros comerciais, os estacionamentos, 
os edifícios públicos e privados, sob a alegação de prevenção do crime, proteção 
aos clientes e moradores, programas de prevenção ao uso de drogas, segurança 
patrimonial, etc. 

William Safire, editorialísta do The New York Times, preocupa-se com o 
fato de que, após o Pentágono ter sido atingido e a Casa Branca quase alvejada 

Sivam: 0 Sistema Eletrônico de Vigilância da Amazônia. NA 
Nassf, Luís in "O projeto "Echelon", São Paulo, na Folha de S.Paulo de 05/12//2000, fls. B3. 
Carlos, Newton em "Poder Secreto", Rio de Janeiro, no J. Brasil de 28,08.2000. 
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no atentado de II de setembro, o Congresso atacado com antraz, Washington 
, possa vir a ser sitiada pelo pavor de uma ameaça externa. "... Nossos dirigentes estão 
protegendo a capital à custa da liberdade pessoal de todos os americanos. Respondendo ao último 

alerta de terror do Departamento de justiça, a polícia de Washington inaugurou o Comando 

Central de Operações Conjuntas (S.O.C.C). Aí, 50 pessoas monitoram uma parede de 40 

telas de vídeo mostrando imagens de viajantes, motoristas, moradores e pedestres. Esses eram os 

Grandes Anônimos não observados, pessoas livres levando vida privada; agora estão sob severa 

vigilância de centenas de câmeras ocultas. Uma lente zoom capacita os observadores a se con-

centrarem no rosto de um turista caminhando em direção ao monumento a Washington ou ao 

memorial de Lincoln. 
O sistema de monitoramento já está ligado a 200 câmeras em escolas públicas. Os 

observadores planejam expandi-lo brevemente, colocando igual número de câmeras nos metrôs e 

parques. Câmeras privadas em bancos e entradas de elevadores de apartamentos e hotéis vão in-

tegrar o sistema. Uma câmera comercial no alto de uma loja de departamentos, em Georgetown, 

capta os rostos de clientes que entram, para transmiti-los ao onipresente S.O.C.C. 
Imagens digitais dos rostos captados podem ser transmitidos, num instante, ao mundo 

inteiro, pela Internet. 
Com tecnologia de reconhecimento de rostos e ligada a agencias públicas e privadas em 

todo o mundo, será criada uma biblioteca eletrônica de centenas de milhões de rostos. 

Terroristas e criminosos, assim como cônjuges infelizes, adolescentes fujões, eremitas e outras 

pessoas respei-tadoras da lei que querem cair fora da sociedade por algum tempo, todos serão 

vigiados. 
Este é o tipo de mundo que queremos? A promessa é maior segurança; o preço é o controle 

da liberdade individual. A segurança pode ou não ser reforçada por este olho onividente e por este 

ouvido, mas a liberdade pessoal será reduzida. Ser observado o tempo todo, especialmente quando 

não se faz nada de seriamente errado, é ser atormentado por uma sensação horripilante. E o que 

sente um condenado numa cela sempre iluminada. 
Quando seu governo, patrão, senhorio, comerciante, banqueiro e o time local conspiram 

para fotografar, digitar e gravar cada atividade sua, você está colocado sob controle sem prece-

dentes. Esta não é uma alarmista hipótese orwelliana; está aqui, financiada por US$ 20 bilhões 

desde 2001 e mais US$ 1 5 bilhões em 2002, dinheiro federal carimbado por puro medo. 
Ao criar meios de monitorar 300 milhões de visitas anuais aos EEUU, o governo e a 

oposição estão construindo um sistema capaz de identificar, rastrear e espionar 300 milhões de 

americanos. Até agora, a reação tem sido uma docilidaâe nada americana" 
"... No domingo, dia 27 de julho de 2003, veio à tona que, sob a orientação do Pen-

tágono, a Agencia de Projetos Avançados da Defesa (DARPA), órgão conduzido pelo ex-al-

mirante John Poindexter, desenvolveu ambiciosos programas de vigilância eletrônica, do 

monitoramento de pessoas "suspeitas" em todo o mundo. Os projetos mais polêmicos são: o 
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TIA (Conhecimento de Informação sobre Terrorismo) — sistema que pretende, a partir de um 

imenso banco de dados, identificar atividades ou comportamentos suspeitos; 'Zonas de Combate 

que Vêem' — sistema de vigilância urbana que usa uma rede de câmeras ligadas a um software 

capaz de monitorar o movimento de qualquer veículo dentro de seu perímetro para, a partir do 

estabelecimento de um padrão de comportamento, alertar as alterações; Echelon — sistema capaz 

de reter informações transmitidas por satélite, como ligações telefônicas, fax, sinais de radio, 

TV e de email; e Life Log (Agenda da Vida) — software capaz de montar a biografia eletrônica de 

uma pessoa a partir do cruzamento de informações pessoais, como amigos, hábitos alimentares, 

sites visitados, etc. 
Com base nos dados coibidos para a concessão do visto no passaporte, que também passou 

a ser exigido para passageiros em trânsito pelo território dos EUA, o Departamento de Estado 

está alimentando um programa de monitoramento de passageiros aéreos, chamado CAPPS II, 

que pretende compor o padrão das viagens realizadas pelas pessoas. Pelo cruzamento das infor-

mações, inclusive com dados públicos e, mesmo, comerciais, o CAPPS II poderia estabelecer um 

"risco potencial do passageiro". Além disso, seguindo o mesmo princípio dos demais sistemas 

concebidos com o histórico de viagens das pessoas, o CAPPS II lançará alertas sempre que os 

padrões de "normalidade" forem alterados, A pessoa considerada de risco "elevado" ou "incerto" 

será alvo do sistema Bush de tratamento a suspeito e, para começar, será revistada deforma mi-

nuciosa, inclusive recebendo as famosas fungadas dos cachorros do FBI, especialistas em cheirar os 

fundos alheios. As informações levantadas pelo programa serão mantidas durante 50 anos em um 

arquivo controlado por um órgão federal da administração norte-americana. Coisa de doido." ' 
Recentes denúncias passaram a questionar, igualmente, a existência de um 

novíssimo conjunto de softwares, batizados como projeto PROMIS, que compo-
riam a espinha dorsal da mais recente tecnologia de vigilância pessoal. 

Sob o provocante título: "They're Watching You" ('Eles Estão de Olho em 
Você'), Paul Magnussen, em resenha literária publicada na revista Business Week, 
10 comenta o livro "No Place To Hide" ('Sem Nenhum Lugar para nos Esconder-
mos'), de Robert O'Harrow Jr. (11). Por ela, fica bem claro que se ainda existiam 
dúvidas sobre a evolução e o desenvolvimento do PROMIS elas acabam de ser, 

  definitivamente, dissipadas. 
Nesse artigo, a Business Week  não apenas confirma a profundidade e a abran-

gência desse novo sistema de vigilância como, também, aponta a empresa Axciom 
como uma das suas principais fornecedoras. E mais: denuncia que a Axciom havia 
operado, anteriormente, com o nome de Alltel and Systematics, razão social sob a 
qual tanto essa empresa quanto Henry Kissinger, membro da sua diretoria, são 

Pela transcrição: 0 Sol, jornal eletrônico, Publicação do Instituto Solidarista (www.solidaristas.com.br) em 08 
de Agosto de 2003. sob o título: "EUA vigiam até passageiros em trânsito". 

Magnussen, Paul: "They're Watching You" Na revista Business Week, em 24 de Janeiro de 2005. 
"No Place to Hide", by Robert 0'Harrow Jr. Free Press; 348 pp; $26. 
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  acusados de '' Envolvimento profundo na saga do PROMIS durante os anos 1980 e 1990, 

juntamente com outras empresas como a Lippo Group e o Worthen Bank." Vão aqui alguns 
trechos dessa resenha (tradução deste autor), para saciar curio-sidades mais 
agudas: 

"... Parece que já estamos no limiar de uma sociedade de vigilância pós 11 de setembro. 

Num cenário otimista, os Estados Unidos estão utilizando todas as ferramentas do seu arsenal 

de engenhocas tecnológicas para expor terroristas à luz do dia, empregando recursos da era digital 

e os seus melhores gênios da computação. 
Enquanto isso, novos e fascinantes identificadores biométricos — escaneadores de pupilas, 

identificadores de voz bancos de DNA e softwares de reconhecimento facial — estão em vias de 

remeter os crimes de falsa identidade a uma vaga lembrança do passado, ao mesmo tempo em que 

servirão para encurtar as filas de segurança dos aeroportos e tornar mais rápidas as operações de 

crédito pessoal. 
Mas, num segundo cenário, este muito menos atraente, nós já podemos estar à beira da 

rendição de todo e qualquer detalhe das nossas vidas particulares em favor de uma aliança explí-

cita entre policiais e misteriosas corporações privadas de segurança. Todos eles nos estão prometendo 

proteção contra os terroristas. Porém, de mãos dadas com essa suposta segurança, nós teremos que 

enfrentar decisões arbitrárias e inapeláveis sobre quem poderá voar num jato comercial, alugar um 

veículo pesado, tomar dinheiro emprestado ou, mesmo, manter-se fora da cadeia. 
Este é o eixo central do enigma decifrado pelo livro No Place To Hide', urn olhar pre-

ciso, focado nas oscilações do persistente vaivém entre segurança e privacidade. O autor, Robert 

O'Harrow Jr., repórter do Washington Post, mostra, habilmente, como o Governo e seus con-

tratados tem enfrentado as turbulências entre esses dois objetivos, desde que a segurança pública 

doméstica foi elevada a prioridade suprema, a partir dos ataques terroristas do 11 de setembro. 
A maior ameaça e a maior promessa não parecem estar ao lado das bases de dados oficiais 

do Governo, mas com empresas privadas que vendem suas informações, não apenas aos pata-

mares mais elevados da esfera pública mas, também, aos bancos, companhias aéreas, empresas 

de cartões de créditos, beneficiários de hipotecas e outros investimentos, agências de aluguel de 

veículos e tudo o mais. 
Você pode até não saber muito a respeito de organizações privadas como a ChoicePoint 

(CPS), Acxiom (ACMX), Equifax (EFX), HNC Software, LexisNexus ou Seisint, mas elas 

já ouviram falar bastante a seu respeito, com muito mais detalhes do que você poderia imaginar. 

Muitas dessas empresas, como as gigantes da informação Acxiom Corp. e Equifax, começaram 

suas atividades seguindo pistas de falências pessoais, em benefício da comercialização de cartões 

de crédito. 
Agora, porém, muitas delas podem oferecer listas de pessoas que tomam Prozac para 

depressão, das que acreditam na bíblia e das que se divertem com jogos de azar 'on-line' ou 
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adquirem brinquedos sexuais. 
Uma outra empresa mantém atualizada uma lista com 700.000 nomes, intitulada 

"Mega-Arquivo da América Gay". 
E a ChokePoint possui mais de 250 terabytes de dados a respeito de 220 milhões de 

pessoas. Se impressos, esses registros poderiam ir e voltar à Lua 77 vezes! 
Depois do 11 de setembro, nada seria mais natural do que essas companhias oferecerem 

seus serviços para caçarem terroristas. Afinal, elas já possuíam os conceitos básicos da tecnologia 

crítica: a mineração de dados. Em termos práticos, ela envolve o cruzamento de dados a partir 

de todas as fontes imagináveis de informação: números de telefones fora das listas, registros de 

cartões de crédito, formulários de garantia de aparelhos eletrodomésticos, reclamações de seguros, 

mandatos de prisão, registros da previdência social, mandatos judiciais envolvendo a custódia de 

menores, compras de livros, tudo, enfim, que sirva para compor um rol.de suspeitos ou terroristas, 

passíveis de serem colocados numa lista de segurança englobando todos os 'proibidos de voar'. 
O Governo financiou muitos desses programas, entre eles o NORA: 'Non-Obvious 

Relationship Awareness' (Consciência das Relações não-Obvias), capaz,de peneirar, entre os 

seus bilhões de registros, as possíveis ligações entre certas pessoas, usando para isso seus 

endereços, números de telefones, empregos, amigos ou quaisquer outras conexões eventuais. 
Pouquíssimas objeções públicas têm sido levantadas contra tais atividades comerciais. 

Mas, quando o ministério da Defesa, em janeiro de 2002, deu o pontapé inicial num programa. 
similar, acabou evocando as previsões de George Orwell em ' 1984' e atraiu a atenção de mem~ 

bros do congresso conscientes da privacidade alheia. 
Denominado TIA: 'Total Information Awareness' (Consciência Total da Informação), o 

programa de 200 milhões de dólares do Pentágono propunha uma varredura permanente de 

todas as fontes e arquivos de informações públicas ou privadas — incluindo registros de transações 

financeiras, telefonemas e fichas médicas — como evidências de atividades suspeitas. 
O sistema seria conectado a câmeras de televisão e a ondas de radar de baixa intensidade, 

de molde a não perder de vista qualquer indivíduo sob sua mira. 
Também não ajudou muito a chefia do programa haver sido confiada ao almirante John M. 

Poindexter, indiciado por haver mentido ao congresso, em 1988, no caso Irã - contra. Tão 

logo a imprensa tomou conhecimento desse programa, o Pentágono tirou o corpo fora. 
Apavorante, é claro. Mas, o setor privado acabou por dar um jeito de pôr tamanha xere-

tagem a serviço do bem. A Acxiom resolveu uma série de casos de estupros na Filadélfia e em Fort 

Collins, no Colorado, pesquisando dados até chegar a seis prováveis suspeitos. Usando seu 

próprio arquivo de DNA, a ChokePoint ajudou a identificar fragmentos ósseos nas ruínas do 

World Trade Center. 
A Seisínt, usando um programa de buscas chamado Matrix, deu auxílio às investigações 

de identificação dos livres-atiraãores em uma avenida de Washington, em 2002. A companhia 
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conduziu a polícia a efetuar buscas numa casa em Tacoma, subúrbio de Washington. Lá, en-

cravadas numa árvore, os policiais encontraram balas semelhantes às usadas para atingir 16 
pessoas na capital do país. Os dois atiradores estão, agora, na prisão ... 

O sucesso desses esforços da iniciativa privada tem ajudado a compensar a freqüente 

inépcia do Governo ... 
Empresas privadas estão mantendo diários eletrônicos de nossas vidas. 'Só que nós não 

podemos, sequer, tomar conhecimento do que eles àizem a nosso respeito', conclui 0'Harrow. 'E 

nós não temos aonde nos esconder'." 
Em retaliação a qualquer ultraje que possa se lhe apresentar, aumenta 

a competência do arsenal hi-tech dos "donos do mundo," operando sob os braços 
britânico e norte-americano: Imagens pesquisadas por satélite em operações 
bélicas, com a finalidade de distinguir e orientar a escolha entre alvos civis e mi-
litares, já possuem definição tão precisa que se tornaram capazes de distinguir 
um tanque de um ônibus, mesmo através de nuvens pesadas. 
O analista militar Danniel Goure dá especial destaque a bombas inteligentes 
guiadas por satélite, conhecidas como JDAM - Joint Direct Attack Munitions, já 
utilizadas no Afeganistão. Em pleno processo de aperfeiçoamento, as GBU-28 
evoluíram para as de modelo BLU-3I, destinadas a destruir alvos abrigados em 
subsolos espessos. Essas bombas agora carregam dispositivos denominados de 
"alvo inteligente", capazes de "contar" quantos andares será necessário atravessar 
antes de explodirem. 

Novos equipamentos parecem ter saído de páginas de ficção ou dos filmes 
do agente secreto de Sua Majestade n°. 007: uma delas é o novo estilo de 
bombas termobáricas, destinada a penetrar em qualquer espaço interior e, ao 
atingi-lo, detonar onda de calor ou pressão tão forte o suficiente para destruir 
agentes biológicos como, por exemplo, o antraz. 

"... Uma outra arma:, ainda não testada em batalha, é a bomba de microondas, na qual 

americanos e ingleses trabalham há alguns anos. Ao explodir, elas lançam energia magnética que 

procura por sistemas elétricos e de computação, destruindo-os, mesmo que abrigados no subsolo. 

Podem, ainda, ser usadas para dar a sensação de formigamento na pele de seres humanos, algo 

que os americanos vêm estudando para o controle e a imobilização de grandes multidões ... Se-

gundo John Pike, diretor de um grupo de pesquisas bélicas, o uso de armas dessa nova geração 

será determinante para que qualquer operação próxima dos Estados Unidos venha a durar menos 

de uma semana e que, quando a história das próximas guerras for escrita irá recuperar o poder 

de terra, fazendo com que as forças de solo venham a ter, novamente, papel tão determinante 

como  
 

 Para a transcrição: Buncombe, Andrew, em artigo no jornal inglês "The INDEPENDENT". Londres, 14 de 
dezembro de 2002. 
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Até mesmo o caminho para que se arme o espaço sideral, pavimentado 
pela reeleição do presidente Bush, está aberto. Em Londres, especialistas em 
defesa revelam que o controle da "fronteira final" é essencial na guerra moderna 
e, por isso mesmo, "... Os listados Unidos já começaram a investir em seu próximo objetivo 

militar: o espaço. Documentos revelam que as Forças Armadas do país adotaram, pela primeira 

vez uma doutrina para estabelecer a 'superioridade espacial'. Sob a nova doutrina, os ataques 

contra satélites inimigos se tornarão '-passos cruciais em uma operação militar'. De acordo com 

o 'Counterspace Operations'', documento divulgado pela Força Aérea Americana em agosto, a 

destruição de satélites inimigos poderia aumentar as chances de vitória. A declaração sustenta 

que a superioridade espacial promove a liberdade de ataque e ainda afirma que 'as superioriãades 

espacial e aérea são os primeiros passos cruciais em uma operação militar'. Estes documentos 

mostram que eles consideram o controle espacial um assunto sério - diz Theresa Hitchens, vice-

presidente de um grupo independente de Washington, o Centre for Defense Information.... A verba 

do ano 2005 para a Agência Americana de Mísseis de Defesa inclui um fundo para pesquisas de 

desenvolvimento de 'Interceptadores espaciais'. Planos para uma 'pequena constelação de três a 

seis espaçonaves' em órbita, que vão mirar nos mísseis inimigos assim que eles decolarem ou 

aterrissarem estão previstos, segundo Hitchens. O documento, afirmou ela, declara que o tratado 

espacial de 1967, que proibia o uso de armas em órbita, será ignorado. Alguns especialistas em 

defesa, ingleses, estão preocupados com a presença do interceptador de mísseis americano em RAF 

- Fylingdales, no nordeste da Inglaterra. A participação do país no programa de defesa significa 

que os britânicos estão de acordo até com uma possível guerra espacial - Se o governo britânico 

disser que esta não é uma participação no plano de armar o espaço está sendo enganado ou in-

sincero - declarou Hitchens. Sugestões de um acordo entre Inglaterra e Estados Unidos acerca dos 

mísseis defensivos surgiram na semana passada. Um comunicado do secretário de defesa britâni-

co, Geoff Hoon, para o membro do parlamento Llew Smith afirmava que o ministério da defesa 

tinha enviado dois especialistas para trabalharem na agencia americana de mísseis. Outros dois 

serão mandados no ano que vem. Em um debate, semana passada, o ministro da defesa britânico. 

Lorde Bach, admitiu que os Estados Unidos estivessem encorajando a Inglaterra a se envolver em 

seu programa de mísseis.- Os Estados Unidos acenaram com a possibilidade de disponibilizarem 

os mísseis de defesa à Inglaterra e a outros aliados — declarou". (13) 
Já a espirituosa frase "Sorria,  você está sendo filmado",  eufemismo para "Aten-

ção, estamos de olho em você" vista aqui e em todos os países, é apenas uma cortesia 
adicional do status quo, para que nos lembremos de ser socialmente bem. compor-
tados e não cometamos pequenos deslizes, na falsa expectativa da mais absoluta 
impunidade. 

 

13 Para a transcrição: "EUA querem armar espaço: Nova doutrina para o setor permitiria ataques contra satélites 
inimigos". Matéria (sem assinatura) publicada no Jornal do Brasil, Rio de Janeiro, em 08 de dezembro de 2004, P. A7, 
Nossos destaques. 
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A existência episódica dessa simpática advertência não significa, em hi-
pótese alguma, que você esteja dispensado de outras formas de vigilância, em 
qualquer ocasião, por outros meios não anunciados ou perceptíveis. Em so-
ciedades que se vão sofisticando, a polícia e algumas organizações conhecem 
amplamente a vida privada de cada cidadão, dispondo do registro completo de 
seus movimentos. Até os cidadãos mais pacatos já aderem ao modismo e põem 
os próprios olhos em campo, 

No Rio de janeiro, cidade outrora conhecida pelo cosmopolitismo, onde 
se imaginava poder fazer o que bem entendesse sem dar satisfações aos vizinhos 
ou aos transeuntes, as coisas começam a mudar. "... Cerca de 250 senhoras, volun-
tárias do projeto de segurança 'Vizinha Fofoqueira'", -da Associação Comercial de Ipanema 

e Leblon, são a prova disso. Usando binóculos para observar, das janelas de casa, qualquer mo-

vimento suspeito nas ruas dos bairros, elas já ajudaram a diminuir a violência e a desbaratar 

uma quadrilha de ladrões de toca-fitas de automóveis que usava um apartamento como depósito 

de automóveis roubados. 
Outro projeto, apelidado de 'Big Brotber Ipanemense', também é um exemplo de voyeu-

rismo que vem dando certo. Cerca de três mil câmeras, instaladas nos estabelecimentos, reduzi-

ram em 70% os crimes praticados contra os dois bairros." I4 
Fique despreocupado, portanto, o leitor brasileiro, mesmo que pouco or-

ganizado com seus papéis, documentos e registros de informações pessoais, 
pois, provavelmente, eles já estarão a salvo, devidamente catalogados por pes-
soas mais cuidadosas do que você, ao alcance de olhares atentos a frente de um 
computador. 

Junto a esses dados, é provável que estejam, tambem, os registros com-
pletos dos destinos de suas viagens, dos seus programas sociais e amizades mais 
próximas, preferências por livros, restaurantes, jornais, revistas, filmes, chats e 
sites favoritos na Internet, programas de TV paga ou aberta, multas de trânsito 
com fotografias do carro e seus passageiros, registrando locais e horários das in-
frações, bem como todos os pagamentos efetuados com seus cartões de crédito 
ou de débito automático em conta corrente. 

Permaneça sempre atento. Olhos curiosos podem conhecer por onde e 
com quem você anda, fazendo o quê, com quanta pressa e a que custo. 

E se você reside no Brasil, país onde se convive com costumes e práticas 
consideradas ainda um tanto primitivas por outras sociedades, acredite: Até 
mesmo informações obtidas a partir dos dados sigilosos de suas declarações 
do imposto de renda, contendo explicações minuciosas sobre seu patrimônio 

Para a transcrição: Netto, Sabrina, jornalista. Em reportagem no Jornal do Brasil. Rio de Janeiro, 23 de feve-
reiro de 2002. P. 15. 
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ou suas reservas e inversões financeiras, já podem ter sido " disponibilizadas" , em 
CD-Rom, nalgum mercado informal de balcão ou da esquina mais próxima de 
onde você mora ... 
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VI 

LIBERDADE, LIBERDADE, ABRE AS ASAS SOBRE NOS 
(ÁPICE E SERVIDÃO DOS ESTADOS-NACIONAIS) 

"... Pela primeira vez as Trevas mandavam o seu 
embaixador, o próprio Satã, que faz a entrada em 
cena sobre a solidão do deserto e o vasto silêncio 
envolvente. Satanás sabe, desde o dia de sua rebeldia 
contra o Criador, que haverá um instante dos tempos 
no qual se realizará a aliança definitiva entre Deus e o 
Homem. Esse concerto entre o Divino e o Humano se 
firmará quando o verbo se encarnar, quando a argila da 
carne se iluminar de Infinito". 

"O Povo Quer Saber!!.1" 
SÉRGIO MALLANDRO, 

Comediante e apresentador de TV 

Ao final de uma longa visita aos Estados Unidos, em setembro do ano de 
1976, um obscuro e desconhecido arcebispo polonês da prelazía de Cracóvia, 
chamado Karol Woytila, de pé, em frente a uma seleta audiência na cidade de 
Nova York, fizera um dos mais proféticos discursos de que se tem notícia. 

"... Estamos, agora, diante da maior confrontação histórica jamais enfrentada pela hu-

manidade", ele acabara de pronunciar. "... Um teste de dois mil anos de cultura e civi-

lização cristãs, com todas as suas conseqüências para a dignidade humana, para os direitos 

individuais e os direitos das nações'. 
Naquele mesmo discurso, ele também havia advertido, severamente, os 

seus ouvintes, ao afirmar que "... Amplos círculos da sociedade americana e largos espaços 

da comunidade cristã ainda não haviam se apercebido disso, integralmente ..." 
Talvez o mundo ainda estivesse muito impregnado pelo antigo sistema 

dos estados-nações, imerso em todo aquele velho esquema internacional dos 

135 

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com   For evaluation only.



O Poder SECRETO! 

arranjos à volta dos 'balanços de poder' para ouvir, com mais atenção, o que Woytila 
estava dizendo. Ou, talvez, o próprio Woytila fosse forçado a reconhecer, naque-
le instante, que ele não passava de uma figura bastante solitária, bradando no 
deserto em nome de ura país distante, há muito isolado e riscado das equações 
do poder global. Ou, ainda, que após a matança industrial de milhões de seres 
humanos, em duas guerras mundiais e em 180 conflitos regionais, depois dos 
horrores da ameaça nuclear que marcara o progresso do século XX, o sentimento 
geral fosse o de que mais uma ou menos uma confrontação não faria tanta 
diferença. 

Qualquer que fosse a verdadeira razão, parece que ninguém que tenha ou-
vido ou lido a transcrição das palavras de Karol Woytila, naquele dia, percebera o 
emergir de uma tremenda confrontação, já pressentida e avistada no horizonte: 
Uma competição entre as três únicas estruturas de poder mundial, com bases 
sólida e internacionalmente estabelecidas, postulantes e com suficiente compe-
tência para comandar uma revolução mundial, em busca da hegemonia global do poder: o 
capitalismo americano, o comunismo da União Soviética e a força da corrente de fé 
cristã, liderada pelo Vaticano. (1) 

O embate viria a se realizar, de fato, e seria ferocíssimo, porém um tanto 
distante das embrionárias visões apocalípticas de Woytila. 

Vejamos, então ... 
A História dos Estados-Nações, base organizacional da claudicante cul-

tura ocidental judaico-cristã, ora em processo de desmanche acelerado, começa 
na Grécia antiga, onde Platão (428-347 a.C.) e Aristóteles (384-322 a.C.) 
dissertavam sobre a polis, ou a cidade-estado, uma forma supostamente ideal de 
associação, na qual as necessidades religiosas, culturais, políticas e econômicas 
da comunidade poderiam ser mais bem satisfeitas. 

E a cidade-estado, primariamente caracterizada pela auto-suficiência, era 
vista por Aristóteles como o meio ideal para o desenvolvimento da moralidade 
no caráter humano. 

Esse ideal civilizatório grego corresponderia, de forma mais acurada, ao con-
ceito contemporâneo de nação — isto é, à população de uma determinada área que compar-

tilha de linguagem, cultura e história comuns' — enquanto a res publica romana, ou a imperial 
'comunidade de nações', seria mais bem assemelhada ao conceito moderno de 'estado'. 

De forma bem mais ampla, a res publica era um sistema legal cuja jurisdi-
ção alcançava a todos os cidadãos, assegurando-lhes os direitos e apontando suas 
responsabilidades. 
____ Com a fragmentação do sistema romano  (pela queda do império), as 

 Pela transcrição e fatos relatados: Martin, Malachi em: "The Keys of ttiis Blood". P. 16. 

136 
1 

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com   For evaluation only.



O Poder SECRETO!  

questões da autoridade e da necessidade de restauração da ordem e da segurança 
pública, levaram os senhores feudais da guerra a um longo período de disputas, 
na Europa. 

Porém, o conceito moderno do estado como a força centralizadora, atra-
vés da qual a estabilidade, a autoridade e a ordem poderiam ser definitivamente 
reconquistadas, veio a surgir apenas no século XVI, pelos pensamentos e escri-
tos de Nicòlau Maquiavel (1469-1527, Itália) e de Jean Bodin (I 530-1596, 
França). 

Em "O Príncipe", Maquiavel dá importância prioritária aos cuidados com 
a duração do governo, deixando de lado todas as considerações morais para 
sugerir ênfase, principalmente, à vitalidade, a coragem e à independência do 
governante, garantindo-lhe longevidade no poder. 

Para seu contemporâneo Bodin, o poder, por si só, não seria suficiente 
para gerar e manter um soberano. O governo deveria, antes de tudo, obedecer à 
moralidade para se tornar sustentável, isto é, possuir os meios de assegurar sua 
própria sucessão e, portanto, gerar continuidade. 

A teoria de Bodin foi a precursora da doutrina do "direito real divi-
no", quando a monarquia, sob a égide do catolicismo, lograva garantir, por 
tempo indeterminado, a perpetuidade no poder de uma mesma linhagem, 
leal e fiel à igreja romana, tornando-se a forma de governo predominante 
na Europa. 

O ainda pouco esmiuçado, inusitado mesmo, apoio geral ao credo de 
Bodin e à formação dos estados-nacionais monárquicos não proveio, como pode 
parecer à primeira vista, de um convencimento unânime quanto às naturais con-
veniências dessa concepção. Além do suporte cristão, a simultânea adesão dos 
muitos opositores do cristianismo para a tese deveu-se, singularmente, ao fato 
dela haver consagrado os fracionamentos territoriais da Europa, evitando, dessa 
forma, a concretização do tão sonhado sacro império cristão que, na forma vista 
anteriormente, teria sancionado a formação de um estado europeu único e teo-
crático, com sede vaticana e amplo domínio romano. 

Mas, foi essa mesma formulação doutrinária que também, paradoxalmen-
te, ensejou o ambiente de contestação ao estado religioso e ao direito natural 2, 
ideal para a proliferação das idéias reformadoras desse mesmo século. 

2 Direito Natural ou Direito Sagrado: direito legítimo; conjunto de princípios, regras e prescrições formuladas por 
uma razão que ambiciona estar além da circunstancialidade histórica na determinação de uma ordem jurídica condizente 
com a natureza humana fundamental; jusnaturalismo [Remonta ao estoicismo grego e no llüminismo assumiu tonalidade 
revolucionária ao emancipar os princípios jurídicos da ordem social estabelecida e da tradição religiosa]. Dicionário Eletrô-
nico Houaiss, 2002. 
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"... Nos estados orientais, durante a vigência do império bizantino, o im-
perador pagão Constantino atribuiu a si próprio o título de 'bispo das Relações 
Exteriores', e, por ele, passou a conceder certos direitos à liderança da igreja" 
(beneficiando, dessa forma, a si próprio como administrador dos seus assuntos. 
N.A.). 

E estes não se referiam,apenas às atividades 'externas' da igreja, mas, 
também invadiam a sua governança interna - como fica claro ante o papel exer-
cido pelo imperador na convocação e na condução de concílios imperiais que 
não só, formulavam conceitos doutrinários fundamentais, como também ratifi-
cavam decisões tomadas nessa esfera. 

Foi durante a era bizantina que evoluiu o conceito conhecido como césa.-
ropapismo, um sistema no qual a harmonia entre igreja e estado desequilibrou-se, 
cada vez mais, em benefício do poder do imperador. 

E a autoridade eclesiástica do monarca era sustentada pela idéia do direito" 
divino dos reis, simbolicamente expressa na cerimônia de coroação e unção do 
monarca. 

Esta tradição teve continuidade, também, nos reinos russos, onde o cza-
rismo passou a reivindicar autoridade crescente para si, inclusive na esfera reli-
giosa. 

Por outro lado, nos estados ocidentais, bouve uma clara ascensão e domí-
nio da teocracia, em função do caos resultante da desorganização administrativa 
do império romano do Ocidente que se seguiu às invasões e migrações étnicas 
dos povos bárbaros. 

No vácuo político posterior às invasões de tribos germânicas, a igreja 
católica foi a única instituição a preservar arranjos de organização provincial do 
império. Em sua administração da justiça, a igreja dependia fundamentalmente 
da antiga lei imperial que, num período de caos legal e administrativo, passou a 
ser vista como única e exclusiva fiadora da ordem. 

Os papas romanos passaram, então, a usar esse poder, que lhes fora ofe-
recido pela força das circunstâncias, para desenvolverem um estado eclesiástico 
característico e fundamentá-lo com uma nova ideologia teocrática: "A idéia de que o 

papa era o representante de Cristo na Terra e o sucessor legal do apóstolo Pedro". 
Foi por essa perspectiva que os papas romanos conseguiram se separar do 

poder imperial bizantino, ao qual eles eram efetivamente subordinados segundo 
a lei vigorante. 

Os bispos romanos deram início, então, ao trabalho de conversão dos po-
vos ocidentais, a partir de Gregório I, o grande, que reinou de 590 a 604 d.C. 
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Sob Gregório I, foi fortalecida a igreja na Espanha, na Gália, no 
norte da Itália e a Inglaterra convertida ao catolicismo romano. Sucessivos 
papas que convenceram governantes do reino dos Francos (germânicos), no 
século VIII, da legitimidade do seu papel de liderança, foram também muito 
bem sucedidos em ganhá-los como protetores dos domínios papais. 

Esses governantes foram os primeiros reis alemães a se unirem à igreja   
de Roma. Tamanha intensidade na relação, entretanto, criou uma área nova de 
tensões. 

Muito embora esses governantes considerassem os papas como membros 
de um estado cristão, abrigados sob sua proteção e respectivo corpo de leis, os 
papas, em contrapartida, viam esses mesmos governantes como membros da 
igreja e, portanto, sujeitos ao governo divino, exatamente pelas mãos dos suces-
sores de São Pedro. 

Além disso, o imperador Carlos Magno passou a reivindicar, para si pró-
prio, o direito de designar os bispos do seu império, estes cada vez mais envol-
vidos em negócios políticos. E essas perspectivas, altamente conflitivas, foram a 
causa de lutas intermináveis entre papas e reis ao longo da Idade Média. 

Foi também no curso desses eventos que ocorreu o processo de feudalis-
mo (3) da Igreja, o único verificado na história. Líderes políticos que 
governaram sob esse sistema eram ocupantes de posições de relevo na estrutura 
eclesiástica, consolidando o seu poder imperial. Ao final desse processo, os 
bispos do império passariam a ser, simultaneamente, os príncipes reinantes nas 
dioceses. 

E eles, freqüentemente, interessavam-se muito mais pelas tarefas políticas 
dos seus domínios do que pelas espirituais. 

Durante o grande movimento de renovação da igreja, que teve início no 
século X, a partir do monastério de Cluny, na França, e se estendeu até o reina-
do do papa Gregório VII, no século XI, a igreja romana passou a rejeitar tanto 
a posição sagrada dos reis quanto o poder temporal de bispos cujos direitos e 
privilégios tivessem sido concedidos pelos mesmos reis. 

E esse movimento de renovação decidiu proclamar, então, a liberdade de-
finitiva da Igreja em relação à autoridade do Estado, bem como a sua integral 
preeminência para além e acima de quaisquer poderes mundanos. 

Tamanha disputa, lembrada como o 'Cisma da Investidura', traduziu uma 
-------------------  
3 Feudalismo: Regime resultante dum enfraquecimento do poder central, e que une estreitamente autoridade e 
propriedade da terra, estabelecendo entre vassalos e suseranos uma relação de dependência. Vassalo: Na Idade 
Média, aquele que dependia dum senhor feudal, a quem estava vinculado por juramento de fé e homenagem; feudatário, 
súdito. Que paga tributo a alguém. Subordinado, submisso. 
Suserano: Que possui um feudo, do qual outros dependem: Referente aos soberanos que têm vassalagem de Estados 
aparentemente autônomos. Senhor feudal. Dicionário Aurélio - Eletrônico, 2002. 
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altercação dramática entre o papado e o império. A igreja, porém, não obte-
ve uma vitória tão completa para suas reivindicações sobre o mundo temporal 
quanto à conseguida para a integral autoridade espiritual do papa. 

Assim, ante o enfraquecimento do sacro império romano, os estados-nações 
europeus já teriam surgido e se consolidado como potenciais oponentes da igre-
ja (daí o apoio recebido dos adversários dela). 

A ideologia teocrática papal, desenvolvida com vistas a controlar os im-
peradores, não prosperaria, da mesma forma, para lidar eficazmente com os 
reis dos estados-nações. E isso ficou claro e evidente, pela primeira vez, com 
a humilhação imposta ao papa Bonifácio VIII pelo rei Filipe de França e pelo 
subseqüente 'cativeiro babilônico' da igreja, quando o papado foi forçado a residir 
em Avignon. na França, de 1309 a 1377. 

Contribuindo para o fortalecimento do direito de ingerência dos gover-
nantes reais sobre regras de supervisão eclesiástica, ocorreu o problema do cisma 
papal, iniciado com o retorno do papado a Roma, a concomitante deposição de 
um papa e a eleição de outro, ambos reivindicando integral legitimidade. 

Papas e antipapas reinaram simultaneamente e se excomungaram uns aos 
outros, abatendo o prestígio, a auto-estima e a autoridade da própria governan-
ça do reino de São Pedro, 

Essas cisões disseminaram grandes incertezas entre os fiéis do império 
acerca da legitimidade e da validade da consagração de bispos, e dos sacramen-
tos ministrados pelos padres por eles ordenados. Tais cismas também criaram 
desejos de implantação de uma forma parlamentar de governo para a igreja e 
contribuíram para o surgimento do movimento conciliar do século XV, que 
impôs a autoridade suprema dos concílios ecumênicos na igreja. 

A Reforma do século XVI obrigou a Igreja a administrar tarefas puramen-
te espirituais e colocou tanto a legislação reformada quanto os poderes legais de 
liderança nas mãos dos príncipes. 

Sob o rei Henrique VIII ocorreu uma separação revolucionária da igreja 
inglesa contra a supremacia papal. Nos territórios alemães, os príncipes reinan-
tes se tornaram, efetivamente, em guardiões legais do episcopado protestante, 
um movimento já em processo de consolidação no final da Idade Média. 

As consolidações dos estados-nacionais católicos, como a Espanha, Por-
tugal e a França, deram-se de forma semelhante. As idéias democráticas cristãs 
de liberdade, igualdade e a representação simbólica da comunhão dos santos por 
meio de associações de voluntários, haviam sido disseminadas em várias seitas 
medievais (como, por exemplo, os cátaros, valdenses, hussitas e os irmãos da 
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Boêmia) e foram reforçadas durante a Reforma, através de grupos como os hut-
teritas, menonitas, os schwenckfelders e os seguidores de Thomas Müntzer. 

Perseguindo antigos ideais de uma realização inflexível do Sermão da Mon-
tanha, ressurgiu entre esses e outros grupos de religiosos contestadores a idéia 
de renúncia e insubmíssão a certas regulações e imposições do estado, como o 
serviço militar obrigatório, a adoção de um pacifismo radical e a tentativa de 
estruturar sua própria forma de vida cristã em 'associações comunitárias de 
caráter comunista'. Muitas das suas idéias políticas, inicialmente combatidas 
de forma sangrenta pelos estados e igrejas da Reforma e da Contra-Reforma, 
viriam a se tornar proeminentes nas guerras holandesas de independência e na 
revolução inglesa, que levaram a novas relações entre a igreja e o estado." 4 

Na Guerra dos Trinta Anos (1618-48), as divergências confessionais 
foram resolvidas através de batalhas religiosas devastadoras. "... Subseqüentemente, 
do século XVII em diante, deu-se seguimento à tendência de concepção de uma nova lei natural 

para definir relações entre o estado e a igreja. Dali em diante, nos países protestantes, a soberania 

estatal foi enfatizada, de forma crescente, vis-à-vis à das igrejas. O estado estabeleceu e consagrou 

seu direito de regular assuntos educacionais e matrimoniais, como, também, todas as relações 

exteriores, antes a cargo da igreja. O mesmo veio a ocorrer, também, nas regiões tomadas pelo 

catolicismo romano ..." 5 
"... Pode-se, assim, começar a vislumbrar, florescendo em meio aos duros 

acontecimentos desse complexo enredo de disputas intermináveis entre religião 
e política, perpassando as tenras raízes da formação dos estados e dos núcleos 
comunitários de fiéis religiosos independentes e rebeldes, tratados e combatidos 
pelo papado como hereges, o cerne sutil dos futuros movimentos socialistas, de índole anar-
quista e comunista (que serão amplamente apreciados em capitulo específico). 

Como examinamos antes, pela inspiração de John Locke (I632-I704), 
na Inglaterra, e"Jean-Jacques Rousseau (I712-I778), na França, as sociedades 
européias, a partir do século XVII, começaram.a deixar de lado, abertamente, a 
teologia e a reexaminar as origens e finalidades do estado, sob uma ótica estri-
tamente humana, racíonalista e terrena, ao percebê-lo estabelecendo-se sob a égide 
do direito positivo. 6 

Muito além das raízes da autoridade do monarca para governar, Rousseau 
propunha que a autoridade do estado emanasse da vontade geral dos governados. Para 

/Ü   Í 
Para as informações constantes do trecho assinalado: Encyclopaedia Britannica 2002. T.A. 
Para a transcrição completa do trecho: Encyclopaedia Britannica 2002. T.A. 

6 Direito Positivo: Diz-se do direito estabelecido pelas leis comuns, de forma dissociada da influência ou da 
tradição religiosa, leis essas voíadas por maiorias simples estabelecidas nos parlamentos e, portanto, influenciáveis por 
interesses ou fatores outros que não espelhem, necessariamente, os valores morais, éticos ou religiosos prevaleníes na 
sociedade. N.A. 
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ele, a própria nação era soberana e a lei comum nada mais deveria ser, portanto, do que a 

representação coletiva desse desejo da população. 
Influenciado por Platão, ele reconhecia o estado como o ambiente ade-

quado para o desenvolvimento moral da humanidade. O homem, embora 'cor-
rompido pela civilização, remanesceria intrinsecamente bom e, portanto, capaz 
de assumir a posição moral de perseguir o Bem-Comum. 

Como o resultado do egoísmo pessoal é a discórdia, um estado saudável 
(não corruptível) só poderia coexistir com o reconhecimento do Bem-Comum 
como seu objetivo final. 

Thomas Jefferson, ao redigir a "Declaração de Independência dos Estados 
Unidos (1776), subscrita por todos os membros do Segundo Congresso Continen-
tal, transbordava de inspiração emanada das idéias racional-nacionalistas de John 
Locke. 

Sob a influência desse estado de espírito inebriante, Jefferson legaria ta-
manho pensamento à História: 

"... Os homens possuem direitos naturais à vida, liberdade e propriedade. Os governos 

são estabelecidos não por Deus, mas pelos homens para proteger esses direitos. Se o governo falhar 

em cumprir seus deveres, os homens tem o pleno direito de se revoltar, depor o governo que eles 

criaram antes e estabelecer novo governo de sua preferência". (7) 
Com esse tipo de lógica, Locke, de forma consciente ou não, repetia o 

ensinamento de São Tomás de Aquino, para quem todos nós ... "Temos o 'direito' 
(para alguns o dever) de insurreição contra o tirano injusto que quer destruir a pátria: Salus 

Patriae suprema lex". (8) 
Essa oração magistral de jefferson, calcada em ideais de Locke, apesar dos 

visíveis esforços da elite global em vir, dali em diante, a revogá-la, implantando 
as bases de um governo mundial único, totalitário e inexpugnável, ainda encontra 
amplos apoios da intelligentsia contemporânea, especialmente na opinião de pen-
sadores cristãos como Rommen ", para quem ... "A lei natural deve permanecer 
como medida preeminente e como suprema norma crítica de julgamento para a. justiça das 
leis humanas". 

E ela (a lei natural) deve sempre reclamar a lei positiva para a concreti-
zação e a individualização dos princípios perenes. Portanto, "... O estado) com seu 
sistema soberano de leis positivas, voltadas para uma determinada nação, momento histórico e 

Conforme citado por Abreu, Armindo em "Dossiê: Conspiração". Rio de Janeiro, Insight/lnteligêrtcia N° 13, 
abril/maio/junho 2001. P. 118, 

Segundo Monteiro de Oliveira, Roberto, Cel. EB Ref. 
Para a opinião e respectivas transcrições: Rommen, Heinrich: "0 Estado no Pensamento Católico", Ed. Pau-

linas, 1965, citado por Boaventura, Jorge em "Democracia Liberal, Neoliberalismo, Globalização: Caminhos Definitivos e 
Únicos do Progresso ou Estratégias de Domínio Mundial em Proveito de Poucos?". IL RUNG Gráfica e Editora, São Paulo, 
2002. P. 175. 
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cultura específica, é absolutamente necessário por direito natural." 
Não obstante, o autoritário sistema de poder vigente vai, aos poucos, revelan-

do sua índole opressiva, ao contra-atacar os adversários em potencial e sufocar 
idéias contrárias ao pensamento único. Dessa forma autoritária, dá mostras inequí-
vocas de não mais pretender sustentar a lógica libertária, racional-positivista de 
Locke e Jefferson, tão útil no passado para ajudá-lo a defenestrar as monarquias cris-
tas e a implantar, definitivamente, princípios laicos supostamente democráticos! 

Objetivos, pelo visto, já plenamente consolidados e, de agora em diante, tam-
bém destinados ao esquecimento (exatamente como imaginaram seus sucesso-
res autocratas e místicos, do porte de Rhodes, Ruskin, House, Hitler, Marx, 
Engels, Lênin, Stalin), em vias de irreversível superação prática! 

Voltando-se para novo patamar de conquistas, em ambiente onde busca e 
já se antevê em condições de empolgar, pela força do convencimento ou pelo conven-

cimento da força, o poder unificado, consolidado, monolítico e planetário, a visão 
oligárquica do establishment começa a se tornar, convenientemente, monocromática. 

E o anseio idealístico da democracia participativa, onírico e teórico, antigo 
sustentáculo do estado democrático laico, consagrado sob intenso e secular processo 
de propaganda racionalista como a sabedoria das urnas; exercitado pela metodologia 
do sufrágio universal e da representação popular nos parlamentos, sob o slogan "Vox populi 
vox dei" (A voz do Povo é a voz de Deus), começa a fenecer de vez. 

Esvaindo-se em métodos de puro convencimento pragmático e materia-
lista, esse democratismo de outrora, pregado pelas elites, está, na realidade degradada 
do dia a dia, sendo transformado em letra morta. 

Kramer desfaz, corajosamente, a fantasia dissimulada sob o diáfano véu da 
liberdade e da democracia representativa, ao proclamar que no parlamento brasileiro 
(como, destarte, mundo afora),  "...  A barganha é risonha e franca. Antigamente, em 

tempos de algum pudor, quando os jornais revelavam os movimentos da barganha parlamentar 

às vésperas de votações importantes, havia um clima de constrangimento, reações e desmentidos. 

Hoje não. Já podemos dizer que existe transparência total no ramo; ou guíchê, bilheteria, balcão, 

como parecer mais apropriado ao público pagante (de impostos). 
De franqueza já não carecem nossos governantes e de hipocrisia não padecem nossos 

representantes no Parlamento: negociam a céu aberto; ou em praça pública, mercado de pulgas, 

empório de secos e molhados, tanto faz o sentido é o mesmo." (10) 
Por isso, a mecânica favorita para que se concertem relações entre execu-

tivos e senados (ou parlamentos em geral) dissonantes em relação à política oficial 
planetária, "... É de uma falta de sutileza ímpar. Consiste na cooptação de senadores de partidos 

Kramer, Dora: "A barganha é risonha e franca". Na coluna "Coisas da Política", no Jornal do Brasil, Rio de 
Janeiro, 16 de junho de 2004. P. A2. 
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de oposição para legendas aliadas. 
Exatamente, ... trata-se de aliciar — com o devido aviso prévio — senadores partidos afo-

ra, realojando-os em partidos supostamente mais confiáveis, deforma que, na composição global 

do senado, o governo passe a exibir uma contabilidade permanente de mais de 40 votos. Ou seja, 

é a formação de maioria parlamentar sob a ótica do dono do armazém: faltou mercadoria na 

prateleira, basta fazer a encomenda ao fornecedor, negociar preço e prazo para a recomposição 

completa do estoque ... O fato de que a composição das bancadas parlamentares representa a 

vontade do eleitor e que este merece respeito, nem passa pelas mentes transtornadas dos que acham 

que toda relação política é uma operação mercantil e que todo adversário é necessariamente vil 

por não estar do lado do 'bem ..." (11) 
A síntese da questão, definitiva enquanto outra de maior sutileza e ex-

pressividade não surgir, é da lavra de Santayana: 
"... O Parlamento se tornou, com a profusão de medidas provisórias no governo Fernan-

do Henrique, órgão que mal tem tempo para referendar as decisões do poder Executivo. Cabe 

ao governo, nessa quimérica República que temos, a iniciativa de legislar e, aos parlamentares, 

o trabalho de aprovar o que lhes chega, em nome da 'governabilidade do país'... Muitos homens 

públicos contemporâneos não sabem bem o que é o Estado e para que existe. Supõem tratar-se de 

uma sociedade anônima, na qual os votos no Congresso são ações ao portador. Ocupam as casas 

parlamentares e os gabinetes governamentais como se esta estrutura lhes pertencesse". (12) 
É assim, de forma constrangedora, que os antigos "ideais democráticos do 

mundo livre" e a perspectiva da legítima reação individual contra governos cor-
ruptos ou tirânicos, saem, pouco a pouco, da nova ordem do dia, deixando de se 
constituírem em ideal a perseguir, alcançar e manter. 

A visão idealista de Locke e Jefferson tornou-se, pelo visto,em incômodo 
princípio a ser, tão logo, descartado e banido. Não, sem antes, exigir os cuida-
dos, extremos, de se fazer calar ou tapar ouvidos dos discordantes; de ludibriar, 
por limites autoritários impostos à capacidade de informação e da livre-reflexão; 
ou, direto aos finalmentes, de se desarmar de vez o populacho, para que não venha 
a cair em desagradável tentação, ou recidiva, e exigir a mantença da antiga pre-
eminência do indivíduo e da sua capacidade, e liberdade, de defenestrar, no pau, 
governos índesejados. 

Mas, de que veio filosófico, então, tem-se socorrido, nestes novos tempos de 
tirania dissimulada, o sistema de poder oculto, para se contrapor a tudo o que defen-
dera antes (e, agora percebe-se, por mera conveniência estratégica), a preparar o 
planeta para a criação do grande estado totalitário e sua ditadura globalizada?... 
11 Kramer, Dora: "0 Parlamento na prateleira''. Na coluna "Coisas da Política", no Jornal do Brasil, Rio de Janei- 
ro, 22 de Junho de 2004. R A2. .   -  

Para a transcrição: Santayna, Mauro em : "O Senado e a CPI". No Jornal do Brasil de primeiro de junho de 
2005. P. A2. 
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Contrapondo-se ao antigo ambiente amplamente democrático, libertário, 
igualitário e laico que começara a se formar em solo europeu e a ganhar mundo 
(e que agora, aos poucos, como visto, vai sendo repudiado e varrido para o lixo 
da História), o filósofo alemão do século XIX, G.W.F. Hegel (I770-I83I), ao 
seu tempo, via a esfera das liberdades e privilégios humanos confundidas com o próprio estado. 

E percebeu-o, nessa ótica novamente concentradora, como o "... Todo po-
deroso, a marcha de Deus na terra, na sua essência uma verdadeira religião, o ápice da ação 

moral", aonde a liberdade de escolha conduziria à unidade dos desejos racionais 
e codas as partes da sociedade seriam beneficiadas pela harmonia reinante no 
seu conjunto. 

Nessa perspectiva, entretanto, a liberdade não seria mais, e apenas, um direi-
to individual, porém uma vontade coletiva, universal, voltada para o Bem-Comum. 

E na visão de Hegel, quando os homens agiam como agentes da moral, as 
divergências entre eles cessavam, passando seus objetivos a coincidir. 

Portanto, na estreita e cômoda visão ditatorial da elite oligárquica, será 
sob o amparo de tais postulados filosóficos que tanto o indivíduo, quanto a co-
letividade, aceitando abrir mão das liberdades individuais para se subordinarem ao novo estado 

transnacional emergente, totalitário, tornar-se-ão aptos a realizar a perfeita simbiose entre 
os valores da família e as necessidades da vida econômica e comunitária. 

Nessa direção coletivista, em que deverá sucumbir o estado-nacional autôno-
mo e soberano, em favor de uma organização planetária centralizada, caminhará, 
portanto, inexoravelmente, a Humanidade, abrmdo-se o caminho para a implan-
tação paulatina da "ditadura planetária às escâncaras"'. 

Advertências sensatas, quanto a tais perigos, não nos têm faltado. 
Boaventura, pelas mesmas razões, observa que "... O neoliberalismo globali-

zante pretende sobrepor-se às soberanias nacionais, violentando o direito natural" e, diante 
disso, ele próprio passa a perceber, também, na 'abalizada opinião de Rommen', o 
"indispensável amparo da lei natural à manutenção das soberanias nacionais . 

Na sua concepção singular, o patriotismo é o sentimento resultante da "... 
Compatibilização emocional que, natural e espontaneamente, se estabelece entre o homem e o 

ambiente físico e cultural em que ele veio ao munâo! desenvolveu a sua personalidade e integrou-se 

no processo histórico". 
O nacionalismo, dessa forma tão natural e desejável, não estando "... Ma-

culado por nenhuma xenofobia, é um corolário do patriotismo sendo, portanto, algo insenâo na 
natural, ao menos em nossa era e em nossa cultura". 
E é ele (o nacionalismo) que justifica, na mesma linha de  raciocínio,   ... As 
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soberanias dos Estados, expressões políticas das nações em que, politicamente, elas se organizam," (13) 
Por isso, o nacionalismo natural transformou-se em alvo favorito da oli-

garquia mundial e hoje, sorumbático, perambula pelo corredor da morte aguardando 
o tedioso fim das apelações em seu favor e o fatídico momento da execução. 

Já ha concepção hipertrofiada do estado hegeliano (ao que tudo indica, agora jus-
tamente ressuscitado pela elite oligárquica como paradigma para a formação do 
estado transnacional único e totalitário, ou melhor, da ditadura globalizada), o motor da 
história deveria ser uma espécie de fricção dialético-social, um choque provo-
cado entre os opostos, gerando impulsos e fagulhas que levariam, fatalmente, a 
resultados positivos. 

Dessa forma, o Progresso ou quaisquer outros resultados práticos ambicio-
nados pelos detentores do poder seriam gerados através da administração intencional 
de conflitos, do tipo 'problema-reação-solução', I4 produzindo a síntese desejada, a 
direção para a qual caminhariam, inflexivelmente, populações inteiras e, no seu 
conjunto harmônico, a própria espécie humana. 

Por essa original teoria, a aplicação prática do princípio hegeliano seria 
feita através da criação, intencional, de um grave problema que viesse a afligir ou 
revoltar a comunidade, gerando imediata e indignada reação. Ao ser, assim, ins-  
tado por pressões populares a resolver tal problema (proposital e secretamente 
criado), qualquer governo comprometido com as diretrizes do establishment proporia 
uma imediata solução, geralmente a desejada por este desde o inicio, voltada inteiramente 
na direção do seu particular interesse. 

Usualmente opressiva, autoritária, autocrática, a suposta solução ofereci-
da é, entretanto, aceita com alívio por todos, exatamente pela influência do tre-
mendo pavor instilado antes ou pela percepção, também artificialmente induzi-
da, de como poderiam estar sendo gravemente contrariados, ameaçados, postos 
em sério risco, interesses supervenientes ou a segurança pessoal e coletiva. 

Não obstante, tal solução jamais teria sido consentida, espontaneamente, 
pelos cidadãos, se levada a debate prévio, aberto e franco, exatamente por sua ca-
pacidade opressiva, a de restringir ou ferir liberdades democráticas antes perce-
bidas ou consideradas como pétreas, insubstituíveis, pela mesma sociedade. 
(15) 

Como exemplos mais clássicos desses problemas artificialmente criados, 
com ampla cobertura da mídia internacional confiável, estão os casos planetários, 
diuturnos,   que põem em evidência quaisquer supostos excessos de violência 
13 Para as transcrições: Boaventura, Jorge. Na obra citada. P. 175-6. Alguns dos destaques são nossos. 
14 i Expressão popularizada por Marrs, Jím e Icke, David em suas obras. 

A inteireza desta tese está totalmente contida ou parcialmente descrita nas obras de Robertson, Pat; Marrs, 
Jim; Sutton, Antony; Icke, David; Springmeier, Fritz; Coleman, John; Jeffrey, Grant; Howard, Michael e outros, todas citadas 
neste trabalho. 
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social, familiar ou urbana, de outras tantas ameaças bélicas, com o apavorante 
emprego de armas de destruição em massa ou ataques terroristas, gerando, em imediata 
reação, manifestações de angústia, pânico, protestos públicos, passeatas e 
'campanhas pela paz', que virão justificar formalmente, numa terceira e final fase, 
as soluções propostas pelo aparato estatal, a saber: 

Operações de guerra; ataques a supostas células terroristas; invasões a 
países estrangeiros; derrubadas de governos legalmente constituídos; aplicação 
indiscriminada de força bruta; restrições a migrações e ao direito de livre-circu-
lação individual; implantação de controles públicos de vigilância, monitoração 
eletrônica e outras capacitações para violar privacidades; endurecimento da legis-
lação, introduzindo o uso das Forças Armadas no combate ao crime comum (num 
claro e desquaíificante desvio de suas funções políticas, estratégicas, técnicas e 
constitucionais!), fortalecendo o poder de polícia e a amplitude investigativa 
do aparelho repressivo; mudanças na legislação proibindo a comercialização, a 
posse ou o porte de armas individuais, e uma série de outras medidas correlatas, 
sempre restritivas das antigas liberdades e garantias individuais. 

Membros da intelectualidade brasileira, entre eles Wanderley Guilherme 
dos Santos, já não hesitam em apontar fontes espúrias para essa nova força supra-
nacional, emergente e avassaladora, que, colocando-se acima e além da capacidade 
do poder estatal em dominá-la, manipula acontecimentos e nos põe, a todos, 
acuados: 

"... Com o contrabando de armas e drogas, que é um comércio internacional de bilhões 

de dólares, a infra-estrutura política e social dessa nova atividade mudou. Mudou de status, 

mudou de comportamento. Você não pode ter mais uma relação que comprometa ou levante sérias 

dúvidas sobre a estabilidade desse comércio. São milhões em jogo. Portanto, como qualquer outra 

empresa, tem que ter estabilidade nos contratos. Quando são quebrados, a pena é de morte... O 

grande problema é que esta empresa bilionária internacional começa a ameaçar os fundamentos 

constitucionais do pais. A sua capacidade de desrespeitar os princípios de constituição da co-

munidade é muito grande. (São as corporações internacionais que põem e expõem 
governos...) Há territórios que foram conquistados por essas empresas inter-
nacionais, as quais ditam aquilo que são os direitos fundamentais em toda a 
constituição da coletividade: ir e vir, opinião e organização. No Brasil, esses direitos 
não valem nos territórios ocupados pelo crime. É assustador." (16) 

Gandra, por sua vez, registra com indignação uma nova era de mentiras e 
agressões planetárias sob desculpas esfarrapadas, mirando e atirando no alvo mais visto-
so, o que melhor lhe parece encarnar os mais novos inimigos da Humanidade: 
16 Santos, Wanderley Guilherme dos: "0 tráfico hoje tem muito poder". Entrevista concedida a Sônia Araripe e 
Rodrigo de Almeida, no Jornal do Brasil de domingo, 13 de junho de 2004. P. A4. Nossos destaques. 
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... Cada vez mais, Bush se distancia de Roosevelt e se aproxima de Hitler. Cada vez 

mais, os campos de concentração de prisioneiros iraquianos se assemelham aos campos de 

concentração nazistas. Cada vezjnais, os soldados e serviços de inteligência americanos se 

aproximam dos torturadores da SS e da Gestapo, no nacional-socialismo. Cada vezjnais, a 

invasão do Iraque pelos Estados Unidos se parece com a invasão alemã da França. Cada vez mais 

a resistência do humilhado povo iraquiano tem o perfil da resistência francesa, contra a presença 

germânica, na Segunda Guerra Mundial. Cada vez mais o governo fantoche, imposto pelos 

americanos, conforma-se como aquele que o Führer impôs aos gauleses e que ficou tristemente 

lembrado como o 'governo de Víchy'. 
Cada vezjnais se percebe que Bush mentiu para o povo americano e para o mundo, como 

o ditador nazista mentiu para seu povo, ao levá-lo à guerra para criar os fundamentos de uma 

nova civilização, encimada pelo III Reich. Cada vezjmais, o caos, a desordem, o sofrimento, a 

tristeza, a destruição do Iraque, perpetrados pelo exército estadunidense, desenham-se como o 

rastro que Hitler deixou nos países invadidos, principalmente na Polônia e na Rússia. Enfim, 

cada vez mais o holocausto do povo iraquiano vai recebendo a triste escultura do holocausto 

sofrido pelo povo judaico, nas mãos de um sanguinário e carismático déspota, na Alemanha de 
33 a 45. 

Nem americanos, no futuro, nem alemães, no presente, desejam e desejarão lembrar-se 
das, revoltantes fotos de Auschwitz e de Abu Ghraib, onde mortes, torturas, humilhações foram 

impostas a prisioneiros - não de guerra, mas de preconceitos. 
Que Bush começa a assemelhar-se a Hitler e àqueles que foram julgados em Nurem-

berg, não tenho dúvida. Os mais de 10.000 civis iraquianos mortos, quando participavam de 

atividades civis, em templos, escolas, festas de casamentos, por força de uma guerra fraudulenta, 

seriam motivo mais do que suficiente para levá-lo já ao Tribunal Penal Internacional se os 

Estados Unidos não tivessem se esquivado de assinar o tratado internacional que o criou. Os 

EUA. não foram para o Iraque com a finalidade de libertar o país, mas de invadi-lo. Não têm, 

suas tropas, o perfil libertador que aquelas, lideradas por Roosevelt, exibiram para os franceses, 

na Segunda Guerra Mundial. São invasoras, e têm que se proteger, como os soldados alemães nos 

países invadidos, da ira dos humilhados povos que submeteram pela força e pelo ódio, impondo 

a dor, o caos e a morte." (17) 
Dines, ao tempo em que denuncia os embustes, violências e sofrimentos de 

que temos, todos nós, sido vítimas constantes, já vislumbra, pelo menos, possibili-
dades de alguma reação a esse quadro de tantas mentiras e enganações: ... Guerras, 
guerrilhas, terrorismo, ditaduras, massacres, recessão, violência urbana, corrupção desbragada, miséria 

- nos últimos 50 anos raras vezes tivemos um panorama mundial tão melancólico como o atual. Se 

antes luziam frestas de esperança, a atual galeria de pedestais vazios só agrava o desânimo. 
A mentira, mãe de todas as desgraças, esconde-se atrás de cada conflito, móvel de todos os 

Gandra da S.Martins, ives: "Auschwitz e Abu Ghraib". No Jornal do Brasil de 03 de junho de 2004. P. A11. 
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confrontos. Na história das guerras sempre houve uma falsidade primal, impostura nuclear. Por 

isso, a tarefa dos pacifistas não se resume a tapar trincheiras, travar gatilhos ou destruir armas. 

Antes de silenciar os tambores marciais, impõe-se desvendar as fraudes que os acionaram, 
Foi o que fez o New York Times, em nova e ousada penitência pública, quando, em nota 

dos editores, pediu desculpas aos leitores pelos erros de informação "... Durante o prelúdio da 

invasão ao Iraque e nos estágios iniciais da ocupação . 
Embora sem o destaque e a tensão do mea-culpa motivado pelos embustes de Jayson Blair, 

a surpreendente expiação pública do jornalão americano tem imenso valor político. No momento 

em que grande parte da opinião pública americana está estarrecida, vexada e humilhada por tudo 

o que acontece no Iraque, a confissão poderá ser decisiva pela sua capacidade de multiplicar-se 

no plano moral e político-eleitoral ... O timing da publicação revela que, além da preocupação 

com os procedimentos técnicos e a credibilidade do jornal, seus editores também se alarmam com 

o processo de deterioração que tomou conta de um país ainda violentado pelas imagens de seus 

soldados - de ambos os sexos -abusando dos prisioneiros iraquianos. 
Se as agências de inteligência do governo foram as fontes das matérias levianas publicadas 

pelo New York Times, o reconhecimento do erro embute grave acusação contra os informantes. 

Por isso, o jornal compromete-se a "continuar com reportagens agressivas destinadas a estabelecer 

o registro correto". Mandou um aviso, algo vai mudar. 
A mentira como assunto e as patranhas de Bush em particular dominam a pauta de 

debates dos Estados Unidos há mais de um ano. E piada, vexame e também inquietação. A 

descrença nas lideranças pode estender-se às instituições, com prejuízos irreparáveis. Inclusive no 

tocante à confiabilidade de um processo eleitoral que sofreu inédito desgaste há quatro anos. 
Despojado de ambições de protagonismo, o jornalão, no entanto, parece engajado na tarefa 

de avisar a sociedade americana que é chegada a hora das verdades. O desabamento dos grandes 

impérios sempre coincide com desvendamento das trapaças que os sustentaram ... Na chamada 

grande imprensa houve até jornais que jogaram a informação no lixo. Consideraram que o leitor 

brasileiro está distante do debate sobre a mentira. 
Enganaram-se: é crucial. O país inteiro implora por verdades, cansou do engenhoso siste-

ma de empulhação que comanda há tanto tempo nosso processo político e converte os governantes 

- mesmo os bem intencionados - em íncorrigíveis bravateiros ..." (18) 
Rabello de Castro demonstra-nos, em contrapartida,  como é perigoso, 

sob impulso da própria indignação, engrossar fileiras e fazer, de muito boa fé,  é 
claro, o jogo do adversário, redigindo e pregando na grande mídia o discurso perfeito 
para dar impulso, vigor e legitimidade à esparrela hegeliana: 
"... O conflito armado na Rocinha (maior favela do Rio de Janeiro. NA.) cumpriu dupla 

finalidade involuntária. Abalou os cariocas, a ponto de denunciar nossa folclórica paciência Dines, 
Alberto: "A era da mentira, hora de verdades". No Jornal do Brasil, Rio de Janeiro, 29 de maio de 2004. 
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 diante da violência do dia-a-dia, e despertou, no resto do Brasil, um sentimento de solidariedade 

e cumplicidade de todos na busca de soluções. A principal vítima na sangrenta sexta-feira 'santa' 

foi Telma, uma bonita mineira, recém instalada, que vibrava por viver na Cidade Maravilhosa. 

A selvageria do ato, aliada ao sacrifício inútil de vidas no altar da estupidez humana, derrubou 

finalmente a barreira defensiva que nos impedia de partir da indignação para a ação, pelo menos 

alguma ação, algo a ser feito, individual ou coletivamente, em prol dos sobreviventes da tragédia 

em curso, quando não em homenagem aos mortos desta guerra civil autofágica. 
Algo a fazer. Mas o quê? ..." I9 
Por artes de tais engodos, "... Apesar do exacerbado culto à privacidade e do dis-

curso populista universal da "democracia a qualquer preço' leis severas e restritivas têm sido 

aprovadas em várias partes do mundo ocidental, reduzindo a presença popular nas grandes 

decisões e enfeíxando poderes quase discricionários nas mãos dos dirigentes eleitos, sem que disso 

o cidadão se aperceba ou venha a ser alertado". 20 
As tenazes totalitárias vão sendo apertadas e as 'liberdades reais murcham, 

quase imperceptivelmente. A "democracia:, das medidas provisórias" não é um fenô-
meno exclusivamente brasileiro. Mesmo o sistema americano, paradigma para 
o resto do mundo, acompanha, ou lidera, essa inquíetante tendência. Desde o 
fim da II Guerra Mundial, o congresso dos Estados Unidos vem concedendo ao 
presidente poderes executivos que lhe permitem, solitariamente, controlar a má-
quina governamental e as forças armadas, em caso de um ataque nuclear inimigo 
ou de qualquer outra emergência nacional. 

Entende-se que, na eventualidade de uma ameaça de calibre atômico, seja 
natural o presidente dispor de poderes legais para atuar, sem restrições, na de-
fesa do país e dos cidadãos. O que eminentes americanos questionam é o fato 
de que, sendo a lei pouco clara nas definições do que venha a ser uma efetiva 
"emergência nacional", possa um futuro presidente declarar como tal uma situação 
que lhe sirva, apenas, de pretexto para fazer passar medidas que o Congresso 
negaria em circunstâncias normais. 

O medo de que uma ditadura se estabeleça em solo da "soi-disante maior 
democracia do planeta existe, de fato, entre muitos. Eles alegam que tais pode 
res discricionários, colocados nas mãos do presidente em situaçoes de definição 
imprecisa, seriam iguais ou maiores dos que possuíram Adolf Hitler e Joseph 
Stalin nos períodos de suas ditaduras. Isso, porque a leis de exceção em vigor 
facultariam ao presidente, a seu único e exclusivo critério, o direito de declarar 
tal estado de emergência.  

19 Rabello de Castro, Paulo: "Rio Capital", no Jornal do Brasil. Rio de Janeiro, 6 de maio de 2004. P. A9. 
O parágrafo aqui em destaque, e os subseqüentes, baseiam-se na atualização e revisão de partes do texto 

do artigo "Dossiê: Conspiração", publicado em Insight-INTELIGÊNCIA. 
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A partir daí, e sem qualquer ingerência do congresso, ele poderia invocar, 
no conjunto ou em parte, os decretos de números 10995 a 11005 que lhe per-
mitem, entre outras medidas: arrestar todo e qualquer material impresso ou ele-
mentos de comunicação e mídia eletrônica; combustíveis e geradores de energia 
elétrica; minerais, suprimentos alimentares, todos os veículos e meios úteis de 
transporte público ou privado; mão de obra para trabalhos forçados, podendo, 
inclusive, separar famílias para tal fim, e, também, transferir cidadãos ou deter-
minar-lhes o abandono de áreas residenciais. Compreender o alcance dessas me-
didas, se efetivamente aplicadas em situações de extrema gravidade, não é difícil. 
O que, entretanto, causa perplexidade e temor é a possibilidade de um outro 
decreto legislativo, o de número 1105I, vir a ser utilizado por pressões externas 
irresistíveis, principalmente do sistema financeiro internacional. 

E que ele, simplesmente, "... Autoriza o Office of Emergmcy Planning (Secretaria 

de Planejamento das Situações de Emergência) a colocar em vigor todas as medidas de exceção 

acima citadas, em casos de grave tensão internacional ou de crise financeira . 
O jornal Washington Report, em editorial nos anos 90, ressaltou que o presi-

dente também poderia, sob força da lei conhecida como McCarran Act-Title 11 (Lei 
McCarran, parágrafo segundo), deflagrar a chamada Operação Dragnet (rede de ar-
rastão), suspendendo a vigência da constituição com um simples telefonema, e 
impondo a lei marcial. Fontes confiáveis relatam que agências governamentais 
acumulam os nomes de mais de um milhão de americanos em Washington, num 
computador Univac de alta velocidade, como candidatos à prisão, no caso de uma 
emergência nacional vir a ser declarada no futuro. 2I 

Comprovando que as ditas esquerdas, ou forças aliadas, possam estar mesmo 
se assenhoreando do poder planetário, as mesmas fontes sugerem que essa lista 
contém nomes de membros da chamada "direita cristã", hoje abrigada sob o "guar-
da-chuva" do partido Republicano, e de todos os cidadãos que já expressaram, 
publicamente, preocupações com a nova ordem mundial e a formação de um go-
verno globalmente unificado, pondo fim à soberania e à liberdade da América. 

Agências federais, como o FBI, poderiam prender rapidamente as pessoas 
constantes dessas listas e confiná-las em "campos de detenção". Numerosas fontes con-
firmam que esses campos já existem em vários estados americanos e podem estar 
relacionados com o programa de segurança nacional do presidente Reagan, conheci-
do como "Rex 84', que criou onze centros federais de detenção na Flórida, Virgínia, 
Geórgia, New York, Pensilvânia, Wisconsin, Arkansas, Arizona e Califórnia 22. 

Outras fontes confiáveis asseguram que unidades da guarda nacional e 
McAlvany, Don, McAlvany Intelligence Advisor. Phoenix, AZ, Dec. 1993 
McAlvany  Intelligence Advisor, 1995. 

151 

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com   For evaluation only.



O Poder SECRETO! 

do exército estão treinando em réplicas de cidades americanas, construídas em 
unidades do exército, para, em operações porta a porta, 'atacar civis portadores de 
armas de fogo e confiscá-las à força'. 

Elas também afirmam que os interessados em submeter os Estados Uni-
dos ao governo mundial sabem que tanto civis armados cjuanto segmentos milita-
res poderosos representariam séria ameaça ao seu intento. A estratégia adequada 
de neutralização será, portanto, 'desarmar os civis e enfraquecer, progressivamente} todos 

os militares, enquanto for armado um poderoso exército para a ONU'. 
Lembram que, já em 1961, o presidente John Kennedy ordenara ao de-

partamento de Estado que produzisse um programa denominado "Libertação da 
Guerra: o Programa dos Estados Unidos para o Total e Completo Desarmamento em um Mun-

do Pací fico"  (publicação do Departamento de Estado n°- 7277). 
É um projeto  a  ser  desenvo lvido  em três  fases : pr imeiramente,  diminuir  

os  efet ivos  do  Exérc ito,  da Mar inha e  da  Força  Aérea. Em seguida,  implemen-
tar o estágio atual,  em que a força de paz das Nações Unidas seria formada e 
progressivamente  forta lec ida,  O  terce iro  e ú lt imo  estág io,  de desmobilização 
cont ro lada, imped ir ia que  qua isquer  forças armadas,  inc lusive  as  dos  Estados  
Unidos ,  pudessem desa fiar  o for ta lec ido  cont ingente  da ONU. 

Signif icat ivamente, lembram que o presidente B ush  (pa i) a ss inou uma 
ordem executiva, em 1990, transferindo a terça parte das aeronaves (aviões e he-
licópteros) da reserva estratégica americana para um organismo chamado Fíncen:  

Financial Crime Enforcement Network (Rede para a Imposição da Lei contra Crimes 
Fi na nce iros) ,  dest inado a  operações  espec ia is,  ao cus to de  $12,8 bilhões  de 
dólares. Essas aeronaves foram inte iramente p intadas  de negro, sem qualquer  
ident ificação externa,  e estão sendo usadas pela Fíncen e out ras forças tarefas es-
pecia is de jurisd ição  múltip la,  inc luindo tanques e equipamentos pesados como,  
por  exemplo,  as  que  ter iam causado a tragédia  de Waco,  no  Texas,  em 1993, 
onde,  um grupo dito  re lig ioso,  incluindo mulheres  e cr ianças,  em suposta sed i-
ção,  encont rou a  mor te  num pavoroso incênd io  p rovocado  por  armamento  de 
grosso calibre. 2 3 

As mais recentes invest igações desse episód io, causadoras de embaraços 
pa ra  o governo,  evidenc iam,  não  só,  que agentes  federa is  at aca ram pr imeiro 
como o refer ido  grupo  pa recia t er  mot ivações po lít icas  preponderando  sobre 
qua isquer interesses religiosos. 
O revide  não  se  fez esperar.  Em 1995,  no  exato  dia do  segundo  anive rsár io da  
tragéd ia,  em ep isódio também a inda  nebuloso,  uma  poderosa  bomba  destruiu o 
prédio federal "Alfred P.  Murray" , quartel do FBI na cidade de Oklaho-Jeffrey, Grant R., 
Na obra citada. Oregon, Harvest House Pub.,1982. 
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ma, também no Texas, onde, além da imensa perda material, morreram civis e 
crianças abrigadas numa creche ali existente, exclusiva para filhos de funcioná-
rios daquela Agência. 

O resultado das investigações, à moda dos desastres aéreos, nunca ficou 
claro para o público pagante, havendo o cidadão Tímothy McVeigh, ex-militar 
combatente e herói condecorado de guerra, sido condenado à morte pela auto-
ria material e exclusiva do atentado, uma comprovada impossibilidade prática e técnica, 
diga-se de passagem. 

Preso e executado na penitenciária federal de Terre Haute, Indiana, no 
dia 16 de maio de 2001, por injeção letal, num dos mais rápidos processos de 
condenação à morte da história, em que o próprio condenado recusou-se a 
recorrer da sentença, em estranhíssimo conluio com a promotoria. Suas reais 
motivações nunca foram inteiramente reveladas, até o momento da execução 
da sentença. 

Depois dela, um pesado véu de silêncio caiu sobre o assunto, somente 
quebrado pela inesperada publicação de um livro escrito por membros da ex-
equipe dativa de defesa do réu, dispensada ao correr do processo. 

O povo americano foi desencorajado, ou impedido, de conhecer e 
debater o conteúdo da conspiração americana antigovernista que ali fora 
surpreendentemente revelada (a tão poucas pessoas que puderam ou se 
interessaram em percorrer o relato impresso). 

Situação, diga-se de passagem, deveras incômoda para a decantada de-

ocracia americana, porém muito conveniente para o FBI e, destarte, para todo 
overno, que atribuiu o fato, como sempre, à iniciativa isolada de um "louco 

fanático . 
  

Apesar dos silêncios ou das negativas governamentais, muitos focos de    
   '  
resistência ao governo e à mundialização prosperam rapidamente, em pleno ter-
ritório americano, Como tem sido usual nesses casos, os grupos rebeldes rece-
bem da imprensa o título genérico de "milícias" e seus integrantes o de "fanáticos 
religiosos". Os que não se satisfazem com as inconsistentes versões dos 
governos e da mídia são referidos como "paranóicos". 24 

Com isso, o cerco às possibilidades de defesa, moral ou física, 
individual ou organizada dos cidadãos, se estreita. Mas, em contrapartida, 
aumenta a reação popular ostensiva. 

A persistente campanha deflagrada pela erradicação das armas de fogo 
Caso o leitor se interesse em mergulhar, mais profundamente, nos meandros de uma suposta conspiração na-

tivista em solo americano; do atentado a bomba de Waco; na atuação de grupos patrióticos rebeldes nos Estados Unidos; 
no suposto "atentado terrorista" de 11 de setembro; na possibilidade da existência de uma associação entre a família Bush, 
a CIA e ex-membros da Al Qaeda, infiltrados em território dos Estados Unidos pelos próprios dirigentes norte-americanos, 
sugiro a leitura do meu "Delenda Nova York, Nova Cartago", em www.armindoabreu.ecn.br. 
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comercializadas legalmente, na quase totalidade entre cidadãos de bem, para 
sua legítima defesa, sob a convincente chantagem emocional da 'paz e da "bala 
perdida", nunca trouxe à discussão pública dois aspectos de grande relevância; 
Primeiro, a de que é uma batalha travada, simultaneamente, em âmbito mundial, especial-
mente junto ao povo dos Estados Unidos; Segundo, a de que visa, na verdade, a 
impedir, em qualquer parte do globo, que a população organizada pegue em armas contra um 

governo que considere espúrio, opressor, contrário aos seus interesses, aspirações e necessidades ou 

aos objetivos nacionais. 
Esses "novos valores", que reformulam ou substituem antigas aspirações 

cristalizadas no "sonho americano", aliados às crescentes desconfianças contra a 
ONU, o governo federal, o FBI e outras agências independentes ou multilaterais, 
têm tornado duríssima a batalha entre autoridades e a sociedade pelo banimento 
das armas de fogo. Durante o governo democrata de Bill Clinton, os desarma-
mentistas conseguiram alguns avanços sensíveis, como a proibição do porte de 
armas pesadas e de repetição pelos cidadãos, permanecendo em vigor a permis-
são para o porte de armas leves, semi-automáticas. 

É claro que os cidadãos americanos, para quem "todo o poder emana do povo", e, 
em conseqüência, "os governos obrigar-se-iam a ser do povo, pelo povo e para o povo", 

percebem o perigo que os anda rondando e prometem reagir, até pela força como 
fizeram no passado, se preciso for, para que tais princípios e ideais continuem a 
governar a sociedade e a inspirar sua consciência cívica. 25 

Em várias partes do mundo, essas idéias libertárias têm sido simpáticas à 
intelectualidade militar desde o século XIX, inclusive no Brasil, quando adeptos 
do racionalismo positivista (26) defenderam e proclamaram a república. 

E aqui, elas têm sido, tradicionalmente, debatidas e acolhidas por civis e 
militares que cursam a Escola Superior de Guerra - ESG 27. 

De certa forma, tais fundamentos filosóficos deram o devido respaldo 
doutrinário, não só entre nós, brasileiros, como em toda a América Latina e em outras partes 

do mundo, a movimentos insurrecionais que originaram freqüentes e longos períodos de 
Afirmáramos isso no ano de 2000, com ampla antecedência ao ataque de setembro de 2001, até hoje ainda 

não explicado de forma cabal e convincente. Para maior aprofundamento do assunto, reitero a sugestão de leitura do meu 
"Delenda Nova York, a Nova Cartago", disponível no endereço: www.armindoabreu.ecn.br 

Positivismo: Doutrina de Auguste Comte, caracterizada, sobretudo, pela orientação antimetaffísica e antiteológica 
que pretendia imprimir à filosofia, e por preconizar como válida unicamente a admissão de conhecimentos baseados em fatos 
e dados da experiência; comtismo. Caráter das doutrinas inspiradas em A. Comte que fundamentam o conhecimento em 
dados empíricos cujo teor subjetivo geralmente acaba por ser privilegiado (sensacionismo, intuicionismo, simbolismo, etc), 
muitas vezes, levando ao agnosticismo, ao relativismo ou ao misticismo. Apud Dicionário Aurélio, Século XXI. 
Positivismo: Sistema criado por Auguste Comte (1798-1857), e desenvolvido por inúmeros epígonos (discípulo ou conti- 
nuador de uma escola ou artista, escritor, músico, filósofo notável etc; da geração seguinte), que se propõe a ordenar as 
ciências experimentais, considerando-as o modelo por excelência do conhecimento humano, em detrimento das especu 
lações metafísicas ou teológicas; filosofia positiva, comtismo. Apud Dicionário Houaiss. 
27 Manual Básico, Rio de Janeiro, Escola Superior de Guerra, 1983, P. 44 e 45. 
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governos de exceção e a pretextos para guerras e invasões, como as ocorridas na Coréia, no 
Vietnã, no Laos, Camboja e cercanias. 

Ocorre que, nesses casos, a motivação alegada, uma suposta ameaça comunista 
ao Estado e às liberdades individuais, teria sido propositalmente exacerbada pelo establish-
ment, justamente para provocar o pânico entre populações e o sinal de alerta entre os mi-

lhares, deflagrando tantas e tamanhas intervenções de forma intencional e calculada 
(através da clássica provocação hegeliana, do tipo "problema-reação-solução", por 
formas e motivos que analisaremos, de forma sobeja, um tanto mais à frente). 

Isso porque, como é facilmente verificável em pequenos hiatos da história, 
os militares não vêm desconhecendo que, apesar dos seus referenciais básicos de 
operacionalízação virem a ser a hierarquia e a  disciplina, e, portanto, o fiel cumprimen-
to a lei, seu compromisso natural não será, necessariamente e pela ordem, com as 
instituições políticas e seus governos, eventualmente transitórios, isto é, com os 
elementos derivados da organização política do povo. 

Surpreendentemente para alguns, este compromisso natural de dever, honra 
e de sangue estará, em primeiríssimo lugar, com os interesses populares e com a própria noção de 
sobrevivência do grupo nacional a que pertencemos todos nós (o conjunto harmônico 
dos brasileiros naturais, ou afins, e do seu estado-nação derivado), com especial 
relevo à defesa do Bem-Comum. 

Afinal, "... Os militares não podem perder de vista a perspectiva de que operam essen-

cialmente na identificação, na conquista e na manutenção dos Objetivos Nacionais Permanentes, 

domínio do Estado e da Política Nacional, enquanto governos eleitos exercem suas ações na esfera 

da Estratégia, isto é, nas diversas, melhores e mais rápidas formas de alcançá-los e de preservá-

los íntegros, debatendo caminhos, propondo medidas de alcance prático e operando através da 

atividade político-partidária". (28) 
Portanto, sobre ser ínfima, desprezível mesmo, a disseminação desses fa-

tos, conceitos, esclarecimentos e alertas entre a população, a academia, a mídia e outros 

centros deformação da opinião pública, ainda se falseia a verdade quando, misturan-do-se 
grosseira e propositalmente os conceitos de Política Nacional e política partidária, divulga-
se serem os militares estranhos à política, quando não truculentos intrusos, que 
deveriam   recolher-se aos quartéis". 

Tentam, assim, manter o contingente de militares, e seus instrumentos de 
poder, apenas circunscritos ao campo técnico-operacional da profissão (esfera 
tática), afastando-os, pela pressão da opinião pública mistificada, do debate intelectual 

e da esfera de domínio da Política Nacional, em que têm por obrigação pensar e atuar, 

28 Conforme nos fêm ensinado os eminentes professores Nuno Linhares Velloso, Jorge Boaventura de Sousa e 
Silva, Paulo César Milani Guimarães e Coronel Roberto Machado de Oliveira Mafra, conselheiros do comando da Escola 
Superior de Guerra. 
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sempre, em defesa e nos mais elevados interesses da nacionalidade! 
Sendo, reconhecidamente, os Objetivos Nacionais Permanentes (objetos 

da Política Nacional) , a serem conquistados e defendidos a qualquer preço: a Demo-

cracia, a Integração Nacional, a Integridade do Patrimônio Nacional, a Paz Social, o Progresso e a 
Soberania 29, ficam, então, muito claras as razões porque, em determinados períodos 
históricos excepcionais, o estiolamento dos valores morais, éticos e culturais da 

civilização ocidental, a corrupção, a subversão, a quebra da hierarquia, da disciplina e a ten-

tativa de imposição do comunismo, que pretendeu, embora sob falsos pretextos e provocações, 

demolir todas as estruturas democráticas mundiais (entre elas a brasileira) e 
suas conquistas (através da luta aberta de classes, pela força das armas ou atra-
vés da ocupação gramsciana de espaços estratégicos), foram razões determinantes 
para as reações a governos considerados ilegítimos ou espúrios, na melhor tradição lógico-
racional de John Locke e de Thomas Jefferson. 

Isso porque tais governos defenestrados, mesmo operando sob um arcabouço 
supostamente legal, não se opunham ou, até mesmo, favoreciam tão sérias ameaças 
aos interesses vitais de suas nações, aqui antropologicamente referidas. 

A etiologia e a geopolítica do poder, entretanto, mudaram radicalmente 
após o fim da guerra fria, quando têm início os movimentos pela etapa radical da 
mundialização e da concentração dos poderes e interesses supranacionais, muito acima e 
além daqueles jamais detidos, individualmente, pelo estado-nação. 

Esta nova questão, como se percebe, é séria demais para ser decidida apenas 
nas esferas filosófica, política, econômica ou da cidadania, como defendem alguns 

líricos poetas, pois, quando a nacionalidade e a perenidade do estado-nacional se vêem em 

jogo, não é mais possível desconhecer que "... Os militares representam a expressão física 

do instinto de preservação e sobrevivência de uma Nação". 30 
Portanto, a globalização e a falência dos estados nacionais, tanto pela desnaciona-

lização acelerada das economias; pela rendição ao mercado, entidade cada vez mais 
excelsa, fria e distante do homem, a quem seria suposto servir ao invés de subordinar; 

quanto pela submissão servil a desígnios espúrios e legislações de cunho mundialista poderiam, 
no momento mais crítico de sua explicitação e implantação forçada, 
eventualmente sob intensos protestos populares, vir a despertar esse poderosíssimo e 
irrevogável instinto. 

Daí, não seria demasiado surpreendente se ele viesse a se converter no le-
viatã de novas inquietações ou rebeldias entre as tropas leais aos seus respectivos 
povos, que hoje se vêem enfraquecidas, em gradual extinção, juntamente com os 
estados que juraram servir e defender com o sacrifício das próprias vidas. 

I 
29  Manual Básico da ESG, 1983, P. 58 e 59. 
30 Boaventura, Jorge, em entrevista pessoal ao autor e em palestras na ESG. 
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 Exatamente por isso mesmo, na concepção do novo cenário mundialista 
que se está desenhando, em longo prazo não haveria mais espaço, em país 
algum, o que não exclui o Brasil e os Estados Unidos, para a influência do 
pensamento militar nacionalista e dos seus centros de excelência intelectual 
sobre o poder civil. 

O simples cogitar dessa possibilidade, em qualquer local do globo, será, 
futuramente, vista pelo establishment como anacrônica, ameaçadora aos interesses 
globais e desencadeará reações e retaliações em bloco, detonados pela cabeça do 
dragão. 

Isso, pelo menos, é o que pretende o sistema. Resta saber se todas as partes in-
teressadas no processo estarão, em quaisquer circunstâncias, inteiramente de acordo 
com essas novas noras do jogo ... 

Tamanho conjunto de fatos bastaria para explicar, sem excessiva dose de pa-
ranóia, o esvaziamento orçamentário e o sucateamento a que vêm sendo subme-
tidas as Forças Armadas brasileiras e as de muitos outros países dispersos pelo 
globo. 

Em decorrência, a Escola Superior de Guerra - ESG, agora jurisdicionada 
ao Ministério da Defesa, outra invenção maquiavélica dos que desejam aumentar 
distâncias entre os comandos militares e os centros de decisão governamental 
civil, também vai sendo aliviada de apoios institucionais, de recursos materiais, 
humanos e de seu, outrora, inabalável e merecido prestígio. Suavemente, a ESG 
vai sendo obrigada a ceder espaço para tbink-tanks de extração exclusivamente 
civil, internacionalista e globalizante, como o recém-criado CEBRI-Centro Bra-
sileiro de Relações Internacionais, correspondente brasileiro do todo poderoso 
'^Council On Foreign Relations" CFR. 

A  t r a d i c i on a l  in s t i tu i ç ã o  m i l i t a r ,  d e di ca d a  e xc lu s iv am en te  a o s in t er e s s e s  
nacionai s ,  conforme c onsag ra  o  s lo gan p espega do ao seu  frontisp íc io , "Nesta  casa  

estuda-se o destino  do Brasil",  tem sido oferecida a mesma dieta  espartana das demais  
u n ida d e s  m i l i t a r e s :  p ã o  e s ca s s o ,  pe n s a m en to s  e  v o z es  a p en a s  in t r a m u ro s ,  e m  
n o m e  do  e q ui l íb r i o  or ç a m e ntá r io  e  d a  "d e m o c ra t i z a ç ã o "  d o  p a í s .  

J á  o  n e o n a to  CE B RI ,  o rg a n iz a ç ã o  d e  d i r e i to  pr i va d o,  d e m o n s t r a n d o  fo r ç a  e  
p r e s t í g i o ,  s u r g e  r i c a  e  a b u n d a n t e m e n t e  a p a d r i n h a d o  c o m  r e c u r s os  p ú bl i c o s ,  

q u e  lhe  r epa s s ar a m  o  I ta m a raty  e  u m a pl ê i ad e  de  p od eros as  es t a ta i s ,  a l é m  d o ge -
ne ro s o  m e ce n a to  de  p r e s t ig io s as  em p re s a s  p r iva d a s ,  o u  r e cé m  p r iv a t i z a da s ,  e  de  

f i na n c i a m e n to s  e x t e r n os  d o  Ba n c o  I n t e r a m e r ic a n o  d e  D e s e n v ol v i m e n t o  ( BI D )  e  
d o  P r o g r a m a  d a s  N a ç õ e s  U n i d a s  p a r a  o  D e s e n v o l v i m e n t o  ( P N U D )  ( 3 1 )  A  s u a  

f o r ç a  m o t r i z  e  t a o  p o d e r o s a  q u e  j a  s e  s o b re p ô s ,  a t e  m e s m o,  a o s  in t e r e s se s  d o  3 1  
CEBRI, Boletim Informativo, n. 1. maio 2000. Colaboração do Prof  Jorge  E. F. Barbosa, Cel., ex-Reitor da UFF. 
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povo do Rio de Janeiro, cidade que abriga o seu quartel-general. 
Segundo importante órgão da nossa imprensa, "... Foi preciso que viessem pedi-

dos de deuses de Brasília para fazer Artur da Távola, secretário municipal de Cultura, desistir 

de pedir de volta o casarão da Rua Dona Mariana, que pertenceu a Afonso Arinos de Melo Fran-

co. O imóvel da prefeitura foi cedido na gestão passada (do ex-prefeito Conde-N.A.) para o 

Centro Brasileiro de Relações Internacionais (Cebri), ONG dirigida pelo ex-chanceler..." (32) 
O CEBRI se define, peculiarmente, como uma "Organização Não Governa-

mental (ONG), um espaço autônomo e independente", que "... Embora apoiado pelo Governo 

Federal, por meio do Ministério das Relações Exteriores, não é uma instituição governamental". 
Informa, ainda, que "... Foi criado com a finalidade de ser o mais importante think-

thank de políticas públicas na área externa do país" e de exercer "influência no processo 

decisório governamental e na atuação do governo em negociações internacionais". 
Tem como principal objetivo "... Auxiliar na definição dos interesses nacionais e 

estratégias de atuação na área externa". Sua pauta de intenções, um tanto incomum e 
ambiciosa, pretende, ainda, "... Produzir conhecimento específico na área externa e propos-

tas para a elaboração de políticas públicas '' (33) (34) 
Enquanto a atual direção do CEBRI, além do seu presidente, o ex-chan-

celer Luiz Felipe Lampreia, foi também confiada a nomes como Fernando Hen-
rique Cardoso (presidente de honra), Daniel Klabin, José Botafogo Gonçalves, 
Celso Lafer e Marco Aurélio Garcia, personalidades que representam autori-
dade, influência sobre o estado e domínio de grande porção do PIB brasileiro, 
o comando da ESG sofreu um 'downgrade', passando a ser destinado a oficiais 
generais de três estrelas, ainda com possibilidades e naturais aspirações de pro-
gressão funcional. 

Isso não confortaria tanto aos atuais titulares desse comando, obrigados, 
por dever de ofício, a formular críticas às políticas e estratégias de governo, quanto 
favorecia aos generais de quatro estrelas de um passado ainda recente, assegurando 
ao cargo a independência e a autoridade de quem já atingira o topo da carreira. 

Muito embora não se possa, a rigor, inferir que tal medida tenha sido 

Gois, Ancelmo: "No Ponto", Jornal do Brasil, Rio de Janeiro, 10 abril de 2001. P.04. 
33 Boletim Informativo do CEBRI número 1, maio de 2000, Ibid. 

O autor contatou o CEBRI, através de correspondência eletrônica (Em seu poder, para ilustrar a memória 
deste trabalho), indagando de que forma poderia conhecer e, se possível, freqüentar seus programas "culturais". Recebeu 
polida resposta, oferecendo os préstimos da organização e convidando-o a se juntar ao seu quadro social. Ao aceitar, agra-
decendo pelo amável convite, e devolvendo, preenchido com seus dados pessoais, o questionário eletrônico de adesão, o 
autor solicitou, simultaneamente, a posição oficial do CEBRI acerca dos comentários que emitira a respeito dele (para fins 
de inserção neste livro), formulados no seu artigo "Dossiê: Conspiração", publicado pela Revista Insight/INTELIGÊNCIA, e 
ora reproduzidos nos trechos acima. Recebeu, à guisa de resposta, o mais absoluto silêncio. Jamais chegariam os comen-
tários solicitados, nem a confirmação da filiação, antes tão gentilmente oferecida, 
Coincidentemente, o editor da revista Inteligência, mercê de seus inquestionáveis méritos intelectuais e pessoais, fora 
convidado, logo após a publicação do meu 'Dossiê: Conspiração', a integrar o quadro de conselheiros do CEBRI. N:A. 
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propositalmente arquitetada para impor limites à atuação técnica e política da 
ESG, é inegável que ela certamente vinha contribuindo, pelo menos, para a adoção 
de cuidados adicionais aos relatórios críticos ali elaborados, uma espécie de "saia-
justa" para o austero generalato, totalmente inadequada, e extemporânea,    aos 
regulamentos de uniformes das Forças Armadas brasileiras. 

Ao encerrarmos a primeira edição deste livro, entretanto, chegou-nos 
a notícia de que, em rápido contra-ataque, essa medida havia sido revogada, 

restaurando-se os pretéritos níveis da autoridade militar (oficiais-generais de 
Quatro estrelas'), devolvendo à ESG e, sobretudo, ao seu comando, a antiga 

   independência crítica e funcional. 
Outra questão que não pode mais ser negligenciada pelos intelectuais, em 

geral, e analistas de inteligência, em particular, é a do pensamento doutrinário. 
Sendo as doutrinas, no sentido mais amplo, genérico, estruturas organizadas 

de pensamentos, embasadas em sólida sustentação axiológica (de valores), conceitual, 
metodológica, normativa, e destinadas a fundamentar sistemas religiosos, políticos, 
filosóficos, científicos e militares, são ferramentas indispensáveis a uma disciplina in-
telectual de visão ampla; abrangente, forma preferentemente confiável de permitir aos 
pensadores a melhor visão crítica do universo. 

Como as doutrinas, com base no perfeito conhecimento da realidade, têm a 
pretensão de indicar caminhos para modificá-la (35) em busca do Bem-Comum, são 
indispensáveis à percepção global dos problemas coletivos e à formulação das 
suas soluções mais criativas. 

Já as especializações científicas, hoje tão em voga, ao contrário das dou-
trinas, fracionam o conhecimento ao dissecá-lo, contribuindo para que desa-
pareçam os generalistas em favor de especialistas, a visão universal em prol do 
confinamento de limites, mesmo que altamente aprofundados. Com isso, as 
doutrinas estão virando letra morta e sepultando, com elas, a capacidade e o ades-
tramento para se pensar ampla, holisticamente. 

A doutrina da igreja católica, por haver perdido muito do seu vigor ope-
racional face às sucessivas baixas sofridas no contingente de fiéis, resultando 
no seu fatiamento em múltiplas facções e seitas de resultados. Nessas novas 
"pré-igrejas", surgidas sob o dogma da liberdade religiosa, em que até iletrados 
podem ser, em algumas delas, pastores, o que menos importa são os fundamentos 
axiológicos, a essencialidade da boa doutrina, a perspectiva de se alcançar amplos hori-

zontes teológicos ou filosóficos. 

Mafra, Roberto: cel., geopolítico, professor emérito da Escola de Comando e Estado-Maior do Exército - Ece-
me, ex-chefe da Divisão de Pesquisa e Doutrina e atual conselheiro do comando da ESG, em depoimento ao autor, em 
documentos escritos, em palestras públicas e privadas 
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Essas competências, como em qualquer outro mercado meramente terre-
no, estão sendo gradativamente substituídas por ações de resulrados práticos, 
dirigidos, como a 'salvação eterna', o combate sem quartel a todos os demônios 
ou a recuperação da saúde e do emprego, atividades financiadas por convincente 
e eficaz sistema de coleta dos dízimos ... 

Prepara-se, também, para abandonar o púlpito, a última geração de com-
petentes marxistas, adeptos de uma organização de idéias e de princípios polê-
micos, de parcos, duvidosos resultados positivos e de espetaculares malogros, 
porém, indubitavelmente, capazes de despertar visões macroscópicas e de pro-
vocar pensamentos de grande acuidade e ampla visão. 

Sua pregação, subitamente condenada ao julgamento da história, vai dei-
xando o cenário, extinguindo-se por decurso de prazo e, surpreendentemente, pelas 
alianças que empreende com o neocapitalismo pantagruélico e selvagem ... (36) 

Já as doutrinas militares, as das três forças singulares e a Política, da ESG, 
com seu eficaz método de planejamento para a ação política, perderam o viço num mun-
do que desmonta o estado e onde não se faz mais necessário, nem permitido, 
planejar, para não serem "contrariadas as forças livres do mercado ..." 

Vão-se, portanto, as estruturas de contemplação organizada, a capacidade 
de pensar grande e à longa distância. 

Vêm o marketing agressivo e as "reflexões instantâneas" da comunicação de 
massa, formas modernas, porém banalmente previsíveis, da unificação progra-
mada dos corações e das mentes humanas ..." (37) 

Por tudo isso, muito do que tenho afirmado neste capítulo pode ser re-
sumido nas declarações recentes de Condoleezza Rice, a 'conselheira de segurança 
nacional' do governo Bush (filho), membro do ramo americano da mais influente 
rede de sociedades secretas contemporâneas, o CFR-Council On Foreign Relations, 
para muitos "o verdadeiro governo dos Estados Unidos" (38), em depoimento à 
comissão do senado que investiga a conduta dos órgãos de segurança 
estadunidense: (39) 

Despindo cerimônias, ela afirmou aos congressistas que o governo de que 
participa, e outros anteriores, nunca haviam reagido adequadamente às ameaças de 
terrorismo, em razão de "... Impedimentos estruturais e legais, relacionados às liberdades 

Essa intrigante provocação (para muitos), será amplamente sustentada ao correr desta obra. Aguarde! NA 
Grande parte do que vem relatado neste longo trecho, quotado entre aspas, é matéria atualizada, antes constante 

do artigo "Dossiê: Conspiração", deste autor. Rio de Janeiro, Insight/lnteligência N° 13, abril/maio/junho 2001. P. 109. 
Robertson, Pat em "The New World Order", citado por Abreu, Armindo em "Dossiê: Conspiração". Rio de 

Janeiro, Insight/lnteligência N° 13, abril/maio/junho 2001.P. 109. 
Depoimento prestado ao Senado dos Estados Unidos em 8 de abril de 2004, transmitido ao vivo para todo o 

planeta e noticiado nas primeiras páginas dos principais jornais, no dia seguinte. Para a transcrição de parte do depoimento 
de Rice: Jornal do Brasil, Rio de janeiro, 09 de abril de 2004, primeira página. NA 
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individuais, para coletar e repassar informações'', 
Como se percebe, um cuidadoso e politicamente correto eufemismo para 

algo equivalente, no popular, a: 
"-Não pudemos, até agora, dar ordens explícitas para que nossos arapongas, militares e 

policiais espionassem, prendessem, interrogassem e arrebentassem à vontade porque a lei ainda 

não permite isso; e se o tivéssemos jeito, às claras, vocês certamente insistiriam em não cooperar 

conosco ..." 
A despeito dessas aparentes cortesias com a incolumidade alheia e a falta 

dos amparos legais para fazer o "trabalho sujo", o The New York Times, de 15 de 
dezembro de 2002, informou-nos, sem quaisquer resquícios de indignação pelo 
fato, que Bush "...Autorizou a CIA a matar Bin Laden e outros terroristas, entre eles Aiman 

Al Zawahiri, vice-chefe da Al Qaeda". 
Segundo a mesma nota, a CIA também recebeu licença para realizar ope-

rações visando "... Matar terroristas com nacionalidade americana que estejam refugiados ou 

operando fora do território americano" (admitindo abertamente, pela primeira vez na 
História, a existência de 'terroristas americanos')! 

E a imprensa brasileira livre também noticiou, um tanto discretamente, 
que "... O governo Bush, filho, foi acusado ontem de violar os direitos humanos ao continuar 

impedindo que 600 prisioneiros mantidos na base de Guantânamo, em Cuba, tenham acesso a 

advogados e a direitos garantidos pela Convenção de Genebra. O governo britânico também foi 

criticado por grupos de defesa dos direitos humanos, por não proteger os direitos de seus oito cida-

dãos que estão entre os detidos. Um ano depois que o Pentágono começou a transferir prisioneiros 

suspeitos de ligação com a Al Qaeda e com os talibãs para a base naval localizada no sudeste de 

Cuba, defensores dos direitos humanos e advogados acusam o governo americano de criar uma 

brecha na lei, sem precedente. 
Em mais uma decisão polemica, um tribunal federal dos EUA resolveu que, a partir de 

agora, o governo não será mais obrigado a revelar suas provas contra cidadãos americanos supos-

tamente ligados aos talibãs e a Al Qaeda (outra incrível admissão, nunca explorada ou 
investigada pela imprensa. Por quê? N.A.). O tribunal alterou a decisão de outra corte que 

havia determinado que Yaser Hamdi, 22, nascido na Louisiana e detido no Afeganistão em 

Novembro de 2001, tinha o direito de ser informado sobre as acusações que enfrentava". 
(40) 

E as mesmas fontes da imprensa ocidental livre, também registraram que 
"... Um ano depois, já foi dito quase tudo sobre o 11 de setembro de 2001. Artigos e mais 

artigos, livros, análises rigorosas, impressões, explicações, lembranças e uma longa discussão 

sobre seu impacto mundial. A primeira vista, uma ruptura radical com o mundo projetado pela 

'Era Clinton', onde a utopia 41 da globalização se completava, na década de 90, com o sonho de 
Pela transcrição: Jornal do Brasil, 11 de janeiro de 2003, P. A5. 

41 Utopia: País imaginário, criação de Thomas Morus (1480-1535), escritor inglês, onde um  governo, organizado 
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um mundo sem fronteiras nem guerras e de uma sociedade civil mundial, governada por uma 

democracia  cosmopolita. 
Na medida em que o tempo passa, contudo, fica cada vez mais claro que os atentados de 

Washington e Nova York cumpriram um papel inesperado numa luta de poder dentro do esta-

blishment da política externa norte-americana, que já vinha sendo travada desde o fim da Guer-

ra Fria. E a verdade é que, nesta batalha, os atentados acabaram dando ganho de causa (pelo 

menos até agora) aos interesses e idéias consagrados pela nova doutrina Bush, uma estratégia 

internacional que foi desenhada pela primeira vez em 1909, por um grupo de trabalho liderado 

pelo atual vice-presidente Dick Cheney, ex-secretário de Defesa do governo do velho Bush. 
Na sua primeira versão, a nova doutrina propunha, como objetivo central da política ex-

terna americana, impedir o surgimento — depois do fim da União Soviética — de qualquer nação 

ou aliança de nações que pudessem rivalizar com os Estados Unidos(!), os quais já dispunham, 

naquele momento, de 725 bases militares e 300.000 soldados fora do território americano. Estas 

idéias foram transitoriamente engavetadas durante os governos democratas da década de 90, mas 

foram retomadas com a volta dos republicanos e da dupla Bush/Cheney. 
Os atentados e a transformação do terrorismo no novo inimigo bípolar dos Estados 

Unidos não alteraram o objetivo inicial da nova doutrina, mas modificaram substancialmente 

o seu encaminhamento estratégico. A própria definição do inimigo foi alterada três vezes, pelo 

menos, depois do 11 de setembro: primeiro foram as 'redes terroristas', depois o 'eixo do mal' e, 

finalmente, os 'estados produtores de armas de destruição em massa', categoria que inclui — neste 

momento — quase todos os aliados americanos na guerra do Afeganistão. 
O novo adversário não é uma religião, ideologia, nacionalidade, civilização ou estado, 

e pode ser redefinido a cada momento pelos próprios Estados Unidos, senão portando variável e 

infinitamente elástico". (42) 
Veja o leitor como um único e suposto 'ataque terrorista aos Estados Unidos', o de 

11 de setembro de 2001, em plenas ondas de choque de horror coletivo, 
forneceu o pretexto adequado para um rápido ajuste na legislação penal corri-
gindo, de forma totalmente impensável antes, tais 'impedimentos estruturais e legais', 
isto é: suprimindo-se uma série de direitos individuais e coletivos, em pleno território 
americano, paradigma usual dos superiores padrões de liberdades pessoais para o 
resto do planeta. 

Já no plano externo, em conseqüência, quaisquer seres humanos ou na-
ções enxergados como adversários ou inimigos da 'águia americana', passam, a ser 
agraciados com o tratamento de 'alvos legítimos', com todas as naturais conseqü-
ências bélicas de que o epíteto possa vir acompanhado. 
da melhor maneira, proporciona ótimas condições de vida a um povo equilibrado e feliz. Por extensão: Descrição ou repre-
sentação de qualquer lugar ou situação ideais, onde vigorem normas e/ou instituições políticas altamente aperfeiçoadas. 
Projeto irrealizável; quimera; fantasia. Dicionário Aurélio, Século XXI. 

Pela transcrição: Jornal do Brasil, 11 de janeiro de 2003, P. A5. 
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E, o que é muito pior, o mais grave "ataque terrorista da História à democracia", 
como foi cantado à execração pública, terminou resultando em pretexto definitivo 
para sólidas e definitivas restrições ao próprio ambiente democrático, desfecho lamen-
tável, porém certamente do agrado e da conveniência dos que vêm ambicionando 
e propugnando pela fusão planetária e pelo governo mundial totalitário ... 

E é, justamente, sob esta revigorada concepção hegeliana, concretizada na prá-
tica peía criação e administração forçada de conflitos induzidos, com resultados 
finais adredemente preparados visando à especial concentração e ao incremento 
de poderes nas mãos do surgente estado-global, a fórmula pela qual o establisbment 
tem, efetivamente, conduzido à sua inteira feição os destinos da Humanidade! (43) 

Observe-se que, paradoxalmente, Hegel se mostrara seduzido pela força 
das "aspirações nacionais'', jamais comungando integralmente, por isso mesmo, 
com as idéias do seu antecessor, Immanuel Kant (1724-1804), que propusera o 
estabelecimento de uma Liga de Nações para, em essência, dar fim aos nacionalismos e 
aos conflitos deles decorrentes. 

Kant, recordemos, o então favorito da elite global, pretendia alcançar a 'paz 
perpétua' através de uma autoridade planetária, centralizadora, que colocaria o esta-
do-nacional de joelhos, submisso, esvaziando-o em favor desse poder hierarqui-
camente superior, conceito revigorado nos Estados Unidos dos primórdios do 
Século XX, pelo então presidente Woodrow Wilson. 

Instado pelas artes e incentivos de um seu assessor-Sombra, representante 
das elites oligárquicas européias globalistas que haviam viabilizado e financiado 
sua eleição, Wilson sucederia na criação da Liga das Nações, marco inicial da globaliza-
ção laica, como sugerido por Kant. 

Mas, fracassaria, redondamente, na tentativa de filiar a ela os Estados Uni-
dos, intenção que contrariava e esbarrava na enorme consciência patriótica dos ame-
ricanos, ainda seduzidos e obcecados pelas idéias racional-libertárias de Rousseau, 
Jefferson e de John Locke: Precisamente, aquelas mesmas idéias que haviam forne-
cido o combustível ideológico para a guerra da independência contra a Inglaterra 
e a formação da formidável identidade nacional norte-americana! 

Daí o passo atrás a que foram obrigados, na época, e que agora, em am-
biente favorável aos ventos globalizantes, tentam encetar, outra vez à frente, usando 
princípios de Hegel para consolidar o estado mundial kantiano (aquele mesmo, 
cuja unificação fora pretendida sob a 'Liga das Nações ), que tanto almejam e 
há muito perseguem. 
43 Como nos comprometemos a tentar demonstrar, daqui por diante, da melhor forma que nos for possível. A 
tese por mim pelo autor, fundamental para a compreensão desta obra, tem amplo respaldo de historiadores, pesquisado-
res, analistas, filósofos, jornalistas e escritores, boa parte dos quais estão citados ao longo deste texto. 
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Atente o leitor para o quanto tem colaborado na formação da ditadura 
globalizada o moderno conceito de 'terrorismo planetário'. 

Este novíssimo 'inimigo da humanidade' vem demandando o emprego de 
consórcios internacionais de 'forças colaboradoras voluntárias' (semente do exército 
mundial) para supostamente combatê-lo e a seus 'demoníacos t loucos' mentores 
designados, sob princípios difusos, vagos, por uma suposta e ilegítima autoridade 
mundial, que se vem formando de forma etérea, não solicitada e, menos ainda, 
consentida. 

Abrigado sob a discreta forma inicial de uma 'coalizão', o dragão-mór é 
regido, sem consulta ou apoio populares (o que lhe confere nota zero em auto-
ridade ou legitimidade democráticas), pelos sindicatos dos autodesignados lideres 
ocidentais (meras associações ilícitas e espontâneas, o que sujeitaria qualquer um de seus 
membros a ser detido, processado, julgado e condenado por simples formação 
de quadrilha, se comprovada sua intenção conjunta de delinqüir contra os interesses 
e direitos naturais dos seres humanos"}. 

Tais associações têm sido formadas sob pomposos nomes, como Grupos 
dos Sete, Oito, Quinze ou Vinte são auxiliadas, técnica e administrativamente, 
por regências setoriais oferecidas pelos chamados 'organismos multilaterais', como 
o FMI, o Banco Mundial, o BID, a Interpol, o Diálogo Interamericano, o Exim-
bank, a Organização Mundial da Saúde, o Tribunal de Haia, a Organização 
Mundial do Comércio e outros correlatos. 

E todos esses organismos mencionados, sem exceção, não passam de organi-
zações privadas de intenções e objetivos mundíalistas) travestidas de autoridades planetárias, 

embriões do estado transnacíonal em formação. 
Operando sob fachada oficial, a suposta autoridade jurídica dessas drag que-

ens da. falsidade ideológica global é virtualmente nula. Sua legitimidade, inteiramente 
forjada pelos que se autodenominam 'os grandes do mundo', sem nenhuma sanção 
popular, não deve, portanto, exceder à de suas congêneres esportivas, como a 
FIFA, o Comitê Olímpico Internacional (COI), a Federação Internacional de 
Automobilismo (FIA) ou a Confederação Brasileira de Futebol (CBF)' 

Nesse afã, tais 'líderes da coalizão ocidental' passam a impor, goela abaixo, ao 
chamado 'eixo do mal', 'princípios democráticos do mundo livre', quaisquer que lhes 
venham a satisfazer interesses imediatos, mesmo que contrariem, frontalmente, 
valores morais, éticos, religiosos ou objetivos políticos, sociais, econômicos e 
outras aspirações ou objetivos das nacionalidades a serem convertidas pela 'impo-
sição da democracia, no berro ou no cacete. 

Ressalte-se que tais princípios e objetivos, ora desprezados, tenham sido, 
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em passado recentíssimo, causa pétrea da humanidade, inteiramente assegura-
dos por princípios de autodeterminação e do direito natural, sem quaisquer 
margens a discussões. 

Exatamente por isso, autores de fortes tendências liberais, como Antony Sutton 
(44), denunciando as sutilezas dessas manobras, protestam e chegam a atribuir, 
em grande parte, os males da América e do mundo de hoje, não àquilo que 
muitos patriotas de todo o mundo vêm protestando como 'exageros do neoliberalismo', 
mas, ... Exatamente ao oposto, isto é, a uma suposta escassez dos valores e princípios classí-

camente liberais ... Que, a seu ver, sufocam o verdadeiro pensamento liberal e conduzem o 

planeta a uma ditadura sufocante e opressiva! 
Nessa postura, criticam acidamente tamanho '... Ressurgimento do poder do 

estado' (especialmente o americano e seus satélites, é óbvio) e, em conseqüência, o 
regresso a "... Um sistema educacional baseado na filosofia estatizante de Hegel, responsável 

pela 'imbecilização' da América." 
Para esses liberais de coração e carteirinha, " ... O hegelíanismo glorifica o es-

tado (americano), o perfeito veículo para a disseminação de idéias estatizantes, materialistas e 

suas respectivas diretrizes de educação, ciência, política e economia ... E essa filosofia desastrosa, 

destrutiva, fonte ideológica externa tanto do nazismo quanto do marxismo 45, teria infectado e 

corrompido a república constitucional (americana)". 
Isso porque, segundo o liberalismo clássico, o estado sempre se subordinará ao indivíduo. 
Já no estatismo hegeliano, "... Como se percebe através do nazismo e do marxismo, ... O 

estado é o ente supremo e o indivíduo existe apenas para servi-lo." 
E é exatamente em função disso que o begelianismo tem servido tão bem, 

mesmo que sutilmente, ao implacável projeto de globalização a ser gerido por 
um superestado único, planetário, todo-poderoso, onde as chamadas liberdades in-
dividuais serão apenas uma doce recordação do passado! 

E vão, ainda, muito mais longe esses mesmos 'liberais indignados', denun-
ciando de forma clara, insofismável, que "... Outro valor mais alto, opressivo e superve-
niente ao liberalismo clássico, certamente, e muito em breve, se alevantará". 

E que a grande culpa por tamanha corrupção dos t radicionais valores 
democráticos americanos, asseguram, provém de um grupo elitista sediado na Uni- 
versidade de Yale, conhecido como os 'Bonesmen' ou 'Skulls' 46 

_____ "... Foi uma troica de 'bonesmen' quem importou o sistema educacional prussiano para 
44 Sutton, Anthony, C: "America's Secret Establishment - An Introduction to the Order of Skull and Bones", 
Trine 
Day, Updated Reprint 2002, Walterville OR. 
45 Marxismo: Doutrina dos teóricos do socialismo, os filósofos alemães Karl Marx (1818-1883] e Friedrich Engels 
(1820-1895), fundada no materialismo dialético, e que se desenvolveu através das teorias da luta de classes e da elaboração 
do relacionamento entre o capital e o trabalho, do que resultou a criação da teoria e da tática da revolução proletária. N.A. 
46 'Bonesmen'; 'Os Homens dos Ossos', membros da secretíssima fraternidade Skull & Bones (Caveira e Os 
sos), tia universidade norte-americana de Yale. NA 
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a América no século XIX.... O símbolo que adotaram, a Caveira e os Ossos (Skull & Bones), 

bem com sua filosofia hegeliana, dizem tudo, embora com sua ambigüidade típica eles possam 

convencer você exatamente do oposto." 47 
Caberia lembrar, por fim, a importante presença, nesse cenário sombrio e 

unificador, da corrente dos militaristas ingleses do século XIX, antinacionalistas 
como Jeremy Bentham e outros, fortemente influenciados pelo colonialismo britâ-
nico, sem fronteiras fixas para o império. 

Para eles, o estado seria "... Um meio artificial para produzir uma unidade de 
interesses e o instrumento para a manutenção da estabilidade. 

Teria conhecido, antes, o prezado leitor, melhor definição para amparar a 
intenção secreta de sustentar a criação, megalomaníaca, de um novo império terrá-
queo e de uma ditadura globalizada} 

Curiosamente, essa visão de Bentham e seus seguidores foi justamente 
aquela que gerou o precedente para que os primeiros pensadores comunistas, 
portanto globalistas, como Marx, atacassem a concepção do estado, visando 
implodi-lo, supostamente por se haver transformado num "... Aparato de opressão, 
explorado por uma classe dirigente cujo objetivo sempre foi o de manter a supremacia econômica" 

Exatamente por isso, Karl Marx (nascido Kissel Mordechai) e seu mais 
próximo colaborador, Friedrich Engels, trombetearam no manifesto comunista que, 
para obter a felicidade e a satisfação completas, "... O povo deveria substituir o governo 

por uma ditadura do proletariado, a qual seria seguida pela desmobilização do estado e pelo 

estabelecimento de uma sociedade global sem classes, baseada não na imposição das leis, mas na 

organização dos meios de produção e na justa distribuição de bens e da propriedade." (48) 
Isto é: pregaram, clara e abertamente, não apenas a formação de uma 

ditadura globalizada, como, também, os ideais finalísticos mais cobiçados e pre-
conizados pela elite global (a quem tão eficazmente parecem haver servido): O 
fim da propriedade privada e a dissolução dos estados-nacionais, de molde a que 
se pudesse viabilizar a criação do superestado único, totalitário, titular e gestor de 
toda a riqueza planetária! 

Aos menos crédulos, os que exigem, justamente como São Tomé, o 'ver 
para crer, lembro   que   tão   contundente   tese   foi integralmente denunciada 
e 

Para as informações sobre os "bonesmen", as idéias liberais de Sutton e respectivas transcrições, ver: Sutton, 
Anthony, C.;"America's Secret Estabiishment - An Introduction to the Order of Skull & Bones", Trine Day, Updated 
Reprint 2002, Walterville, OR, P. xiii. TA 

Para os conceitos filosóficos básicos que cercam as considerações sobre o estado-nacional, além das consul-
tas e citações às obras constantes das notas anteriores e posteriores, o autor valeu-se, entre outros, de elementos contidos 
em Tamas. Richard "A Epopéia do Pensamento Ocidental", Bertrand Brasil, 2a Ed. Brasil, 2000; em Padovani e Castagnola 
na "História da Filosofia": Melhoramentos, São Paulo, 1995; em Durant, Will na "A História da Filosofia", Record, S. Paulo 
1991"; na obra de Sutton: Antony C. "America's Secret Establishment - An Introduction to the Order of Skull & Bones", Trine 
Day, Updated Reprint 2002, Walterville, OR. P. xiii, xiv e outras", e na "Encyclopaedia Britannica", 2002, eletrônica. 
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defendida nada mais nada menos do que pelo maior dentre os líderes-fundado-
res do socialismo, Ferdinand Lassalle, em seu "Kapital und Arbeit." 

Ali está apontado, com todas as letras, o objetivo finalístíco implacável 
para onde convergiriam os interesses dos revolucionários socialistas, comunis'-
tas, anarquistas e bolchevistas e os de seus generosos financiadores, os grandes capi-
talistas americanos, europeus e os banqueiros "hegelianos" de Wall Street: 

Nessa obra, Lassale finalmente abre o jogo, mesmo defendendo pontos 
de vista um tanto distintos dos cie Marx, porém coincidentes nos seus objetivos finais: 
A supressão da propriedade privada e o controle do estado (naturalmente, por 
seus pares e mentores), passando, assim, a disporem de toda a acumulação capitalista 
de cada nação! 

Os séculos XIX e XX, portanto, incendiados pela força de idéias político-
filosóficas tão agressivamente sutis e aparentemente conflitantes, divisionárias, 
todas elas, entretanto, contemplando os mesmos objetivos de ambição e poder ditatorial, 
viram a concepção do estado variar desde o anarquismo, onde ele seria consi-
derado desnecessário e opressor, pois operado de forma coercitiva, até o welfare 
state (o estado do bem-estar social), no qual ele deveria assumir integralmente 
a responsabilidade pela sobrevivência dos seus membros, garantindo meios de 
subsistência aos carentes. 

Os pensamentos desses filósofos racionalistas, tanto os liberais e demo-
cratas quanto os comunistas, viriam a ser apoiados, intencionalmente ou não, 
por militantes políticos supostamente libertários ou simples adeptos práticos 
e teóricos da emancipação do mercado. Por isso, bem serviram, como vimos antes, à 
causa montada em segredo para defenestrar a organização política das realezas 
(sustentadas em golpes e contragolpes entre os papas e os príncipes, pela reve-
lação divina como fonte originai e única do poder terreno, fortalecendo e tornando 
virtualmente inexpugnável a igreja romana.) 

Foi assim, deliberadamente ou ao acaso, que muito ajudaram a transfor-
mar e tornar seculares e republicanas as antigas realezas, sob um novo conceito 
de estado-nacional laico e a proteção dos inovadores parâmetros de liberdade, 
igualdade e democracia representativa. 

Como, por sinal, sempre almejaram e propugnaram aguerridos adversários 
da velha ordem e da globalização cristã, aquela outrora promovida por suaves orações, finas 
artes, sortilégios, espadas ou fogueiras, a serviço do catolicismo medieval. 

Em dado momento, reavaliados os frutos integrais de suas inovadoras 
idéias, outrora tão apreciadas como revolucionárias e, portanto, muito conve-
nientes, passam tais filósofos ou militantes da causas racionalista e liberal, apesar 
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de antes vistos como bem intencionados, a serem julgados com certas mágoas e até 
mesmo, quem diria, co-responsabilizados pela facilitação à descoberta do caminho 
para o nacionalismo xenófobo, racista. 

' Já o estado-nacional, antes um poderoso ícone da suposta democratização e 
liberalização do ocidente, aquela que impediu a transformação da Europa no sacro 
império romano idealizado por Carlos Magno, começa a sofrer no pós-guerra, 
sob pesados ataques, um sutil processo de desmanche e de refusão planetária. 

De início, começa sendo absorvido pelo processo de adesão a blocos comer-
ciais e mercados comuns; pela renúncia subseqüente ao dinheiro nacional em favor 
de uma moeda coletiva; pela aceitação pacífica de uma legislação internacional; 
e, ao final do processo, por outras medidas congêneres que deverão fazê-lo 
abdicar das antigas raízes culturais para desaguar no grande estado-global totali-
tário, com forte apoio das velhas teses centralizadoras, aos poucos revividas, de 
Hegel, Kant e Marx, agora por nítida inspiração materialista, agnóstica, antiliberal e 
xenofóbica. 

Trata-se, portanto, de uma evolução em marcha inexorável, daquela mes-
ma batalha (embora com estratégias um tanto distintas), denunciada pelo jovem 
arcebispo ainda politicamente impotente, Karol Woytíla, em seu solitário dis-
curso nova-iorqumo, de 1976! 

Teriam (como fora advertido, antes, o leitor), as terríveis incompatibi-
lidades semeadas entre irmãos, que culminariam com as mortes brutais de mi-
lhões ao longo da História (tão úteis a maquinações como essas), brotado de 
forma natural, apenas por impulsos espontâneos, pelos sentimentos negativos 
que muitas vezes movem a alma humana, estiolando-lhe a essência e sobrepondo-
se ao espírito de fraternidade, solidariedade, amor ao próximo? 

E, ainda pior, fragmentando o instinto de sobrevivência do grupo nacional a que 

pertencem, 49 gerando a ruptura do cimento que une e consolida os respectivos estados-nações? 
Ou, exatamente ao contrário, por esperta, deletéria urdidura, essas sangrentas 

rivalidades seriam o fruto artificial, deliberado, da astúcia demoníaca que ínstilou 
e fomentou, entre nós, o ódio insano, insidioso e desagresador, com os mesmís-
simos objetivos de cizânias social e geopolítica? 

Se tudo houver decorrido dessas causas naturais, fortuitas, que logo mais 
à noite, então, repousemos a cabeça ao travesseiro e durmamos o sono dos justos 
... 

Mas, se nos detivermos, antes de adormecer, sobre a hipótese de intencionalidade, 

49 A expressão: "Instinto de sobrevivência do grupo naciona l a que pertence" é da lavra de Boaventura, Jorge, 
em "Democracia Liberal, Neoliberalismo,...". (II Rung Editora, S. Paulo, 2002. P. 80.) e, segundo ele, a defesa de tal instinto, 
natural e espontâneo, é o dever e responsabilidade maior das Forças Armadas Nacionais. 
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mesmo que à primeira vista nos tenha parecido absurda, remota, conspiratíva, 
que reflitamos melhor e mais profundamente: 

Existiria a possibilidade de que o seu sucesso eventual pudesse advir de 
algo mais diabólico, vil e eficaz do que a determinada inoculacão criminosa, 
entre a espécie humana, dos vírus da intolerância, dos ódios religiosos, do racismo ou 
dos totalitarismos? 
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VII 

O ANTI-HEROI DA HISTORIA 

"... Jesus está com fome. Faz quarenta dias que se 
entrega ao jejum e à contemplação, nesse diálogo 
misterioso cujos termos para sempre haveremos de 
ignorar. Satanás sabe, mas quer certificar-se. E, por 
isso, pressentindo que Jesus desfalece de fome, 
ataca-o por esse lado, porque em todos os tempos, 
como acontecera com Esaú diante do prato de 
lentilhas, o homem se degrada sob a angústia das 
necessidades animais. 
Satanás quer medir a força daquele contra quem 
adivinha que vai combater. Chegando-se a Jesus, diz 
provocadoramente: 
- Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras 
se transformem em pães. Jesus compreende o desígnio 
de Satã, desejoso de que o primeiro milagre do Cristo 
fosse em seu próprio proveito, saciando a fome e 
satisfazendo o orgulho, e responde-lhe: -Nem só de pão 
vive o homem, porém de toda a palavra que sai da boca 
de Deus". 

 
"Os juros nunca dormem". APARÍCIO 

TORELLY, Jornalista, conhecido como "O Barão 
de Itararé". 

  Sem qualquer sombra de dúvida, a vida deste nosso anti-herói nada teve 
em comum com a do seu homônimo do rádio, do cinema e das histórias em 
quadrinhos. 

Este e os próximos capítulos, todos tratando da fascinante trajetória político-conspirativa do coronel Edward 
Mandell House, o principal assessor do presidente Woodrow Wilson, dos Estados Unidos, foram originalmente publicados 
sob a forma de um artigo-conto deste autor, compacto, na revista Insight/lnteligência N°. 10, de maio/junho/julho de 2000, 
sob o titulo: "O Sombra". Agora, o assunto foi desmembrado e bastante ampliado, agregando novas importantes revela-
ções e se inserindo no contexto de todo o livro, razão pela qual recomendo sua leitura atenta e integral, mesmo pelos que 
tiveram a oportunidade de conhecer o texto original, desde a sua publicação anterior. N.A. 
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Pouco carismático, desprovido de quaisquer simpatias ou fascínio pes-
soal, sua única e duvidosa contribuição à elegância da época foi o uso de um 
inseparável chapéu de abas largas e de camisas sociais com colarinhos altos e 
engomados, ao melhor estilo belle époque de Santos Dumont. 

Nascido em Houston, Texas, era o sétimo filho de um próspero e abas-
tado banqueiro, negociante, exportador, grande latifundiário e fazendeiro de 
algodão e açúcar, que representava interesses da família Rothschild nos Estados 
Unidos. 

Discreto, arguto e aplicado, recebe primorosa educação superior voltada 
para o excitante mundo dos grandes negócios, das articulações e do lóbi político. 

A semelhança dos marqueteiros eleitorais de nossos dias, de quem foi, sem 
dúvidas, o inequívoco precursor, ele se dedica, de corpo e alma, à formulação de 
campanhas eleitorais para o governo do Texas, sempre vitoriosas. Elege, sucessi-
.vamente, para o cargo os governadores Hogg, Culberson, Sayers e Lanham. 

A despeito de seu esplendoroso berço de ouro, demonstra grande modés-
t ia e simplicidade. Por isso, não passa despercebido ao sistema de poder que, se 
o hábito não faz o monge, ao menos a aparência deve fazê-lo inspirar alguma 
santidade. 

Assim, em recompensa pela proeza de eleger tantos governadores,, ele é 
presenteado com os galões honorários-de tenente-coronel da Guarda Nacional 
do Texas. 

Honraria, por sinal, idêntica à que seria concedida no Brasil, anos mais 
tarde, ao magnata nordestino e um dos todo-poderosos de sua época, o jornalista 
Assis Chateaubriand, feito coronel da Polícia Militar de Minas Gerais em plena 
vigência do regime autoritário de 1964. 

"... Apesar de andar às turras com o Marechal Castelo Branco, Cbateaubriand aceitou o 
convite de Magalhães Pinto (banqueiro e então governador de Minas Gerais. N.A.) para 

assistir ao lado do presidente o desfile que seria organizado em Belo Horizonte para festejar o 

primeiro aniversário do governo militar (que oficialmente era comemorado no dia 31 de março). 
Durante a cerimônia1 Magalhães Pinto baixou um decreto concedendo a Chateaubriand 

o título de coronel honorário da Polícia Militar de Minas. O que mais agradou ao jornalista 

não foi tanto a honraria da patente militar que recebia, mas o quepe e o uniforme de coronel — de 

brim caqui, como o de toda a corporação — que ele passaria a usar como roupa de gala em todos 

os atos solenes a que compareceria a partir de então." (2) 
Durante o período de sua longa e incurável moléstia, um devastador der-

rame cerebral que o havia deixado tetraplégico, Chateaubriand recebera, antes 
Para a transcrição: Morais, Fernando: "Chato o Rei do Brasil". Cia das Letras, São Paulo, 1a Edição, 1994. P 

661. 
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dessa, uma outra distinção que, embora bastante vistosa, lhe conferira patente 
muito mais modesta no ranking das mercês simbólicas. 

'... Pela primeira vez desde que fora abatido pela doença, Chateaubriand revelava sinais 

de desânimo: nesse período, ele, um grande festeiro, só aceitou participar de uma cerimônia mais 

importante: o lançamento, pela fábrica gaúcha de bebidas Dreher, de um novo tipo de vinho, 

intitulado, em sua homenagem, Velho Capitão." 3 
O ato maquiavélico de Magalhães Pinto, ao promovê-lo a coronel PM 

em público, na presença do líder revolucionário e presidente da República, cer-
tamente teria parecido, a olhos menos atentos, a concessão da graça de elevar 
Chatô, de 'velho capitão', ao círculo dignitário dos oficiais superiores. Mas, em 
contrapartida (e essa talvez fosse a verdadeira intenção a encobrir a homenagem'), 
deve tê-lo feito perceber, medir e meditar acerca da abissaí distância que o sepa-
rava, tanto no plano político quanto no alto escalão hierárquico militar, do status 
desfrutado por quem tanto vinha apoquentando com sua máquina datilográfica 
IBM adaptada e com o incômodo poder de fogo do seu imenso e decadente im-
pério jornalístico: Castelo Branco, o Velho Marechal! 

Já no caso do Sombra, a honraria, sem tais restrições, cai-lhe muito melhor, 
como uma luva, e certamente vai ajudá-lo a granjear mais respeito dos concida-
dãos e a lhe abrir certas portas exclusivas do establishment. Afinal, os aparatos do 
prestígio e do poder sempre demandaram certos cuidados formais ... 

Ele demonstra satisfação e orgulho pela patente e por ela fica desde então 
conhecido, passando a história como o coronel. 

As indiscutíveis qualidades do coronel Sombra, personalidade discreta e 
confiável, sólida formação acadêmica, sucesso profissional esplendoroso, perfil 
sócio-político liberal para consumo externo (apesar de socialista convicto, com 
idéias em favor de um governo central totalitário e fascista, como todos os de 
sua estirpe, porém tolerante e de cunho social), fazem dele o interlocutor favo-
rito da elite oligárquica européia. 4 

Secretamente, esse grupo de líderes, à frente a nata dos illuminati do império 
britânico, pretendia lançar os alicerces de uma nova ordem mundial, mais convenien 
te a seus interesses no continente americano, um tanto questionados desde a 
guerra da independência. 
_____Manejando poderosos interesses políticos, comerciais e econômicos 
no 
3 Idem, P. 657. 
4 Oligarquia: Regime político em que o poder é exercido por um pequeno grupo de pessoas, pertencentes 
ao mesmo partido, classe ou família; por extensão, preponderância de um pequeno grupo no poder, especialmente para 
praticar corrupção e governar em interesse próprio. Do etimológico grego Oligarkhía. as, governo exercido por um pequeno 
número de pessoas ou de famílias. Dicionário Eletrônico Houaiss, 2002. 
Oligarquia: [Do gr. oligarchía.], S. f. 1. Governo de poucas pessoas, pertencentes ao mesmo partido, ciasse ou família. 2. 
Fig. Preponderância duma facção ou dum grupo na direção dos negócios públicos. Dicionário Aurélio-Sécuío XXI. 
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Novo Mundo, lembravam-se, com grande nostalgia, de que a antiga ordem lhes 
dera os tempos aventureiros dos séculos XVIII e XIX e o despertar da Idade 
Industrial, bem como as delícias da chamada Pax Britannia com os impérios co-
loniais espanhol, português, holandês, francês, germânico e britânico, 

Apesar da coligação de forças e interesses que a inspirara ser meramente 
terrena, apátrida e sem visíveis motivações religiosas, essa era havia sido, essen-
cialmente, um tempo de paz forçada, administrada segundo o código de ética 
cristã. 

A despeito da solidez aparente, tal ordenamento colonialista começou a 
esbarrar na força emergente da América, contrariando a velha tese ohgárquica de 
que o Terceiro Mundo era inferior à sociedade civilizada da Europa ocidental. 
Foi, assim, que a antiga aspiração européia de manipular abertamente o destino 
do Novo Mundo esbarrou na contundente derrota dos ingleses em Yorktown, na 
Virgínia, em 1781. 

Ali, muito embora a guerra da independência ainda estivesse em curso e 
a Revolução Francesa viesse a demorar oito anos para ocorrer, a velha ordem era 
sepultada, para sempre, e o mundo obrigava-se a mudar suas ambições imperiais 
hegemônicas asseguradas pelo simples uso do poder da guerra. 

Quando a América começou, finalmente, a flexionar seus músculos, os 
poderes elitistas europeus entenderam que aquelas imensas riquezas não mais 
poderiam ser mantidas ou controladas à força. 

Assim, como D. João (VI), experiente, sábia e habilmente, procederia, 
anos mais tarde, em relação à nossa terra, sugerindo a seu filho D. Pedro (I) que 
lançasse mão do poder num Brasil Independente, antes que "... Algum aventureiro o 
fizesse", a sutil alternativa usada pela elite européia foi reforçar, secretamente, o uso 
da astúcia movida pelo investimento financeiro, pela ação de pessoas aliadas, pela compra 
de núcleos de iniciativa empresarial, mesmo que ainda incipientes, e pela 
aquisição de vastas porções de terras. 

Mas, sobretudo, bem sabiam os líderes políticos, financeiros, industriais e 
negociantes europeus que somente poderiam controlar a economia dos Estados 
Unidos, conforme almejavam, se Ihes pudessem impor um equivalente america-
no aos bancos da Alemanha, da Inglaterra, da França, de Amsterdã ou da Suécia, 
isto é, um banco central independente ( de qualquer controle governamental, é 

claro) e, pasmem, inteiramente privado ...! 
Essa idéia fantástica, a da formação de um poder universal incomparável 

através da criação de uma rede de estabelecimentos bancários operando de forma  
centralizada em cada país, trabalhando, secretamente, de forma integrada, orquestrada, e 
que pudesse 
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controlar e manipular o sistema financeiro por todo o globo terrestre era, de 
fato, muito antiga, ou melhor, antiqüíssima. 

Fora mais uma das inspiradas e geniais criações da elite global iluminada! 
Principiara, na verdade, em pleno século XII, pelas ações e tentativas empreen-
didas no seio dos misteriosos cavaleiros Templários, os primeiros banqueiros verda-
deiramente internacionais do mundo. s 

Mas, que encontrou sua forma contemporânea, definitiva, a partir de uma 
brilhante criação, brotada de mentes privilegiadas e poderosamente influentes, 
no começo do século XVII: os bancos centrais, privados e independentes, ou 
autônomos! 

5 0 autor procurará dissecar antecedentes e atuação dos cavaleiros Templários. bem como suas conexões com 
o Poder Secreto, em capítulo específico desta obra. N.A. 
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MAS O QUE É, AFINAL, UM BANCO CENTRAL 

PRIVADO E INDEPENDENTE, OU AUTÔNOMO? I 

"... -Nem só de pão vive o homem, porém de coda a 
palavra que sai da boca de Deus. É essa a primeira frase 
do ministério de Jesus- A primeira doutrina. A base 
de toda a doutrina. O sentido dos tempos novos. A 
bandeira da revolução social e até das transformações 
políticas do Mundo. A fonte da nossa reforma interior, 
o milagre do nosso segundo nascimento". 

"Dêem-me o controle do banco central de qualquer país e não me interessa quem venha a fazer 
o restante das suas leis ..." 2 

MAYER  AMSCHEI. ROTHSCHILD 
Um dos iluminados, "Donos do Mundo''. 

"O processo através do qual os bancos criam dinheiro é tão simples que a mente humana não 
o aceita. ' 

JOHN  KENNETH  GALBRAITH 

vi 
* Um dos maiores, mais incisivos, eficazes e milenares instrumentos de 

controle da Humanidade pelos illumínatí tem sido o sistema monetário e finan-
ceiro. Esse poderoso aguilhão, que tanto vem atormentando os povos de todo 
o mundo desde os tempos da Suméria e da Babilônia, engendrado que foi pelos 
1 A idéia do conteúdo deste capitulo não é, como poderia parecer de início, oferecer uma descrição rigoro 
samente técnica, pormenorizada, das funções operacionais de um banco central., na atualidade. Para isso, há na praça 
excelentes compêndios específicos de Economia, elaborados por magníficos mestres. 
A intenção do autor é oferecer denúncia quanto ao uso desses estabelecimentos como criadores do dinheiro espúrio; como 
instrumentos de poder e manipulação política e como 'prontos-socorros' públicos das instituições bancárias privadas, as-
sim como suas secretas origens histórico-políticas e o efetivo papel desempenhado, raramente mencionado, na 
formação e na sustentação do sistema oculto de dominação e poder. N.A. 
2 Icke, David in "... and the truth shall set you free", Bridge of Love, Cambridge, England, 1995. P. 44. 
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seus antepassados da Fraternidade Babilônica, possui um mecanismo tão incrivel-
mente simples, engenhoso e traiçoeiro que, na visão de Galbraith, a mente hu-
mana encontra sérias dificuldades para compreendê-lo e aceitá-lo. 

E tudo porque ele é baseado na criação de dinheiro-fantasma, fictício, moeda 
que na verdade nunca existiu no mundo das coisas reais, e a que se tem dado o 
nome genérico de crédito (certamente para lhe granjear alguma simpatia), e no 
seu empréstimo às pessoas, aos negócios e, principalmente, aos estados-nações, em 
troca do pagamento de juros! 

Isso, então, cria um enorme volume de débitos personalizados, não ape-
nas para os cidadãos, para as famílias, as empresas, as instituições e os governos 
que solicitaram diretamente tais empréstimos, mas, principalmente, gera uma 
incrível dívida coletiva, difusa, geralmente imperceptível para a grande maioria 
da população, porém suficiente o bastante para levar os respectivos países à 
bancarrota e as administrações públicas à total submissão, ao controle absoluto, 
inarredável, pelos sindicatos dos credores e seus prepostos. 

A origem, a forma de regular e administrar o dinheiro são "um verdadeiro 
mistério para a maioria das pessoas. Elas, geralmente, tendem a considerá-lo 
como algo que recebem em troca do seu trabalho e usam para pagar o aluguel, 
alimentação, vestuário e transporte. Outras, um tanto mais afortunadas, tam-
bém podem preocupar-se com ele na hora de quitar as mensalidades escolares, o 
plano de saúde familiar, remédios, impostos diretos e alguma diversão. 

Quase todas, em geral, dão-se por satisfeitas com isso e continuam ad-
ministrando e usufruindo a tranqüila trívialidade das suas existências. E perma-
necem assim, sejam pobres, remediadas ou ricas, mais ou menos felizes, confor-
madas, especialmente por não perceberem que, ao correr desse processo, uma 
grande parte do que todas receberam por seu trabalho e, em seguida, gastaram para 
continuar sobrevivendo, esvaiu-se em certos ônus mascarados nos preços e que lhes 
roubaram parte substancial do poder de compra. 

Não sendo estes ônus "pagos" diretamente pelo consumidor não são, 
tampouco, percebidos por ele, pois, gerados nas fases intermediárias da produção 
dos bens e serviços finais, tais nacos do seu dinheiro foram antes mordidos por dois 
grandes sócios e parceiros ocultos: 

Os governos perdulários no custeio financeiro, quase sempre se apresentando 
como benfeitores da população, defensores do poder de compra da moeda, pro-
vedores e preservadores do bem-estar social, mas que cobram caríssimo, como 
as máfias, por essa suposta proteção, sob a forma de impostos e taxas de toda 
ordem; 
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Os cofres dos bancos, useiros e costumeiros em se gabar de serem grandes in-
dutores do progresso e do emprego, à custa dos créditos que concedem a partir de 
pura alavancagem. Embolsam, por isso, uma enormidade ern juros e spreads, diluídos 
nos altíssimos custos que impõem aos financiamentos à produção, à comercia-
lização, ao transporte, ao armazenamento, a outras despesas de toda ordem e, 
em especial, às coberturas dos déficíts públicos gerados pelos governos nas suas vãs 
promessas e tentativas de nos presentearem o paraíso terrestre, tentando cons-
truí-lo com dinheiro emprestado. 

Já os banqueiros internacionais nos querem fazer crer, a todos, que o di-
nheiro viajante, sem rumo certo como certos governos, também criado por eles do nada e 
multiplicado em operações puramente especulativas, não passa de uma mercadoria 
qualquer, uma commodity como o sabão em pó ou a banana dágua, cujos preços 
oscilam em função da oferta e da procura. 

Resquícios, naturalmente, de um tempo, aí sim, em que era feito integral-
mente em belíssimas utilidades, ouro, prata ou cobre, não apenas de meras tiri-
nhas de papel impresso sob diversas denominações, repletos de pomposos selos 
oficiais, estampas coloridas e assinaturas de burocratas de passagem pelos car-
gos, o que bem lhes define a curta perspectiva de memória, validade e duração. 

Mas, para a grande maioria das pessoas, ele não passa mesmo de um sal-
do que a tela iluminada do computador, ou o extrato impresso, dizem existir 
depositado em seu nome, na conta-corrente ou em algum fundo de aplicações 
de um banco. 

E, quando perguntados sobre qual é a origem deste dinheiro que carre-
gam, respondem, vagamente: o governo. 

Quando os fundadores dos estados Unidos, etn 1776, redigiram a carta-
magna da nascente nação americana, foram absolutamente específicos em relação 
à criação do dinheiro, 

E o preceito fundamental que deveria reger, até hoje, essas disposições, 
vem a ser o artigo T, seção 8a, atribuindo, claramente, aos representantes do povo, os  
membros do Congresso, "... O poder de cunhar moeda e de regular o seu valor." 

Para dar garantias e lastro à poderosa moeda nacional que pretendiam 
assegurar ao povo, os Fundadores determinaram aos estados da união recém-
formada, através do mesmo artigo constitucional, a proibição de "... Estabelecerem 
qualquer outra forma de garantia, para pagamentos de todos os débitos, que não fossem, exclu-

sivamente, o ouro ou a prata! 
Eles sabiam, portanto, muitíssimo bem, o que queriam fazer, como desejavam  

e, principalmente, porque assim decidiram fazê-lo, exigindo e consagrando essas 
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cláusulas pétreas, de forma indelével, no texto da certidão de nascimento dos Esta-
dos Unidos da América: 

E, tão simplesmente, por que "... Os poderes de criar dinheiro, de regular sua 

quantidade e a sua capacidade de compra correspondem, em última instância, ao poder de con-

trotar a vida de uma nação." 3 
Se houver demasiado dinheiro em circulação, sem os cuidados de se fazer aumen-

tar, simultaneamente, a produção de bens e serviços e os níveis de emprego, os preços aumen-
tarão, trazendo consigo a corrosão dos salários e das poupanças. O surgimento 
da inflação, assim induzida por tais desequilíbrios, provocará, como reação imediata 
dos banqueiros, aumentos nas taxas de juros, isto é, no preço do dinheiro emprestado. 

Isso porque todo aquele que produz moeda, crédito ou tem possibilidades 
de controlar fluxos monetários deforma privada, tenderá a recompor o valor da sua 
suposta commodity e os níveis dos ganhos erodidos, reajustando-os tão logo puder 
fazê-lo, independentemente âa restauração, ou não, dos níveis de emprego e produção, essenciais 

ao equilíbrio financeiro, nessas circunstâncias. 
Ocorre que, como o preço do dinheiro é custo obrigatório para todos os 

ciclos econômicos envolvidos na produção e no consumo, como, por exemplo, 
a manutenção dos estoques, sua obtenção ficará demasiado cara, reduzindo não 
só a produção como a quantidade dele em circulação, dando pretexto a novos 
aumentos de preços e das taxas âe juros. 

E, sob tais condições, os aumentos em espiral das taxas de juros simples-
mente representarão, como os impostos, uma contínua transferência de recursos de 
toda a sociedade em favor de quem pode arrecadá-los: No exemplo específico, não 
mais o governo (legítimo representante dos interesses populares), porém os 
investidores institucionais, individuais e a rede bancária, concentrando a renda 
e a propriedade, enquanto o povo emagrece. 

Nesses casos, cabe aos governos providencias urgentes para restaurar níveis âe 

crédito oficial barato, de produção, emprego e de fluxos monetários, isto é: injetando mais di-

nheiro na economia com o fim específico de promover aceleração do crescimento econômi-

co visando recuperar o equilíbrio, nos melhores padrões de equanimidade e de justiça 
social, isto é, de desenvolvimento! 4 

Se, ao contrário, houver dinheiro de menos, tanto por sua escassez planeja-
da quanto pelo seu demasiado encanamento (provocado por altas contínuas nas 

Para os conceitos fundamentais aqui abordados e a transcrição apresentada: Robertson, Pat "The New World 
Order."P 117-8. TA 
4 0 autor faz questão de distinguir, segundo os termos da 'Doutrina' da Escola Superior de Guerra, de quem 
foi estagiário e membro do Corpo Permanente, por período superior a dez anos, o crescimento, um processo linear, mera-
mente setorial, do desenvolvimento, um processo global, amplo, que procura harmonizar, simultaneamente, os progressos 
registrados nos campos, político, econômico, psicossocial, militar, científico e tecnológico, com Segurança e Justiça So-
cial. 
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taxas de juros), a economia sofrerá um colapso, As dívidas não poderão ser pagas, a 
construção civil, a indústria, a produção de alimentos e o comércio encolherão, 
trabalhadores serão desempregados. E todo aquele que não possuir reservas fi-
nanceiras adequadas poderá perder os seus negócios ou propriedades. 

Os "Pais da Pátria" americana (Founding Fathers), conhecendo os meandros e 
as sutilezas dessas manobras, perceberam muito bem que se grupos privados 
ficassem em posição de "... Controlar os fluxos de criação e operação da moeda assumi-

riam, também, a capacidade de trazer prosperidade ou desastre para a nação ... Pois qualquer 

estado que venha a ceder o controle da criação e da regulação do dinheiro a uma outra autoridade, 

além da própria, estará cedendo, efetivamente, o controle do seu próprio futuro àquela mesma 

autoridade. 
Se os sucessores desses "Pais da Pátria", empenhados na magnífica tarefa 

de conduzir os rumos dos Estados Unidos, verdadeiramente, à liberdade e à 
democracia, tivessem seguido, com fidelidade, as idealísticas intenções de seus 
ancestrais, certamente haveriam de assegurar, amplamente, a todos os norte-
americanos, a perpetuidade do destino vaticmado pelo seu hino nacional: "Amé-
rica: A Terra dos Homens Livres e Lar dos Valentes" ('The Land of tbe Free and The Home of 

The Brave'). 
Isso, entretanto, não ocorreu da forma planejada (em virtude de lamentá-

veis e sombrios episódios, que abordaremos logo adiante), e o poder de criar dinheiro, 
sutil, misteriosamente, acabou fugindo às mãos do povo americano e seu governo, 
sendo entregue a terceiros: Um banco central independente, e ... Privado! 

As moedas, ao longo da trajetória humana, haviam sido adotadas, a princí-
pio, em utilidades (trigo, sal, sementes, metais ferrosos, etc.) e depois cunhadas 
em metais preciosos, ouro ou prata, cuidando-se, assim, para que elas sempre 
contivessem um valor intrínseco permanente, estável, ao menos equivalente à cifra que 
nelas traziam gravadas, o que lhes asseguraria, de forma indelével, duradoura, 
além das funções de meio de troca, as de utilidade permanente e de reserva de valor. 

Passando, com o tempo, a serem emitidas em cédulas de papel, também 
cambiáveis em moedas metálicas preciosas (conforme passou a facultar a lei, à 
opção do portador, ficando esse dinheiro, por isso mesmo, designado como mo-
eda-papel), sob o convincente pretexto de facilitar-lhes o manuseio, o transporte 
ou a guarda; de se evitar as fraudes freqüentes, o desgaste pelo uso, a ocorrência 
de furtos ou roubos em assaltos, com risco de vida (vejam aí, também, a velha e 
arguta fórmula hegeliana do problema-reação-solução), acostumaram-se as pessoas 
a aceitá-lo, resignadamente, apenas nessa forma. 

Em tais circunstâncias, uma cédula feita de papel funcionava como uma 
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nota promissória conversível em moeda sonante, de metal nobre, e, exatamente por isso, 
passou a ser considerada tão boa quanto bens tangíveis ou serviços especializados. 

Os antigos ourives que manufaturavam e armazenavam o ouro e a prata, 
com elas cunhando e entesourando moedas, cedo perceberam que seria possível 
iludir a boa fé pública, utilizando sua delegação de confiança para emitir quan-
tidades cada vez maiores de moeda-papel sem a existência física de uma contrapartida 
sólida. 

Eles confiavam na baixa probabilidade de que as pessoas, por comodidade 
e pela confiança adquirida, pedissem seu ouro de volta ao mesmo tempo e, ato 
contínuo, passaram, não só, a emitir moeda-papel em quantidades muito superio-
res ao metal que possuíam, como a emprestá-la a juros. 

Criaram, dessa forma espúria, um novo conceito para o que chamamos de crédito e 
para a emissão de moeda, evoluindo da antiga capacidade que possuíam os financistas 
de emprestar ou cunhar o metal efetivamente possuído, passando a fazê-lo e a lucrar, 
tremendamente, com numerário criado do nada. 

Pelas proporções da sua ousadia, pelo atrevimento de praticarem tamanha 
torpeza, transformaram-se, então, de simples ourives ou pequenos emprestado-
res de caráter duvidoso, em ... Riquíssimos e respeitados banqueiros! 

E essa prática tão ousada, a de alavancar o empréstimo de grandes quan-
tidades monetárias enquanto se conserva apenas uma fração do todo como reserva 
para contingências, passou a ser conhecida como sistema de reserva fracionária 
bancária. E é através dessa manobra sutil e secreta, sustentada como louvável por 
intensa propaganda e tolerância acadêmica, que se explora a boa-fé pública e sus-
tenta a falácia, o enorme castelo de cartas em que se veio a constituir o "moderno 
sistema financeiro internacional ! 5 

Ele podia funcionar de forma relativamente tranqüila para os banqueiros, 
proporcionando-lhes magníficos lucros, se feita, antes, uma cuidadosa ressalva: 
desde que as pessoas não se apresentassem todas, ou na maioria, em curto espa-
ço de tempo, aos guichês do bancos, dando início a uma corrida para resgatarem 
suas reservas metálicas ou, tão simplesmente, os montantes dos seus depósitos 
à vista! 

Paralelamente à evolução do esperto sistema de reserva fracionária, o próxi-
mo passo desses empresários mais ladinos levou-nos à criação do dinheiro fíduciário 
(Fiat Money), mera promessa de pagamento. 6 

Para o conceito de moeda fracionária bancária: Robertson, Pat: Na obra citada, em diversos trechos e capítu-
los. Sowell, Thomas: "Basic Economics-A Citizens Guide to the Economy'. Basic Books, Cambridge, Mass., 2004. P. 266 
a 270. 
6 Fiduciário: Do latim tardio fíduciariu, por via erudita. 1. Fiducial. 2. Dependente de confiança, ou que a revela. 
Dicionário - Aurélio Séc. XXi. 
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Sem nenhum valor intrínseco, pois feito de papel sem lastro, inconversível 
em metal nobre, teve sua aceitação consagrada pela força do hábito (afinal, quase 
todos os seres humanos vivos nos dias de hoje já nasceram manuseando dinhei-
ro de papel e, provavelmente, jamais viram ou tocaram uma moeda cunhada em 
metal precioso), costume inicialmente baseado na imposição coercitiva, posto que 
obrigatória por força de leis propostas pelos poderes executivos, sob exclusivo inte-
resse e pressão do mercado financeiro, e sancionada nos respectivos parlamentos. 

Um dos mais antigos registros dessa utilização mandatária foi relatada pelo 
navegante Marco Pólo, após sua viagem à China, em 1275. Ele percebera que o 
imperador chinês obrigava seus súditos a aceitarem, a guisa de moeda, pedaços 
negros de papel aos quais fora aplicado ura selo oficial, sob pena de punição 
física ou de condenação à morte. E que o imperador usava esse tipo de dinheiro 
para pagamento de todos os seus débitos pessoais e governamentais. 

Por isso, Griffin escreveu: "... E natural que as pessoas se mostrem indignadas com 

tamanha e prepotente demonstração de poder (por parte do imperador chinês) e com a subservi-

ência dos súditos que toleravam esse ultraje. Mas a nossa presunção logo desaparece quando nós 

percebemos a semelhança desse sistema odioso com as notas emitidas pelo Federal Reserve: Elas 

também são feitas de papel e adornadas com selos e assinaturas; os falsários são severamente 

punidos; o governo paga seus débitos com ele; a população é obrigada a aceitá-lo em troca do seu 

trabalho e, tanto ele quanto o dinheiro invisível dos livros de cheques, em que pode ser convertido, 

são emitidos em tamanha quantidade que deve exceder o valor de todas as riquezas do planeta. 

E; pasmem, não custa quase nada para ser feito. Na verdade, nosso atual sistema monetário é 

praticamente uma réplica exata daquele que sustentava o regime dos senhores da guerra, há mais 

de setecentos anos atrás.' 7 
A grande diferença é que, agora, não são mais os imperadores e os samurais 

que lucram com esse incrível método de humilhar e submeter pessoas e estados. 
São banqueiros ocidentais que tão bem souberam aproveitar e explorar, de for-
ma conjunta, integrada, as três mais atraentes e consagradas invenções chinesas, 
tanto para expandir e consolidar os poderes político-militares e o sistema fi-
nanceiro internacional, que ferreamente controlam, quanto para fazer engordar 
lucros e largas bochechas sorridentes: a pólvora, o dinheiro de papel e o macarrão! 

E a grande sacada é que o verdadeiro 'negócio da China', copiado, aprovei-
tado pelos espertos e agora finalmente revelado, sempre foi pagar os débitos com 
dinheiro de papel! 

O mais chocante é que as pessoas, ao acatarem a moeda-papel (conversível) 
durante a fase de transição para o dinheiro de papel sem lastro algum (o papel- 

Para o conceito de moeda fracionária bancária, o relato da experiência monetária de Marco Pólo e a transcrição 
do pensamento de Griffin: Marrs, Jim. Na obra citada. P. 63-4. T.A. 
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, não atentavam para o fato de que, graças à esperteza conjunta de gover-
nantes e banqueiros, estavam cada vez mais e mais convalidando, sancionando a 
troca de seu trabalho, da produção, e pagando juros mais comissões sobre o uso e o 
empréstimo de 'papéis pintados' s, meras promissórias semfíador, criadas e emitidas 
por eles do 'nada', com imprudente e arrogante abundância, apenas em seu pró-
prio benefício, desprezando o da população. 

Degradou-se dessa forma, com o passar do tempo, o conceito natural da 
moeda sólida, garantida para toda a vida, ao evoluir da visão distinta de um agrega-
do que representava e correspondia a competências reais (trabalho, conhecimento, 
tecnologia) ou a bens tangíveis (a Terra, seus frutos e toda a produção física), 
para o que se convencionou chamar hoje, fluidicamente, de 'capital financeiro', 
isto é, mero dinheiro fiduciário em espécie ou escritural, uma forma simplória de 
'direito de saque' sobre um futuro incerto, de curtíssimo prazo, ou sobre o etéreo 
presente. 

'Promessas de pagamento' emitidas a granel e chanceladas à máquina, sem pra-
zo longo de validade garantida, portanto, logo descartáveis, não passam de abstrações 
impositivas por disposição legal, forma muito menos confiável, é claro, do que o 
dinheiro sonante ou do que a moeda-papel de outrora, nele conversível. 

E, é claro, moeda vil que, por não garantir as funções essenciais de meio 
(justo e estável) de troca e de garantia de reserva de valor, deflagrou o intenso, nocivo 
e interminável processo de reivindicações salariais, revisões de pensões, aposen-
tadorias, reajustes de preços em geral e de tarifas públicas, correções monetárias 
dos débitos em atraso, gerando um emaranhado de leis e de disputas que atu-
lham o Judiciário e causam apreensões, sofrimento e prejuízos aos assalariados 
e poupadores! 

Dinheiro, enfim, criado de porra nenhuma, sem lastro, sem qualquer relação 
com produção e o trabalho e que, absurdamente, ao invés de representá-los, estimula 
a recessão e o desemprego, deixando imensas saudades nos que já viveram dias me-
lhores e puderam conhecer instrumentos de pagamento mais dignos, duráveis, 
tranqüilizadores, sólida reserva de valor para os salários e as poupanças! 

Resguardados aos olhos e bolsos pelo ouro, pela prata, ou avalizados pe-
las assinaturas dos homens de pudor, os dos bons tempos do Império e do começo da 
República (últimos e dignos representantes da espécie, que ainda possuía algum 
tipo de comando sem receber ordens de fora), firmados a bico-de-pena molhada 
em tinta líquida, tão sólidos quanto os venerandos fios de bigode, arrancados à 
unha e assentados, orgulhosamente, sobre as mesas, à frente do freguês, como 
8 Papel pintado; Feliz expressão cunhada por Bautista Vidal, em palestra proferida na Escola Superior de 
Guerra, na presença deste autor. N.A. 
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garantia da palavra e aval da honra empenhadas ... 
A única razão para a persistência desse trágico enredo tem sido a permis-

sibilidade universalmente assegurada aos banqueiros para que editem e empres-
tem esse dinheiro fajuto. E, no caso das concessões de empréstimos diretos aos 
estados-nações ou dos indiretos, pelas subscrições de títulos públicos a mercado, 
surge o misterioso agravante da inexplicável renúncia dos governos e parlamentos ao poder 

de criarem} eles próprios, o dinheiro de que venham a necessitar, sem a obrigação de pagar juros 

e comissões a quem quer que seja, abdicando dele sem consulta popular, e, moto próprio, 
transferindo-o a terceiros! 9 

Se você, prezado leitor, possuir um milhão de reais, dólares ou euros, 
poderá ceder, livremente, apenas esse milhão a quem bem entender, pelo tempo que 
quiser, porém sem nada cobrar (se o fizer, poderá ser processado e preso pela prática 
criminosa da usura 1 0), visto que o sistema estabelecido não admite a concorrência 
individual. 

Mas se um banco, mesmo não dispondo de recursos próprios, tiver sob 
sua guarda, em depósitos de clientes, um milhão de unidades monetárias, poderá 
emprestar (como faziam os seus colegas-ourives de antanho) dez ou mais vezes essa 
quantia, cobrando os juros e spreads que bem entender 11 por tais empréstimos, sem 
que nada de mal lhe aconteça, além de embolsar os lucros! 

Também sabemos que, se de outro lado, uma razoável parcela dos deposi-
tantes desse banco correr para ele, ao mesmo tempo, solicitando o levantamento 
dos seus ativos, em montante superior às escassas reservas mantidas em caixa, 
logo filas se formarão às portas e este, em questão de horas, terá que fechá-las, 
rapidamente, por falta de numerário disponível. Nessa incômoda, circunstância, 
ficará sobejamente comprovada a tese de que bancos não têm o mágico poder de 
criar riquezas universais, nem são pagos para guardar e proteger, solidamente, poupanças 

alheias (competências que usualmente se atribuem, em custosas peças de pro-
paganda, e que justamente por isso ficam registradas no imaginário popular), 
senão em benefício próprio, ao lançarem mão dos nossos depósitos e usá-los, 
sem cerimônias e com autorização legal, como peças de auto-alavancagem. 

9 Para a tese do dinheiro fictício, criado do nada e emprestado a juros, ver capítulos, tópicos específicos ou 
simples referências nas obras ciladas de Marrs, Paterson, Icke ("Tales from The Time Loop" P. 58 a 61), Springmeier, 
Coleman, Howard, Sutton, Stiglitz ('AGlobalização e seus malefícios1' P. 201) e Abreu. 
10 Usura: Juro de capital. Conlrato de empréstimo com a cláusula em que o devedor se obriga ao pagamento 
de juros. Juro excessivo, exorbitante; onzena. Lucro exagerado. Mesquinhez, mesquinharia, avareza. Ambição. Dicionário 
Aurélio-SécuIo XXI. 
11 Conforme manifestação de Lessa, Carlos (ex-presidente do BNDES), em justíssimo protesto, tanto contra as 
altas taxas de juros como as dos spreads (comissões bancárias sobre operações financeiras de crédito). Em "O que falta 
é investimento estatal": Entrevista ao Jornal do Brasil, Rio de Janeiro, 5 de maio de 2004, P. A18. 
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E se, por acaso, isso vier a ocorrer na prática, o banco central local tratará, ime-
diata e urgentemente, de socorrer a esses banqueiros insolventes (por haverem 
usado mal os recursos de seus depositantes ou emprestado muito além do que 
dispunham), com dinheiro público. 

Isto é, com recursos provenientes do orçamento republicano, montado a 
partir dos nossos impostos, ou de dívidas futuras em aberto (contraídas, usual-
mente, junto aos próprios bancos em processo de 'salvamento'), sob o duvidoso pretexto 
de se evitar uma crise sistêmica. 

Certamente estamos, todos, muito bem lembrados das filas às portas dos 
bancos, em passado recente na Argentina, formadas por pessoas que, inicialmen-
te, ao perceberem as aceleradas perdas no poder de compra da moeda nacional, 
desejavam trocá-la por dólares, como lhes assegurava a chamada lei da conversibilidade, 

que permitia a troca de papel pintado argentino, (emitido abundantemente, também, 
sem a respectiva correspondência em dólares) por papel pintado americano, como se 

fosse (e era) um 'negócio da China'! 
Depois, ante a percepção de um desastre iminente pela desproporcionali-

dade entre os fluxos disponíveis dessas moedas, queriam tão somente sacar seus 
saldos das contas de depósitos à vista, mesmo que em dinheiro local, como também 
lhes  facultava a lei. 

Mas, tendo ocorrido a inadimplência dos bancos por falta do numerário corres-

pondente, os depositantes foram lançados à margem das mesmas leis que, supostamente, 

lhes ofereciam garantias. Desconhecendo seus direitos e os princípios elementares da 

economia de mercado, especialmente o que reza: "Quem não tem competência não se estabe-

lece'', logo se constatou a extremada prioridade concedida pelo governo aos 'estabelecimentos 

de crédito', determinando um interminável feriado bancário e, logo depois, decretando 
um reescalonamento para saques dos depósitos a vista. 

Os infelizes depositantes, credores dessa virtual massa falida, sem percebê-
lo, tiveram as suas próprias poupanças seqüestradas por ordem do mesmo governo que devia 

resguardar-lhes os interesses, sendo, portanto, eles os punidos, não os bancos, e, por 
isso mesmo, ficaram longo tempo a ver navios ... 

Não nos teremos esquecido, tampouco, do generoso socorro prestado 
pelo nosso estimado banco central, por mera decisão administrativa, ao conglome-
rado (bela palavra!) Marka-Fonte-Cindam, vendendo-lhe um substancial lote de 
dólares a preço fortemente subsidiado, após um desastroso investimento feito 
no mercado cambial futuro, 

Uma decisão que foi tomada, diga-se de passagem, sem declarada auto-
rização ou conhecimento superior, com base numa suposta autonomia e independência de 
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fato, jamais de direito. Veja-se aí, portanto, o perigo que correm o congresso e a 
sociedade ao fazerem vistagrossa às atividades do dia-dia do Bacen ou, pior ainda, 
de virem a lhe conceder tantos e tamanhos poderes autônomos, sabe-se lá para quê embora 
sempre haja desconfianças, especialmente considerado o empenho com que tal 
legislação específica nos tem sido cobradíssima, por gente lá de fora ... 

Mas, resta, então, a pergunta óbvia: 'Por que esse tratamento especialíssi-
mo aos sistemas financeiro e bancário privados que, além de autorizados a criar 
moeda do nada, a emprestarem-na às taxas de juros que bem entenderem e, ainda, 
a especular nos mercados futuros, muitas vezes alavancando recursos superiores 
aos respectivos patrimônios?' 

Afinal, deixando bem claro como coisas tão estranhas, desse quilate, po-
dem acontecer, é que James Tobin, Prêmio Nobel de Economia de 1981, não 
escondeu que elas ocorrem '... Pelas mesmas razoes de criação do FMI". 

E Tobin se justifica; O FMI "... É necessário para dar liquidez aos seus membros 
(países) quando estes têm necessidade de assistência temporária", garantindo-lhes, através 
de novos empréstimos, os recursos para que paguem as dívidas velhas junto 
aos seus financiadores privados. Por isso, também foi necessário criar e adequar... 
"Bancos centrais em cada país para dar assistência a bancos individuais que têm problemas de 
liquidez'' 12 

Por essa estranha lógica, o auxílio tão providencialmente prestado ao Ma-
rka-Cindam pelo expedito colegiado do nosso Bacen, respeitou apenas, e tão 
somente, os interesses do mercado financeiro, não os do povo brasileiro. 
Diretamente de seu Office na capital dos Estados Unidos, ancorado na exclusiva 
Massachussets Avenue, onde ocupa espaço nobre no IEE, importante think tank norte-
americano, John Williamson, "... Conhecido no mundo por ter sido um dos pais e 

principais formuladores do Consenso de Washington, ... profundo conhecedor das idas 

das da política e da economia brasileira, não só porque se especializou neste estudo, com 

visitas ao país, mas também porque é casado há anos com uma mineira ', fluente em 
português (sem receio, portanto, dos eventuais erros de tradução), manda seu 
claro recado aos brasileiros, mostrando que o que vale mesmo, nesta vida, é a 
"lógica do mercado" : 

"... Percebo uma preocupação muito grande do Henrique Meirelles e sua equipe do BC 

em manter a credibilidade e não mostrar qualquer sinal de que esta política está fora de controle. 

(A política fiscal, apresentada com expectativas de redução da relação da dívida com o produto 

interno bruto — dívida/PIB- aumentando o superávit no balanço de pagamentos). 
'Muitas vezes o mercado tem interesses específicos e muitas vezes tem reações irracionais . 

Para a transcrição da declaração de Tobin, James: l!Um Nobel contra a especulação". Entrevista à jornalista 
Flávia Sekles, correspondente em Washington. No Jornal do Brasil, 21 de Junho de 1998. P. 12. 
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Mas, sugerindo cautela, adverte-nos que ... É preciso não enfrentá-lo. Foi bom mostrar 
aos investidores mais desconfiados que não houve nenhuma expropriação dos juros, dos ren-

dimentos. Isso não aconteceu e não acontecerá. ... Com relação ao crescimento da economia, o 

professor adverte que ... Alguns setores, principalmente os políticos e os desempregados, deverão ter 

'mais paciência' para entender que a trajetória está acertada, a política traçada e tudo se dará em 

uma questão de alguns meses ou, talvez um ano. — Não há passe de mágica. Quando for possível 

fazer uma redução um pouco mais expressiva dos juros, o crescimento virá ainda mais forte. A 

maioria dos brasileiros já entendeu isso. E claro que existe uma pressão por mais empregos, mais 

crescimento, mas para esses que ainda não compreenderam que se traia de uma melhora de médio 

prazo, será preciso pedir mesmo mais paciência, como o ministro Palloci já tem feito . 13 
Como se pode depreender, na vida e, especialmente, nas transações do 

mercado, "Manda quem pode, obedece quem tem juízo." 
O curioso, e intrigante, é que tamanha operação de socorro oferecida 

ao cambaleante Marka-Cindam (enfartado por malfadada ação especulativa), uma 
espécie de respiração boca a boca financeira, veio sugerir, de início, a todos nós, 
contribuintes compulsórios (de tabela continuamente progressiva, pois que quase 
nunca reajustada pelo leão, uma criativíssima invenção tropical que permite aos 
governos contornarem a prerrogativa do Congresso Nacional em aumentar os im- 
postos), que seria uma medida tão sábia e justa quanto, logo depois, totalmente 
incompreensível. Isso, posto que o titular do conglomerado e principal benefici-
ário dessa providência heróica, aparentemente imprescindível, legal, rapidamente 
escafedeu-se e se encontra foragido, até hoje, na Itália, abrigado e vivendo, à 
tripa forra (segundo denunciam as línguas de trapo), sob o manto protetor de uma 
providencial dupla nacionalidade... 

Dinheiro bancário é um mito, um truque secreto." 14 
Fica bastante claro, portanto, quando você vai a um banco, solicita e ob-

tém um empréstimo, que ele não precisa ter esse dinheiro em caixa, não necessita 
imprimir cédulas nem, tampouco, cunhar uma única moeda. Ele simplesmente 
lançará um valor impresso na sua conta-corrente, dígitando-o no computador 
da agência. 

E, desse momento em diante, você já estará pagando juros por algo intangí-
vel, meros inputs transmitidos ao teclado e estampados numa tela brilhante, sem 
qualquer relação com o mundo físico, o das coisas reais. 

Se você se esquecer do movimentar esse dinheiro invisível, sua obrigação 
crescerá indefinidamente, apenas de forma contábil, é claro, sem que nada neste 

13 Para as transcrições acima, contendo declarações e informações de John Williamson: Araripe, Sônia, na 
entrevista: "Brasil deve estar preparado". No Jornal do Brasil, 21 de junho de 2004, R A22. 
14 Para a autoria da frase de efeito: lcke: David: "Tales From the Time Loop". P. 59. T.A. 
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mundo se modifique, a não ser os números constantes da telinha, ao lado do seu 
nome, CPF ou CNPJ, registrando a evolução da dívida eletrônica, em impulsos 
puramente magnéticos. 

Mas, a abundância financeira do banco e, provavelmente, também, os seus 
lucros de balanço, crescerão no mesmo montante do endividamento do tomador, 
sem que nenhum ativo físico tenha sido produzido ou criado, por quem quer que seja, em 
indêntico 
periodo 

 
Exibem esses estabelecimentos, portanto, aquele mágico poder a que nos 

referimos um pouco antes, seja à luz do dia ou na calada da noite, enquanto to-
dos nós dormimos, sem mover uma palha, de registrar ininterruptos aumentos 
de riqueza em seu próprio e exclusivo favor e sem que na economia física, a do 
mundo real, tenha-se dado voltas a um único parafuso ou produzido, sequer, um 
esquálido pé de alfaces! 

Isso, é claro, se não vierem a ocorrer, com abusada freqüência, os temí-
veis apagões que lhes interrompam os contínuos fluxos de processamento de 
dados! 

Se você, por acaso, não vier a pagar, em dinheiro de verdade, o que registram 
os tais impulsos eletrônicos nos computadores, correspondentes ao principal 
emprestado mais os juros e spreads incidentes, o banco, aí sim, através de medidas 
de proteção legal, habilitar-se-á a tomar seus bens tangíveis, criados e adquiridos 
muito antes dessa transação dáfana, mas certamente exigidos e oferecidos em garantia 
dela. Para isso, afinal, servem as avaliações prévias e os indefectíveis "cadastros dos 
clientes". 

Ou seja, aos bancos não interessa, sobremaneira, a forma como você disporá 
do dinheiro tomado em empréstimo: Se pretende deixá-lo adormecer na conta, 
se produzirá algo de bom para o bem-estar e o progresso da humanidade ou se vai, simples-
mente, deitá-lo fora em farras etílicas, nas patas de cavalos lentos ou nas mãos 
de mulheres rápidas. Eles desejam, tão e simplesmente, a certeza de que irão 
receber o seu dinheirinho de volta, este sim, real, concreto, contado na boca do caixa, 
acrescido dos juros e das comissões aprazados. 

E, acima de tudo, desejam ardentemente emprestar aos governos que, além 
de lhes oferecerem as maiores e melhores garantias nacionais, usualmente secretís-
simas aos olhos da população, mantêm o gentil costume de jamais pagar integral-
mente suas dívidas acumuladas, preferindo recolher apenas parte dos juros, am-
pliando-as de tempos em tempos com pedidos de crédito adicional, para depois rolá-las. 

Aos bancos, portanto, é muito mais conveniente evitar a insegurança das 
novas empreitadas, dos investimentos produtivos de risco, do que deitar cobiças, olhos e 
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mãos sobre o que foi produzido no passado e pertença efetivamente ao tomador do emprés-

timo, especialmente se for o povo de qualquer nação livre e soberana, possuidor de 
abundantes riquezas naturais ou industriais. 

Ou, trocando-se em miúdos, só lhes interessam, garantias reais e efetivas, 
todas pré-existentes às operações bancárias, aquelas que lhes puderem dar a tran-
qüilidade de que virão a receber, no futuro, o montante que, estimam, lhes será 
devido. 

Fica mais fácil, assim, perceber que entre a visão idealista, altruística, para 
a existência da rede bancária (como construtora do progresso, indutora do in-
vestimento e do emprego) e o que, efetivamente, vem ocorrendo na vida prática, 
costuma haver uma longa distância a se considerar e a percorrer ... 

E em casos de inadimplência, o banco pleiteará seqüestrar, com inteira 
justiça diga-se de passagem, os ativos físicos que pertençam legalmente a você 
ou aos seus dependentes, como sua empresa, sua casa, veículos, terrenos, jóias, 
telas, ações ou quaisquer outras coisas materializáveis, até o montante que ele 
próprio, e equipes de hábeis advogados, terão estabelecido nos documentos de 
cobrança apresentados ao juizado competente. 

Todos, é claro, fielmente comprobatórios da cessão pretérita dos tais impul-
sos magnéticos registrados em seu favor, na melhor forma de direito, com as 
firmas dos interessados e das suas idôneas testemunhas devidamente reconheci-
das e abonadas em cartório. 

O mais curioso, especialmente entre os que crêem, firmemente, na re-
ciprocidade de tratamentos, é que jamais se ouviu mencionar o fato de haver 
qualquer autoridade judiciária, no mundo inteiro, ao menos em julgamento de. 
um único desses casos, ter exigido do banco credor a prova material da existência prévia, cabal, 

tangível, dos fundos virtuais, emprestados de forma eletrônica, ao cliente suposta-
mente devedor ... 

Outra questão intrigante é a de que os governos, outrora os verdadei-
ros e orgulhosos indutores do crescimento econômico, antigos árbitros do de-
senvolvimento, agora de cabeça baixa, à meia-bomba, pressionadíssimos pelas 
organizações financeiras internacionais, hesitam e abdicam do poder e do dever de pôr 
mais dinheiro em circulação, sempre que necessário, sem ônus para o povo, devi-
damente acompanhado de projetos indutores do crescimento econômico e da geração de 
empregos. 

Isso porque ouvem, diariamente, martelar aos seus ouvidos, que criar 
dinheiro novo dessa forma, sem pagar juros e comissões (em operações casadas com a 

realização de projetos na economia física), seria cometer uma 'temerária aventura, 
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inconseqüente e inflacíonária'. 
Não o sendo, porém, na douta visão dos mesmos e sábios conselheiros econômi-

cos (o que só faz engrossar tamanho mistério), no caso dos governos insistirem em 
tomar dinheiro emprestado aos bancos, que também vão criá-lo do nada, com o agravante 
de não construírem coisa alguma a nossa volta e de ainda nos cobrarem verdadeiras fortunas 

por isso 
E mais: indolentes, escravos de tamanha hesitação, políticos do 

mundo inteiro vêm permitindo às redes bancárias privadas, sob a sereníssima 
complacência dos bancos centrais independentes, que elas empolguem o monopólio 

planetário da criação, do aluguel de moedas e da administração privada dos orçamentos 

públicos, sob a forma e a exigência do abominável superávit primário,: a moderna 
galinha biônica dos ovos de ouro que lhes assegura o fluxo crescente e contínuo, 
interminável, de dinheiros públicos e, através dessa armadilha 
retroalimentadora, o controle, a posse e o domínio universais. 

Pelo exposto, fica o leitor prevenido de que a verdadeira revolução bra-
sileira não seria feita pelo cumprimento dos pedidos e ameaças de moratória, interna 
e externa, ou de redução das dívidas, como ocorreu recentemente na Argentina 
de Kirshner, ,e outras feitas por aventureiros interessados, apenas, em despertar, 
para si próprios, popularidade e atenções eleitoreiras. Mera conversa fiada para, 
quem sabe, excitar paixões pseudo-patrióticas e arrecadar mais um ou outro 
votinho, aqui, ali e acolá. 

A medida factível, incontestável, de verdadeiro e contundente impacto, 
aquela que venho defendendo em teses escritas e palestras, seria sustar e inverter, de 

uma vez por todas, a perversa equação que retira recursos orçamentários da população e os 

transfere aos bancos privados. E isso seria feito, na prática, pelo resgate incontinenti dos 
títulos da dívida pública, nas datas de seus respectivos vencimentos, usando-se 
recursos novos, também eletrônicos, como compete ao poder do estado, por expressa 
determinação do Executivo ao Banco Central, com o prévio e amplo respaldo 
popular delegado, através de ratificação expressa do poder Legislativo. 

Solução em quase tudo idêntica ao que vem fazendo, há séculos, a banca 
privada, criando recursos do nada para emprestá-los, a juros e salgadas comis-
sões, aos tesouros nacionais. Com uma única diferença e o agravante, registre-se, 
de fazê-lo sem a mínima legitimidade, usurpando-a aos governos inermes que, mis-
teriosamente, vêm abdicando desse dever legal em favor desses mesmos bancos privados: 

Pagar-se-ia, desse modo original, honesto e criativo, os títulos internos, 

15 A tese defendida pelo autor, a de ser preferível produzir dinheiro novo, via banco central, do que tomá-lo 
emprestado a juros aos bancos é também sustentada pelo Prêmio Nobel de Economia de 2001, Stiglitz, Joseph em: "A 
Globalização e seus malefícios", P 201. 
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na mesma forma e espécie com que foram obtidos pelos banqueiros adquirentes. 
A propósito: seria o tamanho açodamento com que se pleiteia obter a 

independência para o nosso Banco Central, fruto do receio de que o povo brasi-
leiro venha a exercer, de fato e de direito, tamanha demonstração de soberania? 

No plano externo, dado à ruptura unilateral do tratado de Bretton Woods 
pelos Estados Unidos e seus mentores, os barões do FED, negando-se a continuar dando 
conversibilidade, em ouro sonante, ao dólar americano (a única base legal e ética a sus-
tentar a antiga construção do sistema financeiro internacional, razão exclusiva 
para que se transacionasse numa moeda supostamente forte, então conversível), hoje não 
mais persiste! 

Por isso, quando o antigo sistema, que se mantinha em equilíbrio pelo poder do 
ouro metálico, está se transformando em um precário castelo de cartas sem naipe 
nem vaíor de face, a solução deveria vir, também, de forma igualmente natural e justa: Pa-
gar-se-ia a dívida externa, imediata e integralmente, nas respectivas datas dos vencimentos 
de seus títulos, em moeda nacional (no nosso caso o real, também este feito em be-
líssimo papel pintado, decorado com brasões, assinaturas e raros animais silves-
tres), dinheiro de curso legal forçado, com o qual se é dado (e obrigado, por lei, 
a todos os brasileiros) adquirir quaisquer bens e serviços em todo o território 
nacional, por mais prosaicos, exclusivos, raros, sofisticados ou grandiosos que 
possam ser, 

E isso inclui desde a boa comida, diversão, turismo, ao competente traba-
lho de operosas mãos (desde as mais calejadas às suavemente sensuais) ou à aquisição 
de tecnologia nacional, de veículos, navios, plataformas, terras férteis, reservas 
florestais, imensas áreas de exploração petrolífera, safras agrícolas, riquíssimas e 
abundantes jazidas minerais, grupos empresariais, enfim, tudo de bom, útil, essencial 
ou supérfluo nesta vida que o dinheiro possa, e em situações como essas, deva comprar. 

Tratar-se-ia, enfim, de oferecer aos nossos credores em quitação pelas eté-
reas e perpétuas dívidas eletrônicas, as que nos mantém escravizados, quinhões 
de fabulosas riquezas concretas ou da nossa incomparável criatividade pessoal e 
intelectual, sem a perpetuação de riscos periódicos, ameaças de supostos calotes. 

Proporcionaríamos de forma clara, insofismável, aos nossos banqueiros-
emprestadores, tudo aquilo que eles costumam nos exigir e impor quando lhes 
solicitamos empréstimos pessoais ou comerciais: garantias reais e tangíveis! 

Haverá, neste mundo, algum credor que possa torcer o nariz e recusar 
esse tremendo 'negócio da China'?  Ou será, ao contrário do que afirmam, que o 
importante não é a paga que dizem merecer pelos empréstimos, mas a perpetu-
ação do poder que, secretamente, exercem sobre os nossos destinos? 
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O resgate da dívida externa se feito sob tal contexto, na forma de paga-
mentos cash em moeda nacional, uma simples operação de compensação de recursos 
bancários com dinheiro novo criado pelo Banco Central — ainda não independente, 
é claro -, por determinação do congresso, input contra input, papel contra papel, 
resultaria na sua extinção, sem moratória, calote, redução no valor de face dos 
títulos brasileiros, nem qualquer outro prejuízo tangível, uma verdadeira dádiva 
para negociadores honestos e de espírito público, tanto representantes dos cre-
dores institucionais quanto de 'investidores internacionais. 

O aspecto mais virtuoso dessa alternativa viria em benefício da economia 
visível, a do mundo real, porquanto convidaria e induziria o investimento produtivo es-
trangeiro dentro do país, no exato momento em que cada capitalista partisse em 
busca de um pronto resgate, ou rápida aplicação, para os seus haveres financei-
ros convertidos em moeda nacional (e agora, definitivamente, sem mais nenhum 
pagamento de juros e das comissões de rolagem!). 

Estaria, assim, expulso do Brasil, de forma imaginosa, justa, honesta e 
definitiva o tão pernicioso parasitismo especulativo. 

E, o melhor de tudo, é que essa oferta monetária adicional não teria porque reverter 
em inflação, como sempre protestam os defensores caboclos do capitalismo financeiro sanguessu-
ga e do pagamento desvairado de juros e comissões, pois ela seria integralmente absorvida: 

• Com a provável conversão do dinheiro resgatado em ações de empre 
sas nacionais, bens de capital, serviços, ou, simplesmente, em inves 
timentos virtuosos, indutores de aumentos das operações mercantis, do 
produto e da geração de novos empregos; 

• Com a imediata e vertiginosa queda nas taxas de juros, reduzindo de 
forma substancial os custos financeiros de toda a cadeia produtiva, 
aliviando pressões sobre os preços finais; 

• Com a formidável diminuição das despesas públicas, diante da brus 
ca interrupção do pagamento do serviço por uma dívida global intei 
ramente, amortizada; 

• Com o impacto do vertiginoso aumento na arrecadação de impostos, 
face ao incremento da atividade econômica; 

• Pela reativação dos negócios na Bolsa de Valores e dos mercados fu 
turos; e 

• Pelo alívio no dispêndio de divisas com pagamento de juros, possi 
bilitando a importação de bens cuja demanda fosse aumentada em 
função da reativação econômica ou do eventual aumento do poder de 
compra da população. 
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Ressalte-se que esta proposta, inusitada, quando analisada por técnicos 
estrangeiros após visita à página do autor na rede mundial, mereceu inteira e 
entusiástica aprovação, como atesta o respaldo oferecido por facção nacionalista da 
imprensa européia, consubstanciado em artigo escrito e publicado sobre este autor, e suas idéias, 

intitulado: "Para onde for o Brasil, irá o Mundo" ('Dove va il Brasile, dove va il Mondo')! 

Já vamos compreendendo melhor, também, como as famílias iluminadas, 
exercendo o controle desse sistema financeiro inacreditável, crudelíssimo para o 
povo, através dos " organismos financeiros internacionais", dos bancos centrais priva-
dos ou independentes e de suas espertíssimas estratégias econômico-financei-
ras, decidem quanto dinheiro estará disponível, em circulação. 

Eles podem, assim, criar expansões ou quebradeiras. Eles podem, igual-
mente, criar inflação ou deflação. Eles também podem e fazem a mesma coisa com 
os mercados de capitais e as bolsas de valores, que movimentam trilhões de 
dólares todos os dias, decidindo quanto e quando vão elevá-los aos céus ou à 
profundeza dos precipícios. 

Mas, por que, então, haveriam de assim proceder, predatoriamente, se 
possuem tanto dinheiro investido nesses mercados? 

Porque, simplesmente, mercados não despencam ou se elevam caotica-
mente, por forças naturais, espontâneas ou fortuitas. Eles são forçados a assim se 
comportar. 

Quem possui todo o dinheiro do mundo pode escolher como, quando e 
onde injetar ou retirar recursos de operações financeiras ou de atividades em-
presariais, elevando-as ou deprimindo-as à sua inteira conveniência e vontade. 
Decidindo e conhecendo, antecipadamente, os momentos em que esses merca-
dos estarão em alta ou em baixa, a elite financeira pode aumentar, maciçamente, a 
quantidade de seus ativos, adquirindo bens ou ações por uma fração do custo, 
entre uma e outra manipulação, desfazendo-se deles quando seus preços forem 
artificialmente sobrevalorizados. 

Migrante, trânsfuga, essa massa especulativa travestida de 'investimento 
estrangeiro', não passa de dinheiro de engorda, solto como as cabras vadias em pas-
tos alheios, na busca de fácil e rápido ganho de peso, sem nenhum custo para 
o dono. 

E sua duvidosa existência no mundo material, como sabemos, é figurada 
apenas por brilhantes algarismos fosfóricos, sob a aparência de luzes pulsantes, 

Artigo de louvor publicado na Itália e na França, conforme divulgado por seus autores estrangeiros em www, 
rinascita.info e cujo texto original, em italiano, sua autoria e origem, estão transcritos, também, na página www.armindoa-
breu.ecn.br. 
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ectoplasmas 17 que transitam dia e noite, entre contas eletrônicas, de um compu-
tador a outro, ou através de operações com cheques, ordens bancárias, cartões 
de créditos, muitas vezes lavando os lucros mais espúrios de uma sociedade 
cúpida, materialista, advindos da degradação humana pelos submundos 
clandestinos do vício, do crime e da prostituição. 

... Quanto mais dinheiro em circulação na economia produtiva, eletrônico ou físico, 

maior atividade econômica, mais prosperidade e mais empregos. Um dos truques favoritos do 

sistema é criar uma fase de intenso crescimento, através dos incentivos aos empréstimos, com a 

baixa temporária dos juros e, depois, puxar a tomada, causando depressões e quebradeiras. Eco-

nomistas e jornalistas de economia, alguns muito bem nutridos, a maioria sem a menor idéia do 

que está ocorrendo, dirão ao sen público que expansões e recessões fazem parte dos ciclos naturais 

da economia. Não fazem. 
Elas não passam de sujas manobras, manipulação sistemática dos illuminati para ex-

propriar a riqueza real do planeta. Durante períodos de expansão da economia, as pessoas, 

geralmente mais confiantes, tendem a contrair novas dívidas. Uma atividade econômica vibrante 

significa que as empresas estão tomando empréstimos para adquirir melhores tecnologias com 

ganhos de produtividade, de forma a que sua produção possa se igualar ao aumento da demanda. 

E as pessoas, em contrapartida, sentem-se encorajadas a trocar de residência, de carro, a adquirir 

bens duráveis e a sair de casa em busca de lazer, aumentando a freqüência aos restaurantes e casas 

de diversão, porque se sentem muito mais seguras quanto às perspectivas futuras. Então, em dado 

e oportuno momento, os bancos centrais e privados elevam as taxas de juros para interromper a 

rolagem das dívidas e a demanda por novos empréstimos e começam a cobrar os débitos pendentes. 

Isso eqüivale, na prática, a uma violenta retirada do dinheiro de circulação, com supressão da 

demanda e a queda dos níveis de emprego. As pessoas e as empresas não podem mais pagar pelos 

empréstimos pessoais, empresariais ou dos cartões de crédito e vão à falência. Os bancos, então, 

seqüestram a riqueza real dos inadimplentes, por conta de algo que nunca passou, na verdade, de 

impulsos elétricos em telas magnetizadas de um mundo totalmente imaginário.'  (18) 
O mesmo vem acontecendo, há séculos, em relação aos governos dos de-

mais países espalhados pelo globo. 
"... Ao invés de criarem seu próprio dinheiro, os governos tomam-no emprestado aos car-

téis bancários, controlados pela linhagem familiar dos Illuminati, pagando juros sesquipedais (e, 

às vezes, pequena parte do principal), com dinheiro arrancado aos impostos, isto é, diretamente ao 

bolso dos contribuintes. Uma quantia astronômica de dinheiro em taxas e impostos vai, portanto, 

direto aos cofres dos banqueiros privados para o pagamento de empréstimos que poderiam ter sido 
17 Ectoplasma: Na parapsicologia, substância supostamente visível que emana do corpo de certos médiuns. 
N.A 

Para a tese completa,até este ponto, recomenda-se consultar as mesmas fontes anteriores. Para a transcri-
ção: Icke, David: "Tales From the Time Loop". P 59-61. Tradução livre e adaptada, com a inclusão de algumas licenças 
poéticas, a cargo deste autor. 
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evitados se os governos criassem seu próprio dinheiro, sem quaisquer ônus (Interest Free Money, 

na expressão original em inglês. N.A,). E, por que, então, eles não fazem isso? 
Os illuminati controlam os governos, da mesma forma que controlam os bancos. Aquilo que, em 
todo o mundo, é chamado de privatização, não passa de uma venda de ativos dos es-tados-
nacionais, em resposta às cobranças dos débitos engenhosamente criados pelos bancos, com a 
conivência dos seus governos. Os países mais pobres do mundo estão cedendo o controle de seus 
territórios, dos recursos naturais e seu parque industrial, enfim, da sua soberania, aos banqueiros 
iluminados, simplesmente porque não têm como pagar esses empréstimos-armadilba, criados 
artificialmente para enredá-los em situação deplorável. O mundo não precisa viver na pobreza 
e no conflito. Ele é manipulado artificialmente para ser assim, porque isso convém à Agenda. 
A chamada 'Dívida do Terceiro Mundo', especialmente a dos países ricos em matérias-primas 
estratégicas, foi inteiramente fabricada para substituir a antiga ocupação física, dos tempos do 
colonialismo, pela 'ocupação financeira', obrigando-os à rendição irrestrita e à entrega total dos 
seus negócios aos banqueiros, ao Banco Mundial e ao Fundo Monetário Internacional." (19)  

Segundo respeitável corrente de pesquisadores, os primeiros bancos cen-
trais teriam sido criados no começo cío século XVII, cabendo a primazia ao 
Banco de Amsterdã, de 1609, logo seguido pelos de Hamburgo, de 1619, e o da 
Suécia, de 1661, todos oriundos de antigas concessões reais feitas a financistas 
tradicionais mediterrâneos, de ascendência ariano-fenícía, estabelecidos secular-
mente em Veneza, isto é, a nata dos líderes da elite global financeira. 20 

Conforme reza a mesma ala autoral, são essas as pessoas que ocupando, 
até hoje, o topo da pirâmide humana, de lá a comandam a partir de grupos fami-
liares de escol, de ascendência iluminada que, em muitos círculos, são conhecidos 
e referidos como "Black Nobility" (A "Nobreza Negra"). 

Inicialmente formadas entre os mais antigos patriarcas e oligarcas de Gê-
nova e Veneza (os Guelfos, cujo nome proveio do príncipe alemão Welf 21, 
também chamados de Neri 22 ou Guelfos Negros), diz-se que tais famílias 
adquiriram esse apelido ao tempo em que, vivendo em Roma, formaram um 
19 íbidem. 

Para os bastidores da história dos primeiros bancos centrais, ver; Icke, David em"... and the truth shall set you 
free", Bridge of Love, Cambridge, England, 1995. P. 46 e seguintes. 
Contra a opinião de Icke e suas fontes, este autor considera que os bancos de Amsterdã, Hamburgo e da Suécia foram 
bons precursores do que se poderia denominar, hoje, de um banco central. Porém, tecnicamente, prefere a companhia de 
outros autores, como. p, e., o pastor, presidente da "Christian Coalition", senador e ex-candidato à presidência dos Estados 
Unidos, Pat Robertson, em seu The New World Order", que apontam o Banco da Inglaterra, de 1694, sob o reinado de 
W illiam of Orange, como o primeiro da História verdadeiramente digno desse nome. NA 

Guelfos e Gibeíinos: Nomes de dois partidos poderosos que dividiram a Itália do século XII ao século XV. 
Os primeiros eram partidários dos papas; os segundos, dos imperadores da Alemanha. As suas lutas ensangüentaram 
as cidades da Península e prolongaram-se até a invasão francesa de 1494, Dicionário Prático Ilustrado Universal, Lello & 
Irmão-Editores, Porto, Portugal, 1963, Volume III. P.1640. 
22 Neri; plural de nero, negro em italiano. N.A. 
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partido político sob uma flâmula negra e se colocaram ao lado do príncipe Welf e do 
papa, lutando pelo controle do sacro império romano contra os "Brancos", ou 
Gibelinos, partidários e defensores das forças do rei, sob a mesma denominação 
do seu castelo (Ghibellino).  

Este último soberano, membro da dinastia Hohenstaufen, visava retomar 
domínios papais e unificar a Itália; porém, ao final dos confrontos, saiu derro-
tado pelos guelfos da Nobreza Negra, permitindo-lhes que consolidassem imenso 
poder. 

Entre essa vertente de influentes homens 'iluminados' da política, dos 
negócios e das finanças, destacaram-se os Warburg, talvez os mais antigos e 
fiéis aliados dos Rothschild em atividades financeiras, descendentes diretos da 
mais poderosa clã de tradicionais banqueiros genoveses e venezianos da Nobreza Negra, a 
família de Abraham Del Banco, antigos migrantes fenícios pertencentes à especial 
linhagem da Fraternidade Babilônica (de quem trataremos adiante). 

A esse grupo pertenceram, também, John Cabot (cujo verdadeiro nome 
era Giovanni Cabotto) e Cristóvão Colombo (Christopher Columbus, um so-
brenome latino significando 'a pomba', como ele é, estranhamente, conhecido 
entre os de língua inglesa, apesar de haver nascido e batizado com o nome 
espanhol de Cristobal Colón, idioma em que a palavra 'pomba' traduz-se pelo 
vocábulo "paloma", nada tendo, portanto, a ver com o nome adotado, mais 
tarde, pelo navegador), personagens que coincidentemente viveram em Gênova, 
um importante núcleo da Nobreza Negra, antes de haverem 'descoberto', no espaço 
de apenas quatro anos, distintas partes do continente americano. 

Dessa mesma 'pomba' misteriosa, um símbolo babilônico para a deusa pagã 
Semiramis-Isis, também representada pela estátua da Liberdade, derivaram ou 
tros nomes importantes nos EEUU, como o District of Columbia", nome oficial 
da capital Washington; Columbia, a capital do Estado da Carolina do Sul e cerca 
de, pelo menos, uma dezena de outras cidades, condados e comunidades do 
mesmo nome, espalhadas pelos Estados Unidos, no Tenessee, Pensilvânia, Nova 
York, Maryland, Mississipi, Missouri, etc ... ; a nave espacial Coiumbia; a Uni 
versidade de Columbia em Nova York; a cadeia de comunicação CBS (Columbia 
Broadcast System ) , a companhia cinematográfica Columbia Pictures (cujo símbolo, 
uma linda e jovem mulher em vestes drapeadas, levantando a tocha acesa, símbolo 
dos iluminados, isto é, a deusa Semiramis, é mostrado na introdução de todos os 
seus filmes); diversos acidentes geográficos como ... as Montanhas, os Glacia- 
res, o Rio, Cordilheiras; a pequena cidade onde houve o famoso atentado a tiros, 
Columbine, etc ( 23). A pomba branca, mais do que o símbolo ecológico oficial dos 
23 A pequena amostragem acima das cidades, acidentes geográficos e instituições que carregam o nome da 
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Estados Unidos, a águia careca (em extinção), confinada em escassas reservas 
ecológicas) voa melhor, com mais prestígio e muito , muito mais longe ... 

Um outro Giovanni, recentemente falecido, foi aclamado por pesquisa-
dores como importante membro contemporâneo da Nobreza Negra: Giovanni Ag-
nelli, ex-proprietário da FIAT e seu presidente durante longo período, além de 
membro dos Bilderberger. 

Diz-se, jocosamente, que a família Agnellí domina inteiramente a Itália 
e que, lá, a maior função dos primeiros-ministros é 'polir as maçanetas' das por-
tas que se abrem para seus membros. 24 Relatam, também, as colunas de gossips ( 
fofocas, em bom português) internacionais que Agnellí teve uma comentada 
relação amorosa com Pamela Churchill, ex-nora do ex-chanceler inglês Winston 
Churchill, antes de ela vir a se casar com ... Averell Harriman, homem-forte das 
Round Tables e da Skull & Bones, associado a Cecíl Rhodes e aos Rothschild! 

Eles também possuem laços familiares com a família real holandesa do 
finado príncipe Bernhard, um dos fundadores dos Bilderberg, conexões que se 
estendem até Londres, entre membros da rica aristocracia britânica, tradicionais 
donos das mais antigas fortunas e agora, também, do dinheiro novo, o produzido 
eletronicamente como os vírus de computadores, fruto de uma combinação de 
maus desígnios alheios com o nosso descaso e a nossa leniência! 

Muitas cabeças coroadas européias, nobres de sangue-azul, parentes pró-
ximos dos reis britânicos, também fazem parte desse pequeno e incrivelmente 
poderoso mundo secreto. Membros das casas reais da Suécia, da Holanda, Dina-
marca e da Espanha demonstram, freqüentemente, sua união em torno de temas 
e objetivos político-econômicos nas reuniões dos Bilderberger, onde costumam 
se juntar aos príncipes britânicos Phíllip e Charles, habitués desses encontros. 

Outras importantes sociedades secretas, como os Round Tables, o Royal 
Institute of International Ajfairs, o Council On Foreign Relatíons - CFR. e sua imensa 
rede associada (a quem retornaremos, mais detalhadamente, muito em breve) 
servem de discreto palco para encontros e maquinações dessa elite, permitindo 
também o intercâmbio entre os membros mais destacados da maçonaria, da 
maçonaria iluminada e dos seus níveis superiores, os illuminati e a Nobreza Negra. 25 

Comprovando os privilégios de que sempre desfrutaram, ao longo dos 
séculos, e o valor das cartas marcadas com que tiveram assegurados, para eles, 
os melhores e mais influentes destinos, conta-nos o historiador americano Paul 
pomba (Columbia) podem ser encontrados na 'Encyclopaedia Britannica', que arrota mais de 1200 verbetes com o mesmo 

I título. N.A. 
Conforme o "The Sunday Times" de 17 de dezembro de 1995. P 1, seção 3. 
Para comentários, nomes e fatos relacionados à Nobreza Negra: Icke, David em"... and the truth shall set you 

free", Bridge of Love, Cambridge, England. 1995. P. 196-7. 
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Johnson que o papa Pio XII, Eugênio Pacelli, ao assumir o papado, em outubro de 
1939. era um "...Aristocrata triunfalista nascido na 'Nobreza Negra' de Roma e destinado, 

quase desde o nascimento, a ocupar o trono de São Pedro." (26) 
Ainda sustentam outros autores dessa mesma corrente que teriam sido 

Eles os líderes à frente de um fantástico plano que colocou Guilherme de Orange 
(Guilherme III, ou William III. da Inglaterra, um descendente da casa de Ha-
bsburgo, membro da Nobreza Negra e mando de Mary II, (27) )  no trono 
britânico, 

 
 

 como o 
conhecemos hoje: Formando uma rede de bancos centrais privados e 

independentes, totalmente interconectada e, mais recentemente, coordenada pelo BIS - 
Bank of Internacional Settlement ( Banco Internacional de Compensações ), na 
Basiléia, cidade Suíça à beira do Reno, tendo à frente um grupo oligárquico 
formado pelos treze (sempre este número!) homens da 'comissão internacional 
de bancos", em Genebra. 

"... O BIS, ostensivamente fundado e organizado em Basel, na Suíça, em 1930, para 

administrar as reparações de guerra imputadas à Alemanha através do Tratado de Versalhes, 

teve sua composição acionária inicial formada pelos felizes proprietários do First National Bank 

of New York (afiliado ao Morgan), do Bank of England, do Reichsbank Alemão, dos bancos 

centrais da Itália e da França, e de mais alguns outros entre os principais bancos centrais inde 

pendentes e privados, formando uma imensa rede de interesses financeiros internacionais e de sua 

administração conjunta, consolidada ...  
O primeiro presidente do BIS foi Gates W. McCarrah, um antigo banqueiro do grupo 

Rockefeller, ex-dirigente do Chase National Bank e do Federal Reserve Bank, avô do futuro dire-

tor da CIA Richard Helms. Segundo diversos escritores e pesquisadores das conspirações, o BIS 

continua a ser uma importante base de lavagem do dinheiro produzido pelo tráfico de drogas e de 

controle mundial de operações bancárias interconectadas." 28 
(Repare, então, o leitor, a razão pela qual a Suíça sempre se manteve 

neutra e intocada todas as vezes que a Europa foi à guerra: Ela é um dos mais im-
portantes centros financeiros da elite global! 29) 

E foram Eles, os da Nobreza Negra, também, a força propulsora dos nor-
mandos, liderados por "Guilherme o Conquistador", (não confundir com o seu xará, 
Guilherme de Orange!) na conquista e reforma da Inglaterra, em 1066, após a 
26 Black Nobility (Nobreza Negra): Para o conceito e a informação sobre Pio Xll: Johnson, Paul. Em "A História 
do Cristianismo". Imago, Rio de Janeiro, 2001. P. 561. 

Dados compulsados pelo autor na 'E. Britannica' e em Icke, David: "The Biggest Secreí", P.128-9,132,141. 
IA, 
28 Para estas e outras informações sobre o BIS, inclusive as transcrições acima: Marrs, Jim: "rule by  
Secrecy".. 
P. 180 

Para as afirmações acerca de Guilherme de Orange e do sistema financeiro internacional: Icke, David, em"... 
and the truth shall set you free", Bridge of Love, Cambrídge, England, 1995. P. 46 e 47. 
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batalha de Hastings. 
Mais tarde, quando baseada em Gênova, a Nobreza Negra apoiou e susten-

tou Robert Bruce 30 na conquista da Escócia e foi essa mesma linhagem, com a 
proteção de sua respectiva sociedade secreta, a Ordem da Laranja (Order of 
Orange), quem assegurou a Guilherme de Orange (Guilherme/William III) a 
ascensão aos tronos unificados da Inglaterra, Escócia e Irlanda, formando a 
Grã-Bretanha, base para a formação do seu futuro império mundial! 

Uma vez sentado solidamente no trono britânico, Guilherme de Orange 
garantiria uma série de novos favores aos seus aliados da Nobreza Negra, abrindo-
lhes enormes perspectivas de expansão e consolidando o seu imenso poder: Foi 
ele quem teria criado, não apenas, o indiscutível embrião do moderno sistema 
financeiro global privado, para muitos o Banco da Inglaterra e sua imensa rede 
mundial, como um outro poderosíssimo braço aventureiro, comercial e armado: 
a Companhia das índias Orientais (britânica), herdeira e sucessora da homônima ocidental, 

de bandeira holandesa. 31 
A Companhia das índias, desde o seu nascedouro sob completa ascendên-

cia da elite global iluminada (através da sua inteligência controladora mediterrâ-
nea, a Nobreza Negra), em tremenda e rápida expansão não apenas capturou a 
Ásia e o Oriente para formar o Império Britânico, como, também, passou a 
controlar as finanças mundiais (através da influência corruptora que exercia 
sobre o Parlamento britânico e o Banco da Inglaterra); a dominar o comércio de 
escravos e a maior operação de tráfico de drogas que o mundo já conhecera, 
culminando com o tristíssimo e trágico episódio da Guerra-do Ópio, contra a 
China! 32 

A mesma denúncia da existência de subornos a parlamentares, das 
alianças espúrias, ou melhor dizendo, da privatização dos negócios públicos 
britânicos em favor dos interesses particulares dos acionistas da Cia. da índias 
nos é trazida e confirmada também, pasmem, por ninguém menos do que o 
teórico comunista Karl Marx (este identificado, hoje, como um suposto 
agente britânico e 
30 Robert Bruce: (1274-1329). Rei da Escócia, sob o nome de Roberto I. Em 1314, libertou sua pátria do domínio 
inglês. Segundo o Dicionário Prático Ilustrado Universal, Lello & Irmão-Editores, Porto, Portugal, 1963. Volume III. P.1472. 
31 Para as referências históricas sobre a Nobreza Negra e suas ações legais ou ilegais: Icke, David, em ".„ and 
the truth shall set you free", Bridge of Love, Cambridge, England, 1995. P. 47. 
32 Guerra do Ópio: Deu-se este nome a uma série de hostilidades havidas entre a China e a Inglaterra, em 1859. 
após a interdição, pela China, da entrada do ópio comercializado, em regime de monopólio, pela Cia. das índias, sob 
a 
proteção do governo britânico. Após esmagar a resistência militar chinesa à importação e ao vício imposto pelo tráfico a 
guerra terminou com a rendição chinesa, em 1842, firmada com o Tratado de Nanquim, pelo qual foi restabelecido o 
trafico 
e revogada a proibição de uso do ópio pelos chineses. A China teve de pagar pesadas reparações ã Cia. das índias pelos 
prejuízos causados com a destruição de grandes estoques da draga. Entre essas reparações de guerra constou a cessão 
de soberania da ilha de Hong-Kong, na baía de Cantão, em favor da Inglaterra, hoje de volta ao controle chinês. Apud o 
Dicionário Prático Ilustrado Lello & Irmão, Porto; 1963. Vol. III, P.1659 e 1785, com dados adicionais oferecidos pelo autor, 
com base na reconstituição histórica dos fatos, em versão cinematográfica chinesa, também denominada "A Guerra do 
Ópio". 
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intelectual a soldo de banqueiros oligarcas), através de um artigo publicado no 
ano de 1853, em que dizia: 

"... Foi, portanto sob a ascensão do príncipe holandês Guilherme 111 (de Orange), no 

tempo em que os whigs 33 tornaram-se fazendeiros do Império Britânico, em que o Banco da 

Inglaterra nasceu, em que o sistema protecionista foi firmemente enraizado na Inglaterra e 

o equilíbrio europeu definitivamente estabelecido, que a existência da Companhia das índias 

Orientais foi reconhecida pelo Parlamento. Esta Era de aparente liberdade foi, na realidade, a 

Era dos monopólios, não criados pelas patentes reais como no tempo de Elisabeth e de Charles I. 

mas autorizados e reconhecidos como de interesse nacional pelo Parlamento. Esta época da histó-

ria da Inglaterra apresenta, de fato, uma extrema semelhança com a época de Louis-Philippe na 

França, com a velha aristocracia proprietária de terras, derrotada, e a burguesia incapaz de tomar 

seu lugar a não ser sob a bandeira da plutocracía, dito de outra forma, da "haute finance". 
A Companhia das índias Orientais excluía o povo comum do tráfico com a índia, ao 

mesmo tempo em que a Câmara dos Comuns o excluía (o povo comum) da representação 

parlamentar. Nesse caso, como em muitos outros, vimos a primeira vitória decisiva da 'bourgeoi-

sie' sobre a aristocracia feudal sendo acompanhada da mais pronunciada reação contra o povo, 

fenômeno que conduziu mais de. um escritor popular, como Cobbett, a procurar a liberdade do 

povo mais no passado do que no devir ... A união entre a monarquia constitucional e os magna-

tas monopolistas das finanças, entre a Companhia das Índias Orientais e a "gloriosa" revolução 

de 1688, foi favorecida pela mesma força graças a qual os capitais liberais e as dinastias liberais 

reuniram-se e combinaram-se, em todos os tempos e países: pela força da corrupção, o motor da 

monarquia constitucional, o anjo guardião de Guilherme 111 e o gênio mau de Louis-Philippe. 

Ressalta das enquetes parlamentares que, desde 1693, as despesas anuais da Companhia das 

índias Orientais, no capítulo dos "dotes" aos homens no poder, os quais raramente chegavam 

acima de 1.200 libras antes da revolução, atingiam a soma de 90.000 libras esterlinas. O 

duque de Leeds foi submetido a acusação por uma propina de 5.000 libras esterlinas, e o próprio 

virtuoso rei convencido a levar 10.000. Além desses fatos de corrupção, não havia escrúpulos em 

vencer as companhias rivais emprestando ao Governo somas enormes a baixos juros e comprando 

os diretores rivais. 
Para obter seu poder, a Companhia das índias Orientais devia corromper o Governo, 

assim como fazia o Banco da Inglaterra, e para mantê-lo, essa Companhia devia recorrer a 

novas corrupções, como também o fazia o Banco da Inglaterra. Em qualquer época, quando seu 

monopólio expirava, ela só podia obter a renovação de sua Carta oferecendo novos 

empréstimos t novos presentes ao Governo. 
De potência comercial, os eventos da Guerra dos Sete Anos fizeram da Companhia das 

33 Whigs: Partidários dos direitos populares na Inglaterra, por oposição aos Tories, partidários da autoridade. 
Durante vários séculos os whigs e os tories foram dois grandes partidos que ocuparam altemadamente o poder, sem que 
nenhum deles pusesse em discussão a forma de governo nem, geralmente, a direção a dar à política externa. Dicionário 
Lello. P.1945. 
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índias Orientais uma potência militar e territorial. E nessa época foram fincados os fundamen-

tos do Império Britânico no Oriente. As ações da Companhia ascenderam a 263 libras esterlinas 

e os dividendos eram distribuídos à taxa de 12,5%. Mas a Companhia viu, então, surgir um 

novo inimigo, não mais sob a forma de sociedades rivais, mas sob a de ministros rivais e de uma 

nação rival. Alegava-se que o território da Companhia havia sido conquistado com a ajuda da 

frota britânica e dos exércitos britânicos, e que nenhum sujeito britânico poderia deter a soberania 

territorial independente da Coroa. Os ministros de então e a nação reclamaram sua parle dos 

"fabulosos tesouros" que a Companhia supostamente detinha graças às últimas conquistas. A 

companhia só mantinha sua existência devido a um acordo obtido em 1 767; em virtude do qual 

ela deveria destinar anualmente 400.000 libras esterlinas ao Tesouro. 
Mas a Companhia das índias Orientais, em lugar de cumprir seu compromisso, em 

lugar de pagar um tributo à nação inglesa, afirmara encontrar-se prisioneira de dificuldades 

financeiras, fazendo um apelo ao Parlamento para dele obter uma ajuda pecuniária. A conse-

qüência desse encaminhamento foram sérias modificações na Carta. Os negócios da Companhia 

não melhoraram a despeito de sua nova condição, e para a nação inglesa, lendo ao mesmo tempo 

perdido suas colônias na América do Norte, fez-se sentir mais e mais universalmente a necessi-

dade de conquistar em outros lugares um vasto império colonial". 34 

Ao nos voltarmos a fatos do passado, como estes ora relatados, verifica-se 
que a avidez por subsídios governamentais, a prática da corrupção parlamentar, 
a promiscuidade entre interesses públicos e privados não são uma deformação 
contemporânea do caráter humano, seja este representado por banqueiros, po-
líticos ou parlamentares. É, como se percebe, uma tradição milenar elitista ... E 
este, pelo visto, tem sido um mundo incrivelmente pequeno para a elite global ... 

Papas e banqueiros, comerciantes, políticos, administradores e reis, cris-
tãos, judeus e muçulmanos da Nobreza Negra, todos descendentes de ancestrais comuns 
(ariano-babilônicos), eles teriam mantido sua origem milenar única e se inserido 
em todas as atividades de relevo e nos seios das principais religiões monoteístas, 
dominando-as e manipulando-as! 35 

Apesar da abundância de fatos apresentados, o veredicto sobre qual teria 
sido o primeiro e característico banco central da história, pelo menos entre nós, 
ainda não transitou em julgado. 

Alinhando-me à oposição, considero que os citados Bancos de Amsterdã, 
Hamburgo e da Suécia, todos do século XVII, pertencentes ou sob o controle 

Marx, Karl, em: "A Companhia das índias Orientais: sua história e as conseqüências de sua atividade". Pri-
meira Edição: Artigo publicado no New York Daily Tribune em 24 de Junho de 1853; Fonte: The Marxists Internet Archive. 
Tradução: Jason Borba. 
35 0 assunto, um do centrais desta obra, será longamente esmiuçado e documentado à frente, no capítulo: :''A 
Misteriosa Fraternidade Babilônica". N.A. 
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direto de membros da Nobreza Negra, foram, certamente, excelentes precursores 
operacionais do que se poderia denominar, hoje, de um moderno banco central. 
Porém, suas ações como banqueiros dos demais bancos, emissores exclusivos de moe-
das e gestores de algum tipo de política monetária imperativa, compulsória, ou 
de socorro a outros estabelecimentos eram intermitentes, restringindo-se ao cum-
primento de instruções específicas dos monarcas de estados-clientes e, mesmo assim, 
por períodos muito limitados. 

Os bancos de Amsterdã, Hamburgo e Suécia não possuíam, portanto, 
a característica fundamental, permanente, inescusável, exigida mais tarde aos 
bancos centrais (estatais ou privados) de todos os países devedores no mundo: 
Não eram verdadeiramente independentes, isto é, ainda não se haviam coloca-
do na perspectiva de entidades aparentemente neutras, porém, nos bastidores, 
submissas a interesses privados! Não obedientes aos soberanos, desvinculadas 
dos governos, essas entidades passavam a operar como emissoras, controladoras 
e defensoras exclusivas da moeda, agora não mais pertencente aos reis nem aos 
súditos, mas a instituições particulares, do mercado, daí o extremado zelo e 
cuidado com a aparente preservação do seu valor. 

Em resumo, não eram bancos definitivamente desligados de quaisquer 
poderes ou influências diretas dos respectivos soberanos, e, indiretamente, dos 
povos de Deus, muito embora devessem ser sustentados e financiados pelos te-
souros públicos, inteiramente abertos às influências operacionais e às exigências 
fixadas pela rede privada. 

Fosse por decisão política ou pela privatização, ambas as formas devida-
mente resguardadas por documento legal específico, ao adquirir essa suposta in-
dependência dos seus soberanos os bancos centrais teriam passado a se alinhar, 
incondicionalmente, aos interesses e instruções recebidos dos seus novos pro-
prietários privados, os fazedores de reis, todos, coincidentemente, credores dos 
países endividados, muitos destes inadimplentes, tecnicamente quebrados, por 
não poderem saldar os débitos contraídos em moeda forte, de ouro ou prata. 

E tanto os antigos reis, quanto os chefes de estados contemporâneos, ao 
perderem a majestade de outrora, garantida pelo direito divino às monarquias, ou 
a soberania popular assegurada pelo direito positivo, republicano, passaram a ser 
considerados e tratados, pelos credores, não mais com a autoridade e a reverên-cia 
devidas aos verdadeiros Representantes Plenipotenciários do Povo', porém como' 
quaisquer administradores de empresas quebradas: Afastados do verdadeiro e 
integral poder, conformaram-se e se assumiram, daí em diante, como meros geren-
tes> síndicos de massas falidas, dóceis e cordiais aos banqueiros credores e às suas agências 
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internacionais delegadas! 
Portanto, na inadimplência estatal está o segredo da cobiçada (pelo mer-

cado) independência dos bancos centrais: Na verdade, uma renúncia à ampla e 
irrestrita soberania do estado, pari passo a discreto servilismo aos interesses e 
manifestos desejos dos credores! 

Essa, também, é a razão do grave descompasso entre promessas de cam-
panha feitas por candidatos à suprema magistratura de seus países e aquilo 
que lhes é, efetivamente, concedido realizar no posto, pelo implícito dever de 
submissão às severas limitações impostas aos orçamentos públicos, sempre de-
finidos pelos organismos internacionais em proveito dos seus credores associados, 
jamais dos povos que os elegeram, a quem caberão sobras residuais depois de 
computados e pagos os ônus pactuados! 56 

E, como todos sabemos ou, ao menos, vimos há muito intuindo, quando 
o povo e o estado, por seus representantes legais, delegam a terceiros uma ampla e 
irrestrita autonomia na emissão, no controle da moeda e na execução da política 
monetária ou, alternativamente, passam a aceitar ingerências e restrições na capacidade de 
jazê-lo livremente, isso vem a eqüivaler, na prática, tanto nos planos técnico, 
militar, político, social e econômico, a uma renúncia tácita ao próprio princípio da 
soberania nacional'. 

E é, justamente, esse ato de renúncia que vem transferindo a antiga orga-
nização ocidental, judaico-cristã, paulatinamente, sem maiores resistências, às 
mãos do governo mundial e da ditadura planetária1. 

Como lhes confidenciara antes, incluo-me na caudalosa corrente a consi-
derar o Banco da Inglaterra, de 1694, sob o reinado de Guilherme de Orange, 
como o primeiro banco central da História integralmente digno desse nome, por sempre haver 
operado, desde a sua fundação, com absoluta autonomia, absorvendo poderes que, 
até então, seriam exclusivamente da alçada do rei, do tesouro e do parlamento 
britânicos. 

Isso porque os magníficos controladores do Banco de Amsterdã haviam de-
cidido, secretamente, proteger e confiar um grandioso destino ao ex-stathouder 
37 (governador) da Holanda, empossando-o no trono da Inglaterra, em 1689, 
através de um golpe aplicado contra seu próprio sogro, o rei Jaime II, que, con-
vertido ao catolicismo se havia unido aos franceses, inimigos da Holanda. 38 

Algumas de nossas teses, amplamente divulgadas no país e no exterior, especialmente as contidas no artigo 
"Para onde ruma o Governo Lula?" (www.armindoabreu.ecn.br), de março de 2003. começam a ganhar sustentação na 
grande imprensa nacional, conforme atesta o excelente artigo de Temer, Milton: "Manda mais quem manda menos?", que 
lhes dá apoio, publicado no J. do Brasil de 26 de maio de 2004. P. A9. 

Na realidade, um príncipe alemão da casa de Nassau. N. A. 
Guilherme III, príncipe de Orange (1650-1702) foi stathouder (título dado aos governadores dos Países-Bai-

xos na dominação austríaca, e, em seguida, ao chefe da República das Províncias Unidas, do fim do século XVI até 1795) 
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Essa proeza teria sido obtida em favor de Guilherme III pelas artes e o 
engenho de uma importante sociedade secreta, também controlada pela elite global 
através de membros da Nobreza Negra, chamada Order of Orange (Ordem de Orange, ou 
melhor, da Laranja), cujas antigas tradições e símbolos inspiram, no presente, o 
belo colorido ostentado pela camisa da seleção holandesa de futebol (a bandeira 
nacional da Holanda, diga-se de passagem, não possui essa cor), escrete também 
conhecido, em seus tempos áureos, gloriosos, por "laranja mecânica"! 

Alguns pesquisadores chegam a afirmar que o poderio da Ordem da La-
ranja foi e continua tão grande que, da dinastia formada por sua bem-sucedida 
conspiração, todos os monarcas da Europa, a partir de então, teriam ligações consangüíneas 
com o antigo 'sem-terra' Guilherme de Orange, transmitidas através do sangue de sua 
descendente, ocupante do trono britânico, a rainha Vitória, visto que Guilherme 
e Mary não tiveram filhos! 39 

"... Por trás dos conflitos que explodem nas áreas mais atribuladas do globo, você pode 

encontrar a rede de sociedades secretas da elite global manipulando ambos os lados. Os noticiários 

estão repletos de histórias a respeito de 'lutas pela liberdade' e de 'esforços em armas', mundo afora. 

A maioria das pessoas, então, imagina que os envolvidos estejam lutando pela 'libertação' dos seus 

países ou comunidades quando, na verdade, estão senão usadas como parte de uma revolução 

global coordenada, visando a destruir grupos étnicos, comunitários e estados-nações, a caminho 

da implantação do governo mundial. 
Na Irlanda do Norte, o esforço em armas já custou mais de 3000 vidas de 'ambos os 

lados' em que se divide a população: católicos e protestantes ... De um lado, os grupos políticos 

e para-militares protestantes são sustentados pela velha sociedade secreta, a Ordem da Laranja, 

a mesma controlada pela Nobreza Negra. Do outro, grupos também políticos e para-militares 

são sustentados por outra rede de sociedades secretas que, longe de 'lutar pela liberdade', não 

passam de um sindicato organizado do crime, ao melhor estilo Lansky (O autor da citação 
certamente se refere ao gangster  Meyer Lansky, antigo chefão-fmanceiro da 
Máfia Italiana e ao Sinn Fein, o braço armado do IRA. N.A.). 

Por que, então, eles trabalham em conjunto no nível mais elevado, fingindo opor um lado 

contra o outro, ao estilo clássico hegeliano modificado, enquanto, ao mesmo tempo, projetam uma 

imagem pública de duas forças em profunda oposição? 
A obra de Pollard, 'Sociedades Secretas da Irlanda', afirma que ... As forças 

por trás das revoluções européias sempre tiveram em mira a Irlanda: ... 'Emissários da França 
da Holanda em 1672, no momento em que esta se via ameaçada pela invasão de Luís XIV de França. Salvou a sua pátria 
da invasão, abrindo os diques que inundaram o país. Destronou seu sogro, Jaime II da Inglaterra (rei da Inglaterra em 1685, 
autoritário e violento, teria ofendido o sentimento nacional inglês com sua conversão ao catolicismo e a sua aliança com 
Luís XIV de França) e fez-se, em 1689, proclamar rei em seu lugar. Conforme o Dicionário Prático Ilustrado Universal, Lello 
& Irmão-Editores, Porto, Portugal, 1963. Volume III. P.1643,1681 e 1894. 
39 Segundo Mullins, Eustace em "The World Order, Our Secret Rulers". Self Published, USA, Second Edition, 
1992 
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(católica) tinham como objetivo afrontar a Inglaterra (protestante), espalhando a doutrina 

da revolução mundial através de uma aliança secreta entre os católicos descontentes do sul (da 

Irlanda) e os presbiterianos republicanos do norte.' "(com isso, visando a unificação da 
Irlanda do Norte, o Ulster, protestante, com a Irlanda do Sul, o Eire, católica. 
N-A.) 40 O ato de renúncia voluntária, explícita, de parte substancial das delega-
ções de competência divina que Guilherme III teria recebido para bem governar (no 
caso específico, as de natureza financeira), das quais abriu mão em favor dos seus 
protetores carnais, membros ativos da Nobreza Negra, da Ordem da Laranja e de sua imensa teia 
de interesses privados, daí em diante a serem geridos de forma totalmente alheia às 
vontades de Deus, do povo e do estado britânico, veio a se constituir no grande passo 

 
da sociedade em direção aos tempos materialistas, de cega devoção ao moderno 
bezerro de ouro: o Mercado! 

Não foi, entretanto, inteiramente pacífica a outorga dessa tremenda con-
cessão aos banqueiros e mercadores anglo-holandeses, ditos à época protestantes. 

A grande resistência oferecida pelo parlamento britânico às pressões re-
ais para a infame e insuituosa autorização de funcionamento do banco central 
privado e independente nos moldes propostos, e que logo começaria a emitir e emprestar 
dinheiro inexistente, a juros, à coroa britânica, somente foi vencida, sob inten-
sos protestos, após uma custosa guerra. E essa guerra, deflagrada de forma tão  
conveniente por Guilherme III, coincidentemente, veio a salvar a pequena, todavia 
poderosa Holanda (berço da reforma protestante, onde conviviam os seus protetores 
secretos e a estrutura política, cqmercial, financeira e bélica da Companhia das Índias, 
entre cujos acionistas, de forma ostensiva ou anônima, figuravam protestantes, muçul-
manos, judeus, católicos-membros da alta nobreza e do papado!) das garras de sua feroz 
inimiga, a França! Nascia, assim, junto com os bancos centrais, a instituição 
conhecida mundialmente como dívida pública, a dos estados em favor dos respec-
tivos bancos centrais privados, e ... independentes ou autônomos! A autonomia, 
neste caso, representa a autorização legal para o BC operar, livremente, visando 
atingir uma meta mflacíonária, pré-fixada por autoridade externa a ele. 

E essa tradição, inaugurada na Inglaterra, passou a gerar lucros fantásti-
cos para os banqueiros, com dinheiro expropriado dos bolsos dos seus cidadãos 
através do imposto de renda e, eventualmente, de pessoas ainda mais carentes, os 
colonos explorados, mundo afora, pelo império britânico! 4I 

Mas, por que motivos haveria, contudo, qualquer outro legítimo monarca 
cristão de seguir tão nefando precedente, criado pelas pressões irresistíveis da 

40 Para a transcrição: icke, David:"... and the truth shall set you free.", Bridge of Love, Cambridge, England, 
1995. P. 211-212. 
41 Idem. P.46. 
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Nobreza Negra sobre Guilherme de Orange, vindo também a abrir mão de tama-
nho e incomparável 'poder celestial delegado'? 

Naqueles tempos de circulação exclusiva de moeda em espécie (ouro 
ou prata), somente a posse contínua dessas matérias-primas, tão valorizadas 
quanto escassas, fazia viabilizar novas emissões, garantindo a expansão do meio 
circulante, a cobertura dos déficits fiscais ou os investimentos dos reinos. E 
as chamadas operações de crédito só poderiam ser conduzidas por quem detivesse, 
efetivamente, a posse física da moeda metálica, a partir de duas premissas essenciais: 
A primeira, advinda da ordem moral e ética judaíco-cristã, a de que ninguém podia 
emprestar o que não possuía, ainda mais auferindo lucros por isso. A segunda, de caráter 
puramente prático, a de que a forma usual do cliente levar consigo o emprésti-
mo obtido era, literalmente, embolsar o dinheiro - vivo. 

Esse ciclo chegara ao seu auge com as grandes descobertas no Oriente e 
no Novo Mundo, pelos povos da Península Ibérica revelando, não somente, no-
vos caminhos marítimos para fontes supridoras antigas (já bastante conhecidas 
e freqüentadas, mas cujas rotas de acesso andavam bloqueadas ou restringidas 
por poderosos competidores) como, também, uma imensa amplidão de terras 
novas, prenhes de riquezas inexploradas, abundantes minas ou aluviões de me-
tais raros e pedras preciosas. 

Por isso, a Península Ibérica, católica, beneficiada pelo súbito sucesso nas 
aventuras e descobertas marítimas, passou a ter tão grande desenvolvimento e 
poderio, despertando contra si violentas paixões e cobiças de ousados aventurei-
ros, de antigos comerciantes e banqueiros cosmopolitas, há muito estabelecidos 
na região mediterrânea e arredores. 

E isso, sabemos, veio a causar terríveis apreensões e atenções especiais 
da igreja romana, que logo desejou livrar seu principal eixo geopolítico (Roma 
- Península Ibérica) dessa concorrência estrangeira, supostamente predatória, e 
dos costumes ou influências de outras correntes religiosas, que julgava incon-
venientes ou deletérias. 

Disputas geopolíttcas dessa ordem, resolvidas na ponta da espada ou nos 
salões dos tribunais da Inquisição, freqüentemente consumiam muitos desses 
recursos metálicos escassos, finitos, levando reinos à estagnação e, muitas vezes, 
ao endividamento e à bancarrota. 

Em situações tão difíceis, precaríssimas, somente o estímulo às aventu-
ras terrestres ou marítimas, na busca de novas jazidas de ouro e prata, em meio a 
conflitos terríveis (que, certamente, consumiam outras tantas fortunas), ou pro-
videnciais rapapés aos banqueiros, poderiam, talvez, salvá-los da completa ruína. 
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Os empréstimos em metal nobre demandavam pagar, por sua vez, além do 
principal efetivamente tomado, outro tanto em juros e comissões, multiplican-
do o valor iniciai da dívida. 

Os cálculos dessas incômodas e, muitas vezes, surpreendentes operações 
de crédito que, em tese, não passariam de simples abstrações matemáticas, gera-
vam, entretanto, na vida prática, a obrigação de se materializarem, também, sob a 
forma de novas moedas de ouro e prata, nos dias dos respectivos vencimentos, mesmo a 

despeito da enorme escassez desses materiais nobres. 
Ao soberano devedor, restariam, então, três duras alternativas para honrar 

a dívida em dinheiro sonante: 
Obter, por bem ou por mal, novos suprimentos metálicos e, uma vez na 

posse deles, mandar cunhar moeda excedente; 
Solicitar mais impostos, sofrendo impopularidade e revolta ao transferir 

o ouro e a prata dos súditos para os emprestadores (imagem muito explorada 
nas fitas de cinema, em que os reis cristãos e seus prepostos aparecem, quase 
sempre, massacrando a população de miseráveis para lhes arrancar as ultimas e 
parcas moedas, cenas que procuram ocultar os verdadeiros responsáveis e bene-
ficiários finais da expropriaçao); 

Ou recorrer, novamente, aos préstimos dos banqueiros, obtendo rolagens 
da dívida, com mais encargos e deveres futuros de expansão monetária. Processo 
que poderia se repetir, indefinidamente, aumentando o poder dos últimos e a 
submissão dos primeiros. 

Por isso, já se pode vislumbrar que as longas e sangrentas guerras de con-
quista, ocorridas ao longo da História, as viagens de descobrimentos e explora-
ÇÕes ou a simples pirataria, marítima ou terrestre, tiveram, quase sempre, como 
secreta e ímpositiva motivação, a extrema necessidade que obrigava reis, chefes 
de estado e banqueiros à necessidade de empolgar novos, e cada vez maiores, 
suprimentos de metais preciosos. 

Fica claríssimo, também, como o instrumento da guerra foi essencial e, sis-
tematicamente, empregado na conquista e na manutenção dos interesses econô-
mic o-financeiros nacionais e privados. E isso, quase sempre, ocorreu e continua 
ocorrendo, em nossos dias, de forma muitas vezes superveniente à própria noção de defesa 

do estado e à proteção física dos seus cidadãos. 
Sujeita, portanto, a manipulações políticas e a maquinações deletérias, a 

guerra, apesar das mortes e desgraça que traz consigo, motivo de justo repúdio, 
sempre resultou, entretanto, em ganhos, bem-estar e lucros fabulosos para os 
vencedores.   Mas, beneficiou,   especialmente,   a todos   aqueles que puderam 
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motivar dissensos e cizânias, em pérfidas intrigas e manobras de bastidores, pela 
imensa capacidade e ardor em financiá-las e com elas embolsar lucros e mais 
poderes políticos e econômicos. 

Fatos terríveis, de conseqüências deploráveis, funestas, que a historiogra-
fia oficial pretende ver suprimidos, apagados dos compêndios e das análises his-
tóricas para que mergulhem, definitiva e convenientemente, no mais profundo 
esquecimento, ajudando a elite a desmoralizar e a enfraquecer militares e forças 
armadas nacionais, esvaziando capacidades de resistência. 42 

E as Forças Armadas, personificando o "... Instinto de sobrevivência do grupo 
nacional a que pertencem" 43, representam a última linha defensiva da nacionalidade, o 
instrumento mais eficaz e derradeiro de reação às receitas de submissão político-
social, econômico-fmanceira, científico-tecnológica e o abatimento moral, a 
sensação de impotência, de incapacidade física e intelectual, fragilizações psico-
lógicas artificialmente administradas que transformam nações, antes pujantes, 
em organismos debilitados, arrasados e sem vontade própria, ambiente arquite-
tado e imposto pelos interesses superiores da ditadura globalizada! 

Nesse processo evolutivo, materialista, concentrador e predatório da 
atividade monetária, uma espécie de darwinismo financeiro, em que os poderosos 
mentores econômicos dos reinos maís solidamente estruturados foram engolin-
do os fracos e endividados, a eletrízante novidade do século XVII foi, portanto, 
a. delegação a ricos banqueiros emergentes da nobre função pública de provir moeda 
nacional ao estado, ao povo e aos demais bancos das respectivas praças, sempre que necessá-
rio à promoção dos ciclos de prosperidade. 

E essa solução, alternativa ao tríplice dilema anterior, aparentemente cria-
tiva, satisfatória, tranqüilizadora, pode haver parecido aos soberanos cristãos 
(católicos e protestantes) uma atraente tábua de salvação que lhes manteria 
afastados tanto das guerras quanto das expedições aventureiras, ou dos incômo-
dos empréstimos sem-fim. 

A promessa de uma suave aplicação de juros, por parte desses bancos centrais 
privados, como modesta compensação pelos incômodos de pugnar pelo ouro e a prata 
e de providenciar a cunhagem das moedas, não deve ter parecido, dessa forma, 
tão significativa para os reis, diante dos incômodos maiores de que se estavam, 
teoricamente, liberando, numa aplicação prática do princípio hegeliano problema- 

Para uma análise mais completa sobre o fenômeno da guerra, sua evolução histórica, causas e conseqü-
ências, além das fontes citadas neste capítulo, sugiro a leitura de: "Delenda New York, a Nova Cartago", no endereço 
eletrônico: www.armindoabreu.ecn.far. 
43 A expressão; "Instinto de sobrevivência do grupo nacional a que pertencem", como vimos antes, é da lavra de 
Boaventura, Jorge, em "Democracia Liberal, Neoliberalismo,..". (II Rung Editora, S. Paulo, 2002. P. 80.) e, segundo ele, a 
defesa de tal instinto, natural e espontâneo, são o dever e a responsabilidade maiores das forças armadas nacionais. 

209 

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com   For evaluation only.



O Poder SECRETO] 

reação-solução, reparem, séculos antes do aparecimento desse filósofo! 44. 
Fatalíssimo e imediatista erro de avaliação! 
E foi justamente essa alternativa a preferida e exercitada, de tempos em 

tempos, em nome do estado, pelos bancos de Amsterdã, Hamburgo e da Suécia, 
a que outros autores conferem primazia como os primeiros bancos centrais. 

Esse fato singular, tremendamente importante para os destinos da huma-
nidade, veio a ocorrer, justamente, nos locais onde era mais forte a presença ou a 
influência de prósperos mercadores e financistas iluminados, membros da Nobreza 
Negra babilôníco-ariana, migrantes de antigas bases mediterrâneas como Cartago, 
Alexandria, Nápoles, Pisa, Gênova, Veneza, agora solidamente encravados em 
terras de Holanda e proximidades. 45 

E muito provável que à grande maioria dos reis, decidindo assim proceder, 
isto é, transferindo aos financistas os encargos de constituir e armar caravanas 
e frotas aventureiras, exploradoras, ou contratando sanguinários bucaneiros-mer-
cenários para buscar, mares - afora, valiosas cargas, tenham apenas ocorrido al-
truísticos sonhos de preservarem as mãos dos inevitáveis respingos de lama ou 
de sangue associados a essas atividades. Opções respeitáveis, confortabilíssimas, 
convenhamos, para reis cristãos, escusando-se às ações guerreiras ou piratas, 
carniceiras. 

Ao final, entretanto, os vencedores viriam a ser sempre os mesmos: As 
elites de mercadores, banqueiros iluminados e seus sócios ocultos, muitos infiltrados nas 
cúpulas religiosas, as únicas, efetivamente, a ganhar e a lucrar com as guerras, por 
haverem descoberto, muito antes dos demais, fossem reis, nobres, sábios, reli-
giosos ou proletários, os misteriosos segredos do dinheiro. 

Mas, principalmente, pondo em prática a silenciosa e devastadora criação 
da riqueza espúria e do seu posterior empréstimo, servindo-se, à farta, da pilhagem 
dos juros. Números que eram cuidadosamente assentados nos seus imensos 
cadernos, com caprichadas letras de forma, nas caladas das noites, apropriados 
aos nomes daqueles que lhes confiariam a emissão monetária, sem perceber nem 
vislumbrar, neles, adversários muito mais poderosos, cruéis e devastadores, do 
que espadas e canhões inimigos. 

Em decorrência da terceirização dessa atividade, intimamente ligada à 
guerra, à aventura e à pirataria, foi que os braços armados da elite global passa-
ram a se dedicar, também, para melhor e mais rentável aproveitamento das frotas 

44 Para estas e outras interessantes informações sobre a formação do sistema financeiro internacional: Marrs, Jim: 
na obra citada P.64 a 83; Icke, David:"... and the truth shall set you free.". P.238 a 249; "Tales of  the Time Loop" P. 58 a 60. 
45 Para uma sólida descrição desses fatos e suas fontes referenciais: "Delenda New York, a Nova Cartago", em 
www.armindoabreu.ecn.br. 
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de navios, às da preação de escravos negros e ao tráfico do ópio. 46 
E foi através dessas mais nefandas atividades, todas igualmente abjetas, 

que se fizeram tão ricas e famosas as joint-ventures de banqueiros, cambistas e 
mercadores transnacionais, formadas, não por acaso, na mesma Holanda, centro 
mundial desses negócios (e, mais tarde, na Inglaterra, para onde se mudariam, 
com todas as suas tralhas, em busca de maior segurança), sob a denominação de 
Companhia das índias. 

Foi essa a primeira grande multinacional, o braço mercantil, mercenário e 
armado do Poder Secreto, que mesclava homens de negócios, nobres, reis e prelados 
iluminados da Nobreza Negra, a organização que primeiro desafiou, abertamente, o 
simbolismo da própria autoridade papal, exigindo dela, mais tarde, as respostas 
violentas, letais, já conhecidas de todos. 

Nunca é demais relembrar, portanto, para que melhor se compreenda esse 
deplorável quadro de dubiedades, aberrantes desvios de conduta, desmedidas 
ambições e vis traições, que tais empreitadas pias, delegadas aos piratas e mer-
cadores eram, muitas vezes, financiadas por sócios ocultos, freqüentemente encon-
trados entre altos dignitários do catolicismo e do próprio colégio cardinalício, 
demonstrando a infiltração de uma luminosa quinta-coluna da Fraternidade Babilônica 
no seio da própria Igreja, como, destarte, no das demais correntes religiosas! 

Ao arrepio de Tordesilhas, que dividira o mundo entre portugueses e es-
panhóis católicos, a Companhia das índias e suas divisões de soldados mercenários 
atacaram e invadiram tanto as terras lusitanas do Brasil - colônia (Salvador e 
Recife), quanto as espanholas, deitando sólidas raízes em terras hoje perten-
centes ao continente americano, para lançar as bases ultramarinas do seu estado 
transnacional materialista! 47 

Sabemos, todos, que tanto a Cidade Maurício, no brasileiríssimo Recife, 
quanto Nova Amsterdã, depois rebatizada Nova York, no hemisfério setentrional, 
foram as mais importantes filiais mercantis da Companhia das índias que, junto 
com seu contingente de mercenários, foi expulsa a tiros de bacamartes, socos, 
tapas na cara e pontapés na bunda pelo bravo povo pernambucano, mas acabou 
muito bem sucedida na América do Norte, onde virou virtual dona das treze co-
lônias, sobreviveu à independência americana e lá remanesce, até hoje, cbupando-
Ihes o sangue, sob o nome de Companhia da Virgínia. 48 
46 Thomas, Hugh: The Síave Trade-The Story of the Atlantic Slavery Trade, 1440-1870." A Touchstone Book. 
published by Simon & Schuster, New York, 1997. P. 48 e seguintes. 
47 Setúbal, Paulo (1893-1937): "O Príncipe de Nassau", Companhia Editora Nacional, 9a edição, São Paulo, 
1983. 
Setúbal, Paulo, "Ensaios Históricos", Edições Saraiva, São Paulo, 1969. P. 196 Para maiores informações sobre a 
Virgínia Company e suas antecessoras, as duas companhias das  índias: Icke, David: "The Biggest Secret." P. 186,192-
7,219,383,385; Tales from the Time Loop": P. 62; Springmeier, Fritz: "Bloo- 
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"... A corporação conhecida como 'Estados Unidos' foi criada por trás diurna cortina 

conhecida como 'governo federal', logo após a 'vitória fabricada' na guerra americana da 'In-

dependência', quando as antigas colônias britânicas decidiram trocar uma ditadura exercida 

diretamente de Londres pela ditadura secreta, e muito mais eficaz lá implantada desde então. 
Com efeito, a Companhia da Virgínia, a corporação governada pela coroa britânica que 

controlava as 'antigas colônias', simplesmente trocou de nome para Estados Unidos e outros ape-

lidos semelhantes. Estes incluem US, USA, Unüed States of América, Washington DC, District 

of Columbia, Federal Government (governo federal) e Fed 's (todos os organismos cujos nomes 

começam pela palavra Federal). 
'The United States Corporation' (a corporação dos Estados Unidos) tem sua sede no 

Distrito de Columbia, sendo que o atual presidente da corporação é um homem chamado George 

W. Bush. Ele não é o presidente do povo ou do país, como ambos são levados a crer, pois tudo não 

passa de mera cortina de fumaça. E isso, simplesmente, significa que Bush lançou uma guerra 

contra o terrorismo' em nome de uma empresa privada, e apenas no interesse futuro dos objetivos 

dessa corporação. Essa guerra, portanto, nada tem a ver com a América' ou com os 'americanos' 

porque eles são entidades completamente distintas da Companhia, 
E a 'Corporação dos Estados Unidos' (como, antes, as Companhias das índias e, em 

seguida, a Companhia da Virgínia NA.) é quem possui as forças armadas dos Estados Unidos 

e tudo mais que comece pela palavra federal'. Isso inclui o Federal Reserve-FED, o 'banco central' 

dos Estados Unidos, que é} na verdade, um banco privado de propriedade dos seus acionistas 

controladores (os mesmos controladores da US Corporation-A Corporação dos Estados Unidos) 

[que nem são, ao menos, cidadãos americanos! 
E ele é o banco do qual os Estados Unidos tomam dinheiro 'emprestado'. A criação do 

Federal Reserve foi uma manipulação feita em 1913 e que, ditando a taxa de juros internos nos 

Estados Unidos, causa abalos maciços ao resto do mundo ... A 'Corporação dos Estados Unidos' 

é propriedade de famílias e poderes europeus; e o Vaticano, controlado por jesuítas, está no coração 

desse sistema de propriedade oculta e secreta, não apenas dos Estados Unidos, mas, também, da 

maioria dos 'países' como o Reíno-Unido." 49 

Como tal estado de coisas veio a sobrevir, quem perdeu e quem ganhou 
com essas inacreditáveis, secretíssimas e desavergonhadas manobras, que sus-
citaram a Thomas Jefferson o mordaz comentário de que a emissão de moeda 
pública por um banco central privado "... Representa uma ameaça muito maior para as 
liberdades do povo do que um exército armado à sua frente" 50, será matéria que teremos, 
juntos, a devoção de nos dedicar, ao correr desta obra. 

dlines of the llluminati". P. 423. 
49 Para a transcrição: Icke. David: "Tales from the Time Loop": P 61-
63,  

50  Robertson, Pat  na obra citada 119-20 
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Segundo registra a História, a idéia da criação de um Banco Central priva-
do e independente teria ocorrido, pela primeira vez, a um escocês muito rico e 
seguro, cheio de compreensíveis cautelas com o conteúdo do seu próprio bolso, 
chamado William Paterson. 51 

Em I694, instado por companheiros da extraordinária Ordem de Orange, 
entidade secreta sediada na Holanda,  Paterson aquiesceu em participar de uma 
sociedade por quotas destinada a emprestar a estratosférica soma, para a época, 
de um milhão e duzentas mil libras esterlinas ao rei inglês Guilherme de Orange, 
a uma taxa de oito por cento ao ano. 

E tamanha operação, planejada no mais urgente e extremo interesse polí-
tico dessa ordem e das demais forças que controlavam a Holanda, destinava-se 
a. financiar a guerra que esse monarca protestante fora instado a mover, pelos mesmos 
poderes secretos, contra Luís XIV de França. 

Isso porque, já sabemos, a França, católica, ameaçava a hegemonia dos 
fabulosos negócios das elites iluminadas, então abrigados na Holanda sob manto pro-
testante! 

E, curiosamente, tais aliados do rei Guilherme de Orange, antes ura modes-
to governador holandês, haviam-no incentivado, armado e financiado para destronar 
seu próprio sogro, o rei católico Jaime II, inimigo e adversário da Holanda protestante, 
e a colocar a coroa britânica sobre a própria cabeça. 52 

Nada mais natural, portanto, nessas bizarras circunstâncias, que Guilher-
me de Orange, agora um nobilíssimo pau-mandado, devolvesse parte dos tremen-
dos poderes recebidos com o mandato real aos membros da sociedade secreta 
que o entronara: a Ordem, da Laranja (The Order af Orange) ! 

Por isso, em troca do empréstimo sugerido, esse 'empreendimento por quotas' 
comandado por Paterson, uma sociedade anônima bancária, cover dos negócios da 
Ordem da Laranja e que se transformaria, mais tarde, no Banco da Inglaterra, 
'receberia carta-real assegurando-lhe uma série de privilégios.' O maior de todos eles, como 
garantia de securitização " do montante da dívida, era uma autorização para emitir 
cédulas bancárias pagáveis à vista, contra simples apresentação, até o montante em-
prestado à Coroa. 

Afinal, como reza o velho adágio, "Amor com amor se paga". 
_____O grande segredo, descoberto e imposto ao povo britânico pela gangue 

51 Robertson, Pat, na obra citada, P.120. 
Fatos descritos nas biografias de Guilherme de Orange, constantes das obras citadas de Marrs, Patterson, 

Icke, e das Encyclopaedia Britannica-2002 e dos Irmãos Lello. 
53 Securitização: Operação de crédito caracterizada pelo lançamento de títulos com determinada garantia de 
pagamento. Securitização da dívida: Consolidação de uma dívida mediante a emissão, pelo devedor, de novos títulos, que 
incluem garantias adicionais. Securitização de exportações: Operação de empréstimo externo caracterizada pelo lança-
mento de títulos garantidos por receitas futuras de exportação. Dicionário Aurélio Século XXI. 
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secreta de Paterson, com a conivência do rei Guilherme III, só foi revelado 
alguns anos mais tarde, abruptamente, por um outro mercador londrino do 
círculo iluminado, chamado John Houblon, que veio a ser o primeiro governador 
do Banco da Inglaterra: 

"... -Nós passamos desde então, a emprestar e a cobrar juros sobre dinheiro de papel que 
do nada. 54 

criamos 

O Banco da Inglaterra é, até" hoje, "... O banco central do Reino Unido, 
qualidade que assumiu por ato do parlamento, em 1694, com o propósito ime-
diato de levantar fundos para a guerra contra a França, travada nos Países Baixos (Ho-
landa, Bélgica e Luxemburgo, nos dias de hoje. N.A.), e sua sede fica no distrito 
financeiro central da cidade de Londres, a City: Segundo alguns autores, não só 
o centro financeiro da Inglaterra, como de todo o mundo, 

Fica numa faixa de terreno disponibilizada após o grande incêndio de 
Londres e corresponde a antigas terras dos cavaleiros Templários, os mais antigos banquei-

ras conhecidos. 
Instituição de propriedade e direito privados, é tão exclusiva e indepen-

dente que chega, mesmo, a extrapolar o alcance da coroa britânica. Á rainha da 
Inglaterra que, como pessoa física, possui enormes investimentos na City, na 
qualidade de monarca obriga-se a solicitar simbólica autorização prévia ao seu gover-
nador, antes de íá entrar, quando comparece em visitações ou solenidades. 

O caminho que conduz à entrada da City é pontilhado de estátuas de 
répteis alados (ícones da antiga religião babilôníca), portando escudos brancos 
estampados com a cruz vermelha" (e a cruz vermelha em campo branco é uma 
milenar representação ariano-babilônica do deus-Sol, já usada pelos Templários 
como símbolo máximo da sua ordem, supostamente cristã 5 5 .  

Uma carta-régia havia autorizado o funcionamento do Banco da Inglater-
ra como sociedade por quotas, com responsabilidade limitada. Nenhum outro 
estabelecimento foi autorizado a operar, nas mesmas bases, até o ano de 1826. 
Este privilégio especial e sua posição como banqueiro do estado deu ao Banco da 
Inglaterra consideráveis vantagens competitivas sobre qualquer outro possível 
concorrente. Nessa época, ele se havia tornado na maior e mais prestigiosa 
instituição financeira da Inglaterra e suas cédulas bancárias circulavam com 
ampla aceitação. Em decorrência, ele acabou por se transformar no banqueiro dos 
demais bancos, que passaram a manter contas junto a ele e onde, em operações de 
54 Para a chocante revelação de Houblon sobre a forma de criação de dinheiro, do nada, pelo seu banco: Ro- 
bertson, Pat  em "The New Word Order". Dallas, Word Pub., 1991. P120. 
55 Spríngmeier, Fritz, na obra citada, P. 380. 
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compensação, ajustavam débitos e créditos entre si. 
O banco registrou abalos de solidez pela instabilidade econômica que se 

seguiu à revolução francesa e às guerras napoleônicas, mas sua situação sofreu 
considerável melhora com os levantamentos de fundos que fez para. financiar a 
Grã-Bretanha nesses conflitos. Durante o século XIX, assumiu as demais responsa-
bilidades de um banco central contemporâneo. Em 1833, além de imprimir a 
libra esterlina (moeda legal britânica 56), passou a assumir, pelas décadas sub-
seqüentes, tanto o papel de emprestador de última instância (operador do re-
desconto) como o de guardião das reservas de ouro da nação. Manteve-se como 
uma instituição privada, desde sua fundação até 1946, quando foi legalmente 
nacionalizado, mas continua operando com total autonomia.. 

O Banco da Inglaterra, contudo, preservou as funções de financiar os 
gastos públicos, emitir cédulas bancárias e administrar as reservas nacionais em 
ouro e moedas estrangeiras, de forma independente e autônoma, isto é, segundo as 
regras impostas pelos organismos internacionais governados pelos iluminados, 
modelo-exportação hoje imposto ao mundo e que possuí ardorosos defensores da 
imediata implantação no Brasil. 

Há, felizmente, sérias resistências nacionalistas a essa tentativa de estupro fi-
nanceiro legal. 

Ainda segundo a E. Britannica, o banco central britânico independente 
exerce o importante papel de conselheiro governamental na política monetária e é 
largamente responsável pela implementação das políticas escolhidas, ao contro-
lar os mercados monetário, de títulos públicos e/ou privados, e cambial. 

A liberdade de ação (independência) do Banco da Inglaterra foi consideravel-
mente aumentada quando, a partir de 1997, recebeu poderes para fixar as taxas de 
juros-de curto prazo da economia.   57 

O novíssimo dinheiro de Paterson, aceito tranqüilamente por Guilherme 
de Orange apesar dos violentos protestos do parlamento britânico, era incon-
versível em moeda metálica por não possuir qualquer lastro sólido, posto que 
suas pretensas garantias traziam a fantástica novidade de estarem assentadas, e 
meramente limitadas, a uma fração de cada nota promissória representativa do emprésti-

mo total feito à coroa . 
E, é claro, na fé que a população passaria a demonstrar ao recebê-la em 

56 Adesígnação "esterlina" advinha da quantidade legal de metais nobres obrigatoriamente contidos nas moedas 
britânicas de outrora, isto é, representava o padrão da liga de ouro ou de prata desse dinheiro. Hoje em dia, quando deixou 
de ser legalmente conversível em espécie va liosa, a libra de papel não merece o epiteto de esterlina, ora aplicável, apenas, 
às antigas moedas de ouro e prata na posse de colecionadores. NA. 
57 Pelas informações transcritas: Encyclopaedia Britannica-2002, sob o verbete 'Bank  of  England'. T A. Nossos 
destaques. 

215 

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com   For evaluation only.



O Poder SECRETO! 

paga, cambiá-la por bens e serviços ou, simplesmente, entesourá-la, para alegria, 
das traças e dos banqueiros. 

Estavam, assim, criados o primeiro banco central privado e independente e a mo-

derna moeda fracionária bancária, totalmente fiduciária, papel lastreado em mais pa-
pel: notas promissórias sem aval, denominadas e conhecidas, desde então, pela 
alcunha de papel moeda. 58 

"... O dólar americano de hoje em dia (como, ademais, todas as outras moedas do pla-

neta'), também efeito de 'notas' do seu banco central privado, como o Banco da Inglaterra de 

Paterson. 
Pegue uma cédula de um dólar e leia o que ela traz impresso: Ela não é mais, como já 

foi no passado, um certificado de ouro ou prata (gold or silver certificante) cambiável por moeda 

metálica de igual denominação e valor (da mesma forma que a sólida moeda brasileira 
aos tempos do império e primórdtos da República N.A.). É apenas um 'bilhete' 
emitido pelo FED. Se, por alguma razão, você não gostar dela, o máximo que conseguirá é uma 

outra 'nota' emitida pelo mesmo Federal Reserve. E ela é dinheiro criado do nada, papel pintado, 

garantido apenas por uma empresa privada, muito embora ela traga impresso, contrariando a 

constituição americana, ser um 'meio de pagamento legal para todos os débitos, públicos ou pri-

vados'. (Legal tender for all debts, public and private). E toda a rede mundial bancária opera, 

boje em dia, alavancando seus negócios segundo a mesma invenção maquiavélica e altamente 

rentável de Paterson: a chamada ''reserva fracionária bancária". 
Isso significa que se o seu capital inicial é de um milhão de dólares eles devem manter 

cinco por cento em reservas (ou $50 mil, valor do recolhimento compulsório), podendo emprestar 

os $950 mil restantes. Assumindo que os tomadores de empréstimos mantenham por certo tempo, 

depositado em conta, o dinheiro emprestado, eles novamente reservarão 3% desses $930 mil e 

emprestarão o restos sucessivamente. 
A medida que clientes forem depositando mais dinheiro no banco este, da mesma forma, 

reservará os 3%  e emprestará o saldo, continuando indefinidamente o processo sempre que outros 

depósitos, ou capital novo, estiverem disponíveis. 
Dessa forma, usando reservas fracionárias, um banco poderá criar um 'efeito pirâmide . 

transformando uma quantia modesta em enorme soma de dinheiro. 
Dependendo das diversas legislações bancárias, ao menos em teoria, um banco com um 

capital de $5 milhões e reservas de $45 milhões poderia suportar uma carteira de empréstimos 

de $ 1 bilhão que lhe renderia, líquidos, após pagar despesas e dividendos, cerca de um porcento 

ou $90 milhões ao ano. Isto significa que o banco ganharia, ao ano, $90 milhões em juros sobre 

'dinheiro criado do nada'". 59 (Justamente, por isso, as correntes piramidais, hoje em 

58 Fiduciário: do latim fides, fidei = fé, crença, porfíduciariu Portanto7 aquele que depende de confiança. NA 
59 Para o relato histórico e os conceitos de 'dinheiro feito do nada1, de 'moeda fracionária bancária', bem como 
as transcrições acima: Robertson, Pat: Na obra citada. P.120-121. IA. 
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dia muito comuns na internet, detonadas por espertalhões autônomos, além de não 
serem recomendáveis à participação das pessoas sensatas, de boa fé, por levarem-
nas fatalmente ao desastre financeiro, são inteiramente proibidas por lei, reservadas 
que sempre foram ao exclusivo usufruto dos banqueiros!. N.A.) 

O exemplo mencionado refere-se, certamente, aos Estados Unidos, país 
em que a taxa de juros anda em patamares próximos aos 3% aa. Refaçam-se as 
contas para. o ambiente brasileiro, no qual as taxas líquidas fixadas pelo Banco 
Central gravitam pouco abaixo dos 20 % aa, havendo passado pouco tempo atrás, 
ao início do Governo Lula, pelos 26,5%, para não mencionar os juros ilimitados 
dos empréstimos pessoais e dos cartões de crédito, que ultrapassam as nuvens, 
e vejam porque os lucros bancários no Brasil andam na estratosfera e o povo na 
vala comum. 60 

"... Fica, dessa forma, muito fácil perceber-se a imensa alavancagem financeira gerada 

pelo sistema bancário. A multiplicação do dinheiro através da reserva fracionária bancária é 

inacreditável, mas, ao mesmo tempo, os perigos de um débito piramidal também são surpreen-

dentes e incríveis. 
Um débito dessa natureza, em cascata, onde $50 milhões em depósitos suportem $ 1 

bilhão em empréstimos, pode desmoronar com apenas cinco empréstimos não resgatados de apenas 

$ 10 milhões cada um. Esses fatos explicam as incríveis oportunidades de fraudes na atividade 

de captação e empréstimo de recursos e o crescimento, sempre contínuo, da dívida governamental 
dos Estados Unidos." 61 

  

Tais fatos mostram, igualmente, com muita clareza, os tremendos danos 
que podem ser causados ao sistema bancário e à economia em geral quando se 
percebe o poder que possui um banco central, manipulando estratégias finan-
ceiras, de reduzir a oferta monetária, de forçar a inadimplência dos empréstimos 
e provocar o colapso de bancos enfraquecidos. Eles também evidenciam, clara-
mente, o poder de alavancagem que um banco central independente possuirá ao 
manipular taxas de juros e fluxos de dinheiro em favor da rede bancária, prin-
cipalmente como ocorre nos Estados Unidos, onde os bancos privados e suas 
famílias controladoras são os proprietários do FED.   62 

Os companheiros secretos da formação da riqueza ou da miséria são os 
juros compostos, ou juros sobre juros, chamados pelo barão de Rothschild, o maior 
construtor de riquezas financeiras de que se tem notícias na história da huma-
nidade, de: "A OITAVA MARAVILHA DO MUNDO"! 

À época desta revisão os juras brasileiros haviam caído para 12,5% aa e os juros americanos subido para a 
faixa dos 5% aa. 
31 Para a transcrição: Idem ao item 59. 

Para maior detalhamento destes conceitos: Abreu, Armindo em "Dossiê: CONSPIRAÇÃO'. 
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"... Se você puder criar dinheiro do nada, então empreste-o a juros", era sua fantástica, 
e sábia, filosofia de vida! 61 

E, surpreenda-se o leitor conjeturando sobre o tamanho da fortuna que 
poderá ser criada se todo esse dinheiro, ao invés de pago no seu vencimento, 
acumular juros sobre juros, ano após ano, em sucessivas renegociações de dívidas... 

Afinal, o dinheiro aplicado a juros compostos dobra periodicamente, depen-
dendo da taxa de juros que lhe incidem, segundo a chamada: 

Regra dos Setenta e Dois: 

O número de anos necessários para que um investimento financeiro sub-
metido ao regime de capitalização contínua (juros sobre juros) ou, ao reverso, uma 
dívida contraída nas mesmas condições dobre de valor, pode ser calculado de forma 
rápida, simplificada, segundo uma regra prática usada secretamente pelos ban-
queiros em suas negociações "olho no olho" com os clientes, apenas dividindo-
se o número setenta e dois pela taxa de juros proposta para a transação. 64 

Um empréstimo de R$ um milhão, negociado a uma taxa de juros compostos 
iguais a apenas dez por cento ao ano, dobraria para R$ dois milhões em 7.2 anos 
(72:10 = 7,2); novamente dobraria, para R$ quatro milhões, em 14,4 anos; para 
R$ oito milhões em 21,6 anos; R$ 16 milhões em 28,8 anos; e, finalmente, para 
monstruosos R$ 32 milhões em 36 anos. 

Isso porque, enquanto os anos se passam de forma linear, ou segundo os 
termos de uma progressão aritmética, os juros compostos crescem exponencíalmen-
te, isto é, segundo uma progressão geométrica. 

Dessa forma podemos concluir, no exemplo citado, que a riqueza dos 
banqueiros, justificando a incontida alegria do sapientíssimo barão de Roths-
child e dos seus colegas, cresceria 3.200% em 36 anos, se aplicada a uma taxa 
de meros 10% ao ano! 

Esse é o seu simplíssimo e devastador segredo! 
Dobrando-se essa taxa para 20% ao ano, compatível com as médias pagas 

pelo Banco Central do Brasil para a negociação de Letras do Tesouro Nacional 
durante os dois períodos do governo Cardoso e do primeiro ano do governo 
Lula, a referida dívida de R$ um milhão atingiria, nos mesmos 36 anos, o montan 
te de R$ um bilhão, vinte e quatro milhões, isto é: 102 400 % de crescimento! 65 

____________    
63 Para a 'filosofia de vida' do barão Rothschilcl; Robertson, Pat: Na obra citada. P. 121. T.A. 
64 Para a regra dos Setenta e Dois: Robertson, Pat: Na obra Citada, P. 122. T.A. 
65 Segundo a regra aplicada, a dívida dobraria a cada 72:20-3,6 anos. Portanto, a capitalização composta do 

218 

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com   For evaluation only.



O Poder SECRETO! 

Como salutar exercício dessa mesma Unha de raciocínio, examinemos o 
que teria acontecido a uma dívida fictícia de apenas 60 bilhões de reais, existente 
em 1992, vencendo a partir desse ano juros e comissões médias, anuais, de 24%. 

Segundo a regra secreta dos 'Setenta e Dois', a dos banqueiros, essa su-
posta dívida, capitalizada a hipotéticos juros médios de vinte e quatro por cento ao 
an o , do brar ia ,  por tanto ,  s u ce ss ivam e nte ,  a  cada  trê s  anos  (7 2:2 4 =3 )  

Havendo-se passado, de lá para cá, mais de 12 anos completos (2005-
1992= I3), o montante inicial de 60 bilhões já teria dobrado por quatro vezes conse-
cutivas, estando a caminho da quinta dobradinha (12:3=4) 

E o montante alcançado através dessa mágica formidável dos juros com-
postos teria resultado, portanto, até o ano 2004, em: 60 bilhões iniciais x 2 = 
120 bilhões (primeira dobradinha, entre 1992 e 1995); 120 bilhões x 2 — 240 
bilhões (segunda dobradinha, entre 1995 e 1998); 240 bilhões x 2— 480 bilhões 
(terceira dobradinha, entre 1998 e 2001); 480 bilhões x 2— 960 bilhões (quarta 
dobradinha, entre 2001 e 2004). estando, a partir de 2004, ao correr, progressivo, 
da quinta dobradinha, a caminho de ultrapassar a casa de um trilhão de reais, poden-
do alcançar até o final de 2007, se nada fosse feito, o patamar estonteante de 
quase dois trilhões de reais! (quinta dobradinha, entre 2004 e 2007, 960 bilhões 
x 2= I, 92 trilhão); 

Inimaginável absurdo, não? 
Pois bem, tal exemplo ficcional corresponde, em tudo e por tudo, à evolução 

numérica da dívida brasileira, desde a época em que Fernando Henrique Cardo-
so, ex-diretor brasileiro licenciado 66 do Diálogo Interamericano (lá instalado, 
desde a década de 80, na companhia de Lula, de Henrique Meirelles e de outros 
tantos inquestionáveis patriotas, agora novamente assentado em seu board), pas-
sou a ocupar a cadeira de ministro da Fazenda (a partir de 1992) e, logo depois, 
durante mais dois períodos presidenciais sucessivos, de quatro anos cada, admi-
nistrou as finanças brasileiras por prazo superior a dez anos. 

E a dívida marchou assim, célere, apesar de FHC haver, também, alienado 
uma enorme e estratégica parcela do patrimônio estatal brasileiro a pretexto de 
diminuí-la, enquanto, de outro lado, além de aumentar taxas de juros, também 
fazia incrementar a circulação de títulos públicos com correção cambial pela 
variação do dólar estadunidense, isto é, na prática, endividando-nos em moeda 
montante inicial, durante 36 anos consecutivos, eqüivaleria a dobrá-la 10 vezes, sucessivamente, nesse mesmo período: 
(36:3,6=10). 0 resultado final da operação, RS 1.024.000.000, seria obtido dobrando-se 10 vezes seguidas o montante 
inicial de um milhão (ou multiplicando-o por dois elevado à décima potência =1024), na seguinte progressão: 2 milhões, 4 
milhões, 8 milhões, 16 milhões, 32 milhões, 64 milhões, 128 milhões, 256 milhões, 512 milhões, 1.024 milhões, ou 102 400 
%, no período de 36 anos considerado. N.A. 
66 Conforme boletim do próprio Diálogo Interamericano (cópia em poder deste autor), o membro FHC foi"... 
emprestado {'on loan) ao governo do Brasil para exercer a função de ministro da Fazenda". N.A. 
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que o Brasil não pode emitir! 
EssA dívida colossal, ao que tudo indica, diante das pressões exercidas pe-

los credores e seu braço-armado, o FMI, poderá continuar evoluindo nos mes-
mos padrões da era FHC/Pedro Malan e primórdios da era LU LA/Henrique Meireles, 
sob a capciosa doutrina, forasteira, de que '... Não existe alternativa para manter a 
credibilidade do Brasil e a estabilidade da moeda . 

Afinal, sob o slogan "Especule que o governo garante", cunhado pelo jornalista 
Carlos Chagas para ilustrar sua aguda percepção do problema, no Brasil acaba de 
ser inaugurado e "... Estabelecido o capitalismo sem risco ...", pois "... Se alguém duvidava 

de que Henrique Meireles fosse o representante dos interesses da comunidade financeira 

internacional, um embaixador da especulação creditado junto ao governo brasileiro, basta ler 

sua mais recente entrevista à imprensa, no começo da semana. Sem mais aquela, o presidente do 

Banco Central declarou que diminuir os juros eqüivaleria a dar calote em nossos credores. O 

mundo compra títulos brasileiros fiado numa determinada taxa de juros. Se essa taxa diminui, 

os compradores tomam prejuízo, hipótese inadmissível para um país acostumado a cumprir seus 

compromissos externos ... Sem tirar nem pôr, Meireles acaba de inverter um dos maiores pos-

tulados da economia internacional. Afasta o risco de quaisquer operações financeiras celebradas 

pelo Brasil. Melhor dizendo, estabelece o capitalismo sem risco. Se a economia oscila no planeta, 

se o dólar sobe e desce de cotação, se determinadas commodities têm seus preços reduzidos - nada 

disso deve incomodar os especulador-investidores interessados em nossos papéis. Acima e além das 

leis do mercado, o governo brasileiro se encarrega de assegurar lucro certo e definido a quem qui-

ser. Quando ministro da Agricultura, Delfim Netto criou um slogan que fez sucesso: 'Plante que 

o governo garante'. Era a certeza de que o agricultor não teria prejuízo, se produzisse. O tesouro 

nacional garantiria os preços mínimos estabelecidos como condição para o plantio, mesmo no caso 

da queda das cotações internacionais. Justificava-se, em defesa de nossa produção agrícola. 
Agora, porém, a situação é diversa, ainda que novo slogan tenha sido criado: 'Especule 

que o governo garante'. 
Aqui para nós, não será por aí que veremos chegar o crescimento econômico. Mas o em-

baixador terá cumprido fielmente sua missão ..." 67 

"QUINHENTOS ANOS EM QUATRO" 

Pelos dados do mesmo exemplo numérico acima, em tudo assemelhado ao 
que, efetivamente, tem ocorrido na nossa infeliz realidade, a manutenção desse 
status quo significará, simplesmente, que toda a dívida nacional contraída e acu-
mulada pelo Brasil desde o seu descobrimento até os dias de boje, (portanto em mais de 
67 Chagas, Carlos: "Especule que o governo garante". Em sua coluna na "Tribuna da Imprensa" (on line). Rio de 
Janeiro, 18 de janeiro de 2005. 
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quinhentos anos: de 1 500 a 2007), reproduzir-se-á (dobrará de valor) no curtíssi-
mo período de tempo correspondente, em valores aproximados de hoje, à duração 
de pouco mais um mandato presidencial, enquanto submetida aos juros sobre juros! 

Segundo a prática contemporânea, uma vez entronados em seus manda-
tos, após campanhas escassas de dedicados apegos à verdade, eivadas de promes-
sas vãs, os novos chefes de governo costumam manobrar para ganhar tempo, 
enquanto as fórmulas universais impostas pelos credores (as mesmas que eles 
prometeram, quando candidatos ao posto, combater para ganhar a confiança do 
eleitorado) se cristalizam e vão-se tornando irreversíveis. 

Assim, não se impressione o leitor-eleitor com as súplicas presidenciai s 
de confiança e tempo para arrumar suas casas, precedidos de chavões universais como: 
"... Roma não se fez em um dia', '... É impossível fazer milagres'', '... Primeiro agente tem que 

garantir credibilidade internacional' ou, até mesmo, que '... Uma criança leva 'nove meses 

para nascer'. 
O que jamais o povo ouvirá desses novos governantes, especialmente em 

países como o Brasil, é que, como vimos antes, às altíssimas taxas de juros vigentes 
nesses mercados, um único período de administração presidencial (o da carência mínima de ação 
eficaz, solicitada pelos recém-empossados governantes) será suficiente para que se 
presenteie, por exemplo; os credores do povo brasileiro com uma quantia tão es- 
tonteantemente absurda, inimaginável pela grande maioria, cuio valor checaria a 

 
igualar quinhentos anos de dívidas acumuladas em toda a nossa História! 

Vê-se, por aí, sob tais inocentes pedidos de tempo, feitos em nome de novos 
governantes para começarem a mostrar resultados práticos, de que forma a chamada ro-
tatividade democrática do poder pode ser um valor muito mais benéfico às oligarquias 
financeiras do que um serviço eficaz à causa da democracia popular... 

E a sangria continuará, mesmo depois de ampliada a base de cálculo da dívida 
inicial, pois qualquer esperta redução posterior na taxa de juros será logo festejada 
e decantada como um grande progresso alcançado. Isso, sem jamais se mostrar ou 
mencionar, é claro, que mesmo uma taxa menor de juros, quando aplicada sobre 
uma base maior de cálculo, resultará em parcelas muito superiores àquelas a pagar, 
anteriormente,  por uma dívida de montante inferior! 
Portando, mesmo vindo a dever substancialmente mais, a título de juros, do que devia antes, 
que governante resistirá à possibilidade de pronunciar, ufano, tão enganosa 
bravata: 

"... -Nunca, na história recente deste país, os juros estiveram tão baixos quanto neste 

governo!" 
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Como não é difícil compreender, aqueles que puderem emprestar dinheiro 
nessas condições ficarão incrivelmente ricos, mas, em contrapartida, todos os 
que assim se endividarem estarão condenados, inexoravelmente, à miséria. 

Os barões europeus do dinheiro, que fundaram bancos centrais privados como 
os Bancos da Holanda, Hamburgo, Suécia, Inglaterra, Alemanha, França, encon-
traram na escassez dos metais preciosos e nas guerras dela decorrentes o pretex-
to inicial para concederem enormes empréstimos onerosos às suas respectivas 
nações soberanas, com recursos, como visto, criados do nada. E o mais recôndito 
desejo desses emprestadores, além de aumentar os juros para incrementar a veloci-
dade da apropriação da riqueza e do trabalho alheios, sempre foi estimular a contratação 
de créditos adicionais aos montantes anteriormente devidos, "alongando o perfil da 
dívida , no moderno linguajar do mercado, e transferindo, para si, durante todo esse tempo, 

a riqueza gerada pela sociedade. 
Nessas circunstâncias, em que os recursos das pessoas e dos países são 

continuamente drenados para o pagamento de dívidas crescentes, diminuindo a 
quantidade de dinheiro livre em circulação, os preços não sobem, obviamente, 
por excessos de liquidez, de gastos públicos ou de pressões na demanda, como 
freqüentemente nos querem fazer acreditar, justificando novas reduções de be-
nefícios sociais, de arrochos salariais e orçamentários. 

Eles sobem, exatamente, porque passam a refletir os aumentos nos custos de pro-

dução e dos financiamentos dos estoques de insumos e mercadorias acabadas, resultantes dos 
débitos contraídos, a serem servidos aos bancos! 

Quanto maiores os débitos públicos ou privados, maiores, portanto, os 
preços demandados por toda a cadeia produtiva, desde os fornecedores de ma-
térias-primas aos anunciantes das lojas e seus produtos, passando antes pelos 
sistemas de embalagens, transportes e armazenamento. 

E o efeito cumulativo dessas dívidas bancárias estará, sempre, refletido 
nos preços dos produtos expostos nas prateleiras. Qualquer coisa que alguém se 
dispuser a comprar nesse mundo, de uma barra de chocolate a um jatinho execu-
tivo, estará sempre pagando, embutido no preço final, os custos intermediários 
do dinheiro tomado aos bancos e das taxas de juros e spreads por eles exigidos. 

Afinal, desde os economistas clássicos, como David Ricardo, sempre fi-
cou absolutamente claro que a taxa de juros vigente não pode, em hipótese algu-
ma, superar a taxa de retorno dos investimentos, nela incluída a margem âe lucro. 
Quando, em um modelo econômico, o custo do dinheiro é maior do que a taxa 
de retorno, nela incluído o lucro presumido, o resultado é o caos econômico e a 
condenação do modelo à falência. 
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Portanto, nada mais natural nessas circunstâncias, até por dever de sobrevi-
vência, que os agentes econômicos elevem seus preços em busca de equilíbrio, sur-
gindo desse conflito entre os setores produtivo e financeiro, os focos de inflação. 

E como é que os especialistas em economia (públicos ou privados) reagem aos 
aumentos nos preços (refletidos nos aumentos das taxas de inflação), determi-
nados pela necessidade de custear os serviços das dívidas bancárias envolvidas 
nas cadeias produtivas? 

Eles simplesmente, como solução única, sugerem maiores altas nas taxas de ju-
ros para "desencorajar novos empréstimos e diminuir a quantidade de dinheiro em circulação." 

E qual é o efeito que essa douta medida vai ocasionar na economia? 
Ela vai criar aumentos nominais nas dívidas, em favor do sistema ban-

cário, tanto daqueles que já vinham tentando amortizar seus débitos quanto 
dos que necessitarem demandar novos créditos, e diminuirá, simultaneamente, a 
quantidade de dinheiro disponível em circulação para que as pessoas adquiram 
novos bens e serviços, deprimindo ainda mais a economia. 

Em quaisquer circunstâncias, é quase certo que nunca haverá demasiado 
dinheiro em busca de bens escassos, a não ser, de tempos em tempos, nos casos 
especiais de certos produtos ou commodities, devidos a fatores sazonais, o que 
pode incluir desde variações climáticas ao aumento da ganância de produtores 
e vendedores. 

Em geral, ocorre justamente o contrário: há pouco dinheiro disponível 
para que se adquiram muitos bens. Pergunte-se a opinião dos muitos empresá-
rios que mantém tantas lojas e negócios abertos, à espera dos fregueses, com-
pletamente entregues às moscas ... 68 

Por isso mesmo, inexistem, em princípio, quaisquer razões contrárias a 
que um governo se empenhe na obra de redução dos juros da economia e no fim 
da escassez monetária, criando dinheiro novo (físico ou eletrônico), sem ter que 
pagar juros a quem quer que seja, e venha a aplicá-lo, especificamente, em investimentos 
produtivos na economia, gerando riquezas e empregos. 

Nem que, tampouco, conceda aumentos salariais mais generosos e em-
préstimos às pessoas, sem juros, cobrando-lhes apenas uma pequena taxa admi-
nistrativa, para que possam adquirir ou melhorar suas casas e os sistemas de 
saneamento básico e de transportes. 

A única coisa que tem impedido providências e projetos de tamanho alcance 
social é a falta de conhecimentos ou de vontade da classe política, geralmente submissa aos 
caprichos de partidos inteiramente dominados e controlados pela elite e sujeitos às suas 
68 Para a defesa destes princípios e considerações adicionais; icke, David:"... and the truth shall set you free.". 
P. 245-246. 
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manipulações da economia. 
Reflita o leitor sobre quanto dinheiro poderia ser posto a serviço das 

economias nacionais e do bem-estar das populações se a sangria dos juros fosse 
estancada: Imagine, por exemplo, de quanto, em taxações e impostos, poderiam ser 
aliviados a população e o empresariado, caso isso viesse a acontecer. E de quanto 
dinheiro seria posto a produzir em benefício de todos se mais pessoas trabalhas-
sem e todas percebessem melhores salários. 

Para que se tenha uma pálida idéia do que tamanha e tão absurda con-
quista da elite iluminada e seus banqueiros representou para os, hoje, combalidos 
cofres públicos estadunidenses, roubando recursos ao país e ao povo, basta uma 
simples comparação: Desde 21 de dezembro de 1913. quando as finanças da 
América foram efetivamente capturadas pelos financistas europeus e os débitos do governo 
americano eram virtualmente iguais a zero, a dívida nacional dos Estados Unidos 
começou a surgir e, logo depois, a sofrer uma célere ascensão. 

Na virada deste século, já ia a caminho dos sete e meio trilhões de dólares, ven-
cendo juros anuais acima de seiscentos bilhões de dólares! 69  

Por conta das enormes somas de dinheiro, criadas contabilmente, apenas 
na apropriação dos ]uros e em operações a termo, totalmente descoladas da 
existência e da criação de riquezas físicas, fontes do mercado financeiro esti-
mam que existam (ou que não existam!), hoje, para cada dólar americano ou libra 
(esterlina) em dinheiro - vivo, trinta milhões de unidades monetárias circulando, 
apenas borboleteando em atividades virtuais, como o 'crédito' eletrônico! 70 

Somente esses fatos inacreditáveis podem explicar de que forma o país 
mais rico e poderoso do planeta, os Estados Unidos, explorados por uma minoria 
de oligarcas iluminados, terminaram por contrair a maior dívida nacional de que se tem 
notícia no mundo e, de quebra, eles ainda suscitam a mais misteriosa pergunta da 
atualidade: 

" - A quem devem tanto os riquíssimos Estados Unidos da América e seu povo?'??" 
(A resposta, o leitor perspicaz já intuiu). 

Contrariamente ao que Marx defendia, com tanto ardor, em sua obra de 
incitamento à divisão e à luta de classes (resultando em sangrenta divisão geo- 

 
política da humanidade), fica agora bem claro, o maior algoz do proletariado mundial 

69 As fontes consultadas para o débito nacional estadunidense foram: Robertson, Pat. Em "The New World 
Order." P. 127; Jeffrey, Grant R. em "Final Warning". Harvest House Publishers, Eugene, Oregon. P. 356 e 357. Como havia 
divergências entre os números oferecidos por esses autores, provavelmente devido às distintas épocas em que os dados 
foram colhidos, optei pelos números mais elevados, constantes do trabalho de Jeffrey. 
70 Para a quantidade de dinheiro virtual existente em relação ao dinheiro - vivo: Icke, David;"... and the truth 
shall set you free.". P. 243. 
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não foi aquele que a efervescente doutrina marxista procurou apontar, de forma tãc 
diversionista e incitando o ódio de classes, ao colocar, em campos opostos, segundo a clássica 

fórmula hegeliana, capital e trabalho: A mais-valia", suposta responsável maior pela 
exploração patronal e por lucros espúrios sobre o valor da força da mão-de-obra, 

O supremo adversário do trabalhador não poderia ser, portanto, o bom empre-
sariado que cria, investe e emprega, e tem sido usado como conveniente bode 
expiatório para camuflar o verdadeiro bicbo-papão: O grande algoz esse sim, sempre 
foi a ação deletéria do complexo transnacional mantido com recursos do sistema bancário das 

treze famílias iluminadas, único responsável pela criação t emissão da moeda sem lastro e sem 

perenidade de valor; pelo enfraquecimento do estado; pela deterioração e manipulação do seu 

orçamento fiscal, e, em conseqüência, tanto pela redução dos gastos sociais quanto pela 
extinção do emprego'.   71 

Afinal, conhece o leitor algum cidadão, atualmente desempregado, que 
não aceitasse ou ambicionasse contribuir, de bom grado, para a mais-valia, espe-
cialmente em favor do todo bom-patrão, daquele que, porventura, manifestasse 
desejo de acolhê-lo em sua empresa, registro em carteira, portanto, com direitos 
trabalhistas integrais? 

Pode-se perceber, também, mal maior do que uma moeda vil, de papel, 
que perde valor a cada dia e rouba ao cidadão operoso a substância da sua renda, 
venha ela do trabalho, da aposentadoria ou da poupança, a curto, médio e longo 
prazos, por falta de lastro que lhe dê perene sustentabilidade? 

Faça-se, entretanto, uma devida ressalva: A maioria dos adeptos do ma-
terialismo, simpatizantes de boa fé dessa terrível ilusão vendida com travos de 
verdade absoluta e científica, aqueles que simplesmente confiaram nos supos-
tos talento e idealismo marxista em favor da causa trabalhadora, a que Konder 
apelidou, provocativamente, de "santos do comunismo" ', não estiveram sozinhos em suas 

carências de consistente apoio crítico. (''... O movimento comunista mobilizou todo tipo de gente. 

Em suas hostes havia desde bandidos, delinqüentes, cretinos, oportunistas, até pessoas de notável 

integridade, grande valentia, fulgurante inteligência, enorme generosidade. E havia uns poucos 

revolucionários que conseguiam unir a paixão política, a dedicação à Causa, com um poderoso 

espírito de tolerância, uma constante disposição para o diálogo, 'sin perder la ternura jamás', 

como dizia o Che Cuevara. É a esses militantes que eu, recorrendo a uma imagem provocadora, 

chamaria de "santos" do comunismo 72). 
Mais-Valia: Na economia marxista, valor do que o trabalhador produz menos o valor de seu próprio trabalho 

dado pelo custo de seus meios de subsistência). Segundo Marx, a mais-valia mede a exploração dos assalariados pelos 
capitalistas e é a fonte do lucro destes. Apud Dicionário Aurélio Século XXI. 
Mais-Valia: Na teoria marxista, lucro, retido pelo capitalista, resultante da diferença entre o que ele paga pela mão-de-obra s 
o valor que ele cobra pela mercadoria produzida por essa força de trabalho; fração do trabalho não paga. Apud Dicionário 
Eletrônico Houaiss, 2002. 

Konder, Leandro: "Cristiano, santo do comunismo". Em coluna assinada no Jornal do Brasil. Rio de Janeiro, 
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Expressões como "Exploração do homem pelo homem", apesar de reivindicadas, 
com exclusividade, pela intelligentsia socialista, já eram encontradas nas raízes do 
pensamento humanista cristão do século XVIII e meados do século XIX.   73 

Essa corrente de proa, lamentavelmente, apesar de suas origens e das cau-
sas sociais que sempre pretendeu defender, também divulgou e deu foros de consistência 
e verdade às mesmas teses materialistas marxistas, a pretexto de combatê-las, enquanto guar-

dava piedoso e sepulcral silêncio sobre a verdade escamoteada! 
E, o que é muito pior, difundiu tamanho erro ao mesmo tempo em que parti-

cipava t lucrava, com assídua freqüência, nas duas pontas da controvérsia: Aufe-
rindo tanto os lucros advindos da atividade empresarial, supostamente beneficiária 
da mais-valia, quanto os provenientes das operações de crédito bancário, supostamente 
ilegítimas! 

Afinal, o que é, por exemplo, o IOR (Instituto de Obras Religiosas), 
senão o braço de administração financeira dos imensos investimento acionários, comer-
ciais e bancários da Igreja, também conhecido na praça como o 'Banco do Vaticano'? 

Portanto, sublinhemos os fatos para facilitar-lhes a memorização: Os 
grandes fatores de espoliação do trabalhador e do povo, muito maiores e mais 
poderosos do que a residual "mais-valia", e que foram, providencialmente, legados ao 
esquecimento tanto por Marx (em benefício dos seus financiadores de Wall Street, 
como logo veremos) quanto pelo pensamento cristão (sabe-se lá em favor do que ou 
de quem), seriam os confiscos salarial e patrimonial correspondentes à emissão espúria 
de dinheiro pelo sistema de bancos centrais privados, independentes (ou autônomos), 
sem qualquer vínculo com o trabalho e a economia reais, bem como a criação de moeda 
fracionária pelo sistema bancário privado para, depois, emprestá-los ao povo e aos 
governos, a juros exorbitantes! 

E, o que seria ainda mais criminoso: O pagamento do trabalho com moeda de pa-
pel, sem nenhum lastro ou valor intrínseco, gerando perdas paulatinas por excluir-lhe a 
função de perene reserva de valor, e condenando populações inteiras à escravidão 
do empobrecimento compulsório! 

E pensar-se que o ideário do Manifesto Comunista também defendia a tese 
da criação do Banco Central único pelo governo bolchevique ... E que Lênin a 
sustentava, calorosamente, afirmando que "... O estabelecimento de um banco central 
representa 90% da comunicação de um país! 74 

Tamanho conjunto de fatalidades monetárias, cientificamente provocadas 
para gerar dependência de populações e governos ao 'sistema financeiro internacional' 
19 de junhode 2004. P.B2. 
73 Ávila, Fernando Bastos, de, sacerdote jesuíta e acadêmico, em "Antes de Marx. 0 humanismo cristão e a 
crítica à sociedade". Editora PUC: Rio de Janeiro, 2002. 
74 Springmeier, Fritz, "Bloodlines of the llluminati", Ambassador House, USA, 1995. P. 267. 
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gerando uma perversa conjunção de altas nas taxas dos juros com a expansão 
incontida e meteórica das dívidas e do meio-circulante, de forma totalmente 
descolada da realidade material, passaram, muito convenientemente, a gerar uma 
outra excelente desculpa: 

As dificuldades físicas de se dar lastro-ouro às moedas, por escassez de es-
:oques públicos desse metal, hoje quase inteiramente entesourados (como única forma 
garantida de reserva de valor) pelos mesmos membros das elites que procuram desmerecê-lo, 

ou degradá-lo, aos olhos e ouvidos da população desinformada. 
Criaram assim, artificialmente, dilema idêntico ao que vimos ocorrer, em 

tempos de antanho, a tantos reis e rainhas, o que veio, agora, facilitar aos con-
troladores do mundo, pelo confiável princípio hegeliano, a negação definitiva dessa 
garantia sonante, essencial à remuneração do trabalho. 

Pequenino aspecto da questão, destarte, também desconsiderado por Marx 
& Cia. Mas, dano supremo, fazendo supor, desde então, aos néscios, crédulos e 
incautos o fim da era do ouro como reserva absoluta de valor! 

Quando se começa a perscrutar o que existe por trás das informações 
pasteurizadas, padronizadas e divulgadas, mundo afora, pelas redes de televisão, 
grandes jornais e revistas de informações semanais, todas igualmente muni-
ciadas pelo mesmo cartel de agências internacionais de notícias, com idênticas 
formas de abordagem, semelhantes ângulos de análise, é possível, finalmente, 
começar a perceber um mundo inteiramente distinto daquele retratado, colorido 
e falsificado pelas tintas da dissimulação e do embuste. 

Alguns denodados pesquisadores, outros profissionais da lei e da justiça, 
por isso, começaram a descobrir e a revelar o mais fantástico segredo econômico-finan-
ceiro de todos os tempos: Que nos anos 1930, países como os Estados Unidos, a Grã-
Bretanha, a Alemanha, a Itália, a Espanha, Portugal e muitos outros, inclusive 
terceiro-mundialistas, ainda não abertamente identificados, DECLARARAM OFI-
CIALMENTE, EM TOTAL SIGILO, SUA BANCARROTA! 

Apesar disso, lamentavelmente, os respectivos governos teriam resolvido 
se esquecer de comunicar fato de tamanha gravidade aos seus concidadãos'. 

E isso teria ocorrido, aparentemente, ao correr dos cinco anos de duração 
da Convenção de Genebra, entre 1928 e 1932, pois, ao que tudo indica, o vo-
lume do respectivo relatório que deveria conter os detalhes dessas declarações 
de bancarrota e nos daria a prova inequívoca e irrefutável, precisamente esse, não foi 
publicado até hoje! 

Quem a propósito, teve interesse em espalhar e repisar o boato, entre tantos 

homens de 
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boa fé, do mundo inteiro, de que países nao quebram? 
E os banqueiros-credores desses países literalmente quebrados, teriam dado 

a eles um ultimato, ao declarar que "... Ou aceitavam proclamar oficialmente suas ban-

carrotas ou não haveria mais dinheiro emprestado para que pudessem sair da profunda depressão 

havida àquela época (essa teria sido a mais terrível conseqüência da crise financeira 
dos anos 1930, cuja face mais vistosa fora o crack da bolsa de Nova York, mas 
que surpreendeu e causou danos e falências a países do mundo inteiro! N.A.) E 

eles aceitaram, oficialmente, suas falências em favor do sistema bancário global, vindo isso a 

significar, na prática, que, desde então, os bancos se imitiram na posse desses países! Na verdade. 

eu me refiro a eles como países, porém os Estados Unidos já não são mais um país, mas uma 

corporação ... Sem dúvida alguma, vamos verificar, também, idêntica situação em diversos outros 

países do mundo." 75 
E o assentamento dessa bancarrota foi registrado nos anais do Congresso 

Americano no dia 17 de março de 1993 (volume 3 3 ,  página H-I3O3)! 
A respeito desses fatos, o Congressista James Traficant Jr., de Ohio, assim 

discursou à Casa, naquela data: 
"... Os membros deste Congresso são os curadores oficiais que administram a maior reor-

ganização de uma massa falida, na história da Humanidade. E nós estamos aqui, assim espero, 

tentando estabelecer um novo modelo para o futuro. Mas há alguns que insistem em afirmar que 

esse trabalho não passará, ao seu final, do mero atestado de óbito de um médico-legista, sacra-

mentando o nosso desaparecimento como nação ... 
... E um fato concreto que o Governo Federal dos Estados Unidos foi dissolvido pela Lei 

de Emergência Bancária ('Emergency Banking Act') n°48 Stat. 1, de 9 de março de 1933, e 

pela Lei Pública ('Public Law') n°. 69-719, declaradas pelo Presidente Roosevelt, por estar 

falido e insolvente. H.J.R. 192, 73" Seção do Congresso, de 5 de Junho de 1933. A Resoluçâo-

Conjunta para a 'Suspensão do Paàrão-Ouro e Ab-rogação da Cláusula~0uro' dissolveu a 

Soberana Autoridade dos Estados Unidos e as capacidades de todas as Secretarias (Ministérios), 

Departamentos e outras funções oficiais do Governo Federal dos Estados Unidos e dos ocupantes 

dos respectivos cargos, o que apenas evidencia, ainda mais, que o Governo Federal dos Estados 

Unidos só existe, hoje em dia, da boca para fora... 
... Os síndicos da massa falida, relativa a Declaração de Bancarrota dos Estados Unidos, 

são os banqueiros internacionais, através das Nações Unidas, do Banco Mundial e do Fundo 

Monetário Internacional. Todas as funções oficiais dos Estados Unidos, Departamentos e seu 

ocupantes estão operando em bases nominais 'de facto,' sob 'Poderes Emergencíais de Guerra'. 

Com a forma de governo constitucional republicano suspensa, os síndicos da massa falida adotaram 
Para a estonteante informação da quebra oficial dos Estados Unidos e de muitos outros paises durante a 

Grande Depressão dos anos 30, declaradas na Convenção de Genebra e para a respectiva transcrição; Icke, David: "Tales 
from the Time Loop". P. 61-63. 0 autor citado também informa que o site da Sasktel, em http:// home.digital.net/-kenaston/ 
Patr/Bankrupt.html confirmaria esta informação. TA. 
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uma nova forma de governo para os Estados Unidos. E essa nova forma de governo, embora 
conhecida como 'Democracia'} está assentada num ordenamento em tudo semelhante ao socia-
lismo/comunismo, sob o tacão de um novo governador para a América. Essa lei foi instituída e 
imposta ao país mediante a transferencia e cessão dos poderes da função de Secretário do Tesouro 

dos Estados Unidos para o Governador do Fundo Monetário Internacional. A Lei Pública n°. 94-

564, página 8, Seção H.R. 13955 estatui, entre outros, que: 'O Secretário do Tesouro dos Estados 

Unidos' não receberá qualquer remuneração por isso (por representar os Estados Unidos junto ao 

Governo do FMI)...' 

"... Por que cerca de 90% dos americanos estão atolados até o pescoço com as prestações 

de suas hipotecas e, mesmo depois de conseguirem pagar todas as contas e dívidas pendentes, não 

possuirão coisa alguma ou, no máximo, muito pouco? Porque é que todos nós sentimos que 

estamos trabalhando cada vez mais e ganhando cada vez menos? 
Nós estamos, simplesmente, colhendo o que foi plantado e os resultados da nossa colheita 

são um doloroso processo de falência e a execução da penhora das propriedades americanas, das 

nossas liberdades e do nosso modo de vida. 
Pouquíssimos dos nossos representantes eleitos, em Washington DC, ousaram dizer a 

verdade. O Governo Federal dos Estados Unidos está falido. 
Nossos filhos herdarão esse débito impossível de ser pago e toda a tirania necessária para 

que eles venham a continuar pagando ..." ?6 77 
Quantos de nós, caro leitor, vínhamos há tanto tempo imaginando que 

a nação americana seria a grande beneficiária da expropriação financeira mundial, 
feita contra todos os estados-nações devedores? 

Nada disso. A verdade é outra e a mentira propagada sempre ajudou a 
encobrir os reais beneficiários do ardil, a elite oligárquica que compõe o Poder Secreto e 
embolsa os lucros, à custa da miséria alheia. 

Ao contrário do que sempre se disse, os americanos são o povo mais enganado 
e explorado do globo terrestre ... 

Aos mais céticos, incrédulos, caberia lembrar que, há muito tempo, os 
controladores do mundo vinham preparando o planeta para um grande desastre progra-
mado, também de essência hegeliana. E isso veio ocorrendo desde que se passou 

Para as transcrições do discurso de Traficant: Idem acima. 
0 congressista americano James Traficant, após as sérias denúncias que fez, sofreu processo penal por cor-

rupção, por conta de um suposto ato de suborno, e foi condenado, perdendo o mandato. Vários eleitores e personalidades 
levantaram a voz para defendê-lo das acusações e do processo, que atribuíram a armadilhas e vinganças do sistema 
de poder1, em conseqüência das suas contundentes denúncias. Uma dessas enfáticas defesas pode ser apreciada no 
endereço eletrônico http://educate-yourself.org/cn/railroadingjamestraficant3jul02,shtml., sob o título: "Taking Out a Patriot, 
The Railroading of James Traficant". (Expulsando um Patriota, a farsa da prisão de James Traficant), da autoria de Linda 
Kennedy, em 30 de junho de 2002 Diversas outras foram consultadas por este autor, para formação de juízo, e esfão 
disponíveis na rede mundial, 
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a dar rédeas soltas ao endividamento dos estados-nações e, simultaneamente, ao 
formidável cassino em que se transformou o chamado "mercado financeiro interna-
cional", assentado sobre operações fluídas, especulativas, totalmente descoladas 
da economia física, cujo desfecho, natural e previsível, será desabar como um 
castelo de cartas, facilitando a férrea aplicação do projeto político-mundialista, 
a ser apresentado aos povos como única e factível 'tábua de salvação'! 

Para esse tremendo e vindouro 'choque de realidade', político-econômico, 
Henry Morgentau, ex-membro do CFR e antigo secretário do Tesouro no go-
verno Roosevelt, assim advertira a todos, já na década de 1930: 

... Nós não podemos esperar que os estados-nações se façam supérfluos da noite para o 

dia. Ao invés disso, preferimos aguardar pelo reconhecimento das mentes dos estadistas responsá-

veis, de que eles não passam de curadores de uma máquina internacional falida que, vagarosa-

mente, terá que ser transformada em outra completamente nova." 
"... E o ingrediente-chave para consagrar esta fórmula é o plano armado para ... 'Que-

brar financeiramente a máquina internacional'. As nações serão forçadas a recorrer ao Fundo 

Monetário Internacional e ao Banco Mundial para escaparem da bancarrota, mas sob a condição 

de que todos os tomadores desses empréstimos abandonem sua soberania em favor das Nações 

Unidas. ?8 
Repare bem, o prezado leitor, que a avaliação conjuntural aqui transcrita, 

feita por autores estrangeiros (americanos e britânicos), seria altamente reve-
ladora da triste situação do povo estadunidense que, embora usufrua do melhor 
padrão de vida da humanidade é, como afirmamos antes, tão ou mais enganado e explo-

rado do que o restante da população planetária, além de detentor da maior de todas as 
dívidas terrenas! 

Comparem-se, agora, esses fatos com o que se poderia afirmar a respeito 
do sofrido povo brasileiro, e, pior ainda, sobre outras populações ainda mais ca-
rentes e miseráveis, muito embora quase todos estejam assentados, sem a nítida 
consciência, em territórios de imensas riquezas naturais. 

Caberia, então, a pergunta altamente embaraçosa: 
-Diante das atuais atitudes de sujeição e vassalagem governamental aos 

supostos investidores estrangeiros, acha o leitor que o Brasil seria um desses países, assim 

como ocorreu com os Estados Unidos, a Grã-Bretanha, a França ou Portugal, e muitos outros 

não divulgados, cuja bancarrota poderia, também, haver sido pedida e aceita, em segredo, portan-

to sem nenhuma divulgação ao povo brasileiro, submetendo os nossos poderes republi-
canos ao vergonhoso e humilhante papel de curadores da massa falida, subordinados 
à posse e à vontade de um conjunto de credores, através de delegação confiada a 
78 Para ambas as transcrições: Jeffrey, Grant R,: "Final Warning. Economic Collapse and the Corning World 
Government", Harvest House Publishers, Eugene, Oregon. 1996. P. 147. 
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governadores do Banco Mundial e do Fundo Monetário Internacional? 
Haveria uma outra razão assim, tão especial e distinta dessa, para o empe-

nho com que se vem pressionando é governo federal para que aceite, sem tugir nem 
mugir, o famigerado conceito de superávit primário e de se tornar, sob prisma legal 
e definitivo, o Banco Central do Brasil independente ou autônomo, garantindo 
e transformando uma suposta submissão 'de fato' aos ditames internacionais, em 
perene submissão  de direito' ? 

Quais teriam sido, portanto, os misteriosos e verdadeiros teores, tanto 
da conversa secreta do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, antes das 
eleições presidenciais de 2002, com os então candidatos ao posto, quanto do do-
cumento sigiloso a eles exigido e por eles firmado, em conjunto, nunca, até então, 
inteiramente revelado? 

Deles sabe-se, apenas, por mera especulação de órgãos da imprensa na-
cional e internacional, que teria constado o compromisso da manutenção do 
superávit primário, a elaboração de uma mini-reforma tributária e a concessão de inde-
pendência formal ao Banco Central. 79 

Os que parecem, ou teatralizam, conhecer a verdade, nada revelam de po-
sitivo em seus abalizados comentários. Giambiagi, por exemplo, é mais um que 
mata a cobra, mas não mostra o pau: 

"... Há dois anos, o então presidente Fernando Henrique Cardoso coordenou um pacto 

suprapartidário. Por meio dele, os quatro principais candidatos nas eleições que seriam realizadas 

em outubro deram seu aval à negociação de um novo empréstimo do FMI que permitisse ao país 

transitar pelas dificuldades de 2002. A engenharia política que prevaleceu na ocasião foi um 

exemplo de política feita com "P" maiúscula (sic) e revelou um elevado senso de responsabili-

dade de todas as partes envolvidas. O fato contribuiu para enfrentar aquele momento delicado e 

passou à comunidade internacional uma imagem de coesão interna e de amadurecimento". 80 
Engrossando tamanho mistério, o virtuoso esquadrinhador de segredos 

civis e militares, Gaspari, nos faz uma bombástica revelação: a de que "... O 
secretário do Tesouro Nacional, Joaquim Levy, assumiu as funções de Comissário do FMI no 

Brasil. Enquanto a economista Teresa Ter-Minassian representa o FMI (com salário pago pelo 

Fundo), junto ao governo brasileiro, Levy parece representá-lo (com salário pago pela choldra) 
Segundo noticiaram a agência Carta-Maior e o jornalista Maurício Hashizume, no Brasil. No exterior, o jornal 

New York Times noticiou que o acordo com o FMI teria sido articulado para resguardar interesses americanos nos grandes 
bancos como o Citicorp, o J.P.Morgan, o Fleet Boston e empresas com grandes investimentos no Brasil, como a G. M. A 
agência Carta-Maior também revelou, na mesma notícia, que o governador de Minas Gerais, Aécio Neves, está buscando 
'abrir caminho' para a concessão da independência formal ao Bacen. Coincidentemente, em entrevista concedida ao Jornal 
de Brasil (reportagem do jornalista Sérgio Aguiar Matos, intitulada "Aécio prega 'choque de gestão"', em 25 de maio de 
2004, P. A4), Aécio Neves confirma haver sido saudado por George Bush, pai, em Londres, no Palácio St. James, como 
"futuro presidente do Brasil." N.A. 
80 Giambiagi, Fábio: "Em defesa de um pacto previdenciário suprapartidário." Artigo no jornal "Valor", 11 e 12 de 
outubro de 2004. P. A7. 
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dentro do governo . 
Tamanha revelação também engloba, surpreendentemente, que "... Levy se 

encarregou de rebater urna proposta feita em Brasília pelo ministro das Cidades, Olívio Dutra, a 

uma equipe de técnicos do FMI ..." 
Por isso, Gaspari protesta, muito justamente, que "... Os bons modos e a nor-

ma administrativa recomendam que se esclareça a jurisdição do comissário Levy. Como Secretá-

rio do Tesouro, ele não tem autoridade para discutir publicamente uma proposta apresentada por 

um ministro a uma instituição estrangeira". '' 
A não ser, é claro, refletiriam logo os mais atentos (ou maliciosos), que essa nova 

função, estranhamente acumulada com a de secretário do Tesouro Nacional, e 
exercida "à sombra" por Levy, pudesse guardar alguma semelhança, paralelismo ou 
relação remota, com o "... Fato concreto de que o Governo Federal dos Estados Unidos foi 

dissolvido pela Lei de Emergência Bancária ('Emergency Banking Act') n. 48 Stat. 1, de 09 de 

março de 1933, e pela Lei Pública ('Public Law') n°. 89-719, declaradas pelo Presidente 

Roosevelt} por estar falido e insolvente. (H.J.R. 192, 73 a Seção do Congresso, de 5 de Junho de 
]933). 

E, ainda mais (como está também registrado logo acima, neste mesmo 
capítulo): Determinando que todas as conseqüências, dela decorrentes, viessem 
a ser instituídas e impostas ao país "... Mediante a transferência e cessão dos poderes da 

função de Secretário do Tesouro dos Estados Unidos para o Governador do Fundo Monetário 

Internacional E a Lei Publica n°. 94-564, página 8, Seção H.R. 13955 estatui, entre outros, 

que: 'O Secretário do Tesouro dos Estados Unidos' não receberá qualquer remuneração por isso 

(por representar os Estados Unidos junto ao Governo do FMI) ...' 
O que estes fatos, tão estranhamente enigmáticos, poderiam, então, re-

presentar na verdade, para a douta visão do leitor? 
Uma tremenda e estranha coincidência? Ou poderiam ter eles algo a ver, 

também, com uma suposta quebra do Brasil e com a entrega do país a uma adminis-
tração estrangeira velada, nas mesmas bases da ocorrida com os Estados Unidos 
e outras nações, sendo a massa falida, no presente, administrada pelo síndico Levy? 
(ou comissário Levy, como prefere Gaspari ...) 

Por que Henrique Meirelles (HM), na qualidade de presidente do Ban-
co Central do Brasil (um organismo do organograma federal, tradicionalmente 
vinculado à pasta da Fazenda) foi elevado ao status de ministro da República por 
medida provisória do palácio do Planalto, justo quando sofria pressões para se ex-
plicar ao congresso acerca de possíveis irregularidades fiscais, de caráter pessoal? 

Teria o sistema oculto de poder exigido do governo brasileiro imunidades 
Gaspari, Elío: "Levy, o loquaz comissário do FMI". Coluna no Jornal "O Globo", Rio de Janeiro, em 08 de 

Agosto de 2004. 
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judiciárias urgentes para uma peça eventualmente insubstituível no jogo político, 
de forma tão acintosa que tudo tenha ficado "... Parecendo meio suspeito, com ar de ação 

entre amigos, de cumprimento de acordos de sangue cujos termos a nação desconhece ..." i'1, 
tornando HM, um dos membros da troica do Diálogo Interamerkano (junto com 
FHC e Lula, ambos já enfaixados na presidência do Brasil), virtualmente intocável, 
e, por isso, candidato potencial à sucessão de ambos? E o que pode concluir 
nosso arguto leitor, quanto ao recente anúncio do governo LULA, de que o Bra-
sil, apesar da dívida monumental que ostenta 83, recusando-se à renovação de um acordo 
de concessão de "dinheiro novo", ora vincendo com o FMI — o vigilante olheiro e 
fiscal dos nossos atentos credores - numa mera e transitória recusa ao cheque 
especial disponibilizado pelo Fundo para eventuais emergências, poderá caminhar 
doravante, enfim, pelas próprias pernas, proeza que nem os Estados Unidos, 
também falidos, conseguiram até agora? Verdade ou mero marketing eleitoreiro, 
imposto de "fora para dentro" do Brasil, em cumprimento aos tais supostos 
"acordos de sangue"? Afinal, para muitos observadores, todos os governan-
tes mundiais da atualidade agem da mesmíssima forma, cumprindo idênticas 
agendas políticas e econômicas, não apenas em função das falências dos seus 
respectivos países, mas também porque, em decorrência delas, já teriam passado 
por um discretíssimo período de preparo e compromisso intelectual, ideológico, 
em alguns dos melhores e mais elitistas centros mundiais acadêmicos. 

Até mesmo "... O sindicalista Lula — ao contrário do que parece — não se absteve de estudar. 

Há relatos — nunca desmentidos — de sua preparação em cursos de AFL CLO, as centrais sindicais 

norte-americanas, quintesséncia do peleguismo e do anti-esquerdismo em geral e na John Hopkins 

(University (sic), em Baltimore, Estados Unidos (em 1972 ou 73), onde teria feito um curso de 

liderança sindical, desenhado sob medida para parecer de esquerda, apenas parecer, mas servir ao siste-

ma dominante. Merece um doutorado honoris causa, ou seria norroris causa? E} além disso, já como 

diretor do sindicato dos Metalúrgicos, cursou o Instituto Interamerkano para o Sindicalismo Livre, 

(ladesil), sustentado pela CIA e passou a adotar sua própria 'agenda', livrando-se do próprio irmão, 

o Frei Chico, quadro do Partido Comunista. Daí a manutenção da política econômica, a nomeação de 

Palocci e Meirelles e o cumprimento estrito da agenda dos banqueiros e do FMI..." 84 
Infelizmente, como os elementos definitivos dessas intrigantes questões ain-

da não foram inteira e oficialmente revelados, fiquemos entregues às nossas próprias 
respostas íntimas, provisórias, até que a verdade flua por inteiro, nua e crua ... 

Kramer, Dora: Fragmento do artigo "Um elogio ao quanto pior". Na extinta coluna 'Coisas da Política", publi-
cada no Jornal do Brasil. Rio de Janeiro, 18 de agosto de 2004. P. A2. 

A dívida mobiliária brasileira, à época desta revisão, já ascendia a R$ 1,4 trilhão, conforme Hélio Fernandes, 
na Tribuna da Imprensa. 

UTZERl, Fritz (Federico), em: "Réquiem pelo Governo do PT", no jornal eletrônico MONTBLAAT, número 87. 
08 de julho de 2005. 
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