
Isso é possível?
A América Latina tá pegando fogo, todo mundo publica foto, fica indignado, mas ninguém explica o
porque tem acontecido isso. Uma coisa estranha está acontecendo. É bom ficar atento. Ninguém
explica para você, então preste atenção aqui. Você acha normal matar tanta gente por causa do
aumento de passagem de ônibus? Estão querendo legalizar o que está acontecendo no Equador, no
Chile.

Exagero? Esquece ESQUERDA, DIREITA. Dá uma olhadinha neste material. DEPOIS... faça seu
próprio JULGAMENTO!

E por que ninguém tá sabendo disso?
RESPONDO: Bolsonaro fala muito, no entanto, mais
confunde do que convence. Não é só ele não…
Como a coisa anda piorando, ou seja não temos
EMPREGO, negócios estão QUEBRANDO, os salários
NÃO PAGAM as contas e estudar para CONCURSO
público agora vale a pena. Parece que tem muita gente em
Brasília fazendo o mesmo jogo do presidente. O objetivo
deles é mais do que confundir, mas criar um modo de
impedir que o povo possa dizer o pensa. A arma para isso: O
PATRIOT ACT TABAJARA.

Patriot Act Tabajara. O que é isso?
RESPONDO: Primeiro INVENTAM tipos de CRIMES
para FERRARVOCÊ!
Como seria a condenação e o julgamento? Por meio de
grampo digital, cadastro de dados pessoais compartilhado

entre Estado e empresas, você será ainda mais vigiado e forçar
a barra por qualquer motivo para condenar fica ainda mais
fácil. Eles querem legalizar tudo o que agora é coisa de
BANDIDO e aí quem vira bandido é você, até mesmo sem
saber. Se o policial perceber que é armação e é ilegal, é
obrigado a FERRARVOCÊ. É o Big Brother da Besta.

De onde você tirou isso?
Você já notou que de uma hora para outra inventaram o
discurso do TERRORISMO? Todo mundo sabe que isso não
tem nada a ver com o BRASIL. Então porque estão
inventando isso agora? Hezbollah de um lado, FARC do
outro… E agora inventaram um tal de SSS.
Tá parecendo o caso do PCC no Programa do Gugu.
Sensacionalismo que na política não é só para ganhar
audiência, não é?

Parece piada, mas não é não!

Se informe e
compartilhe!




