
 
 

                                   NOTA OFICIAL 

Por meio deste sistema de congregação de Movimentos Civis, que levaram 

milhões de brasileiros às ruas consolidando o segundo impeachment da 

História nacional, em nota produzida e acordada pelos respectivos líderes 

nacionais,  viemos a público externar nossos protestos aos pontos adiante 

elencados, especialmente em face das manifestações programadas para o 

próximo dia 04/12, domingo: 

1. Propugnamos pelo FIM DO FORO PRIVILEGIADO! Trata-se de uma 
contradição constitucional, considerando o disposto no artigo 5º, que 
impõe igualdade jurídica a todos perante a Lei. TODOS! 
 

2. Protestamos contra as tentativas de parlamentares e integrantes do 
Executivo, sob todas as formas, de atacar as Operações como a Lava 
Jato, Acrônimo, Zelotes, dentre outras. Todos que cometeram crimes 
deverão pagar pelos mesmos, independente de se justificarem como 
“parte do sistema”. Apoio total às Operações, ao MPF, ao Judiciário 
Federal e à Polícia Federal! 
 

3. Protestamos contra a leniência do STF em tratar dos casos contra 
parlamentares, os quais, ficam protegidos pelo “foro privilegiado”, uma 
vez que, raramente se coloca alguém como réu, bem como, do 
desvirtuamento de cláusulas constitucionais, como no caso do 
precedente do aborto.  
 

4. Protestamos contra a leniência do Presidente da República e de seu 
aparato de segurança, por permitir que a Capital da República fosse 
invadida por centenas de mercenários armados com dispositivos 
pirotécnicos e organizados militarmente para atacar as instituições. 
Não é possível acreditar que nenhum serviço de inteligência não tenha 
detectado o que todos já sabiam! Exigimos o enquadramento de todos, 
principalmente dos respectivos chefes, na Lei de Segurança Nacional. 
Que se ponha em prática a Ordem do lema do atual governo e que 
imita o dístico de nossa Bandeira! 
 

5. Apoiamos todas as reformas econômicas e exigimos que o Congresso 
as aprove, o mais rapidamente possível para que a Sociedade volte a 
ter confiança e os investimentos privados voltem a ocorrer, 
reaquecendo a Economia, recuperando empregos e a vida da Nação.  
Que se ponha em prática o Progresso, outra palavra do lema do atual 
Governo, também dístico presente em nossa Bandeira Nacional.  



 
De modo algum apoiamos a destituição do atual Presidente, pois a 

estabilidade do País é absolutamente necessária, até que se encontre o 

caminho da reestruturação federativa e das instituições, as quais, 

sabidamente estão esgotadas.  

Brasil, dezembro de 2016.  
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