
NOSSO POVO BRASILEIRO É MUITO DIGNO E HONESTO! 

               

Apesar de, com freqüência, vermos textos que colocam, 

entre outras coisas, que furar a fila é ser corrupto... 

Honestidade é instantâneo, não se pega o que é dos outros, 

“nem se abre a mala...” se entrega automaticamente para o dono. 

É uma vilania querer comparar a esperteza do brasileiro, 

com a Corrupção Organizada instalada no Brasil. 

Uma coisa é a luta pela sobrevivência de um povo inteiro; 

outra, é a habilidade e tecnologia usadas pelos poderosos 

para se locupletar. Nada a ver, o discurso que professa,  

que não se pode cobrar do governo e políticos que subtraem  

BILHÕES E BILHÕES, se o cidadão comete pequenos deslizes. 

Conversas fiadas para tirar o nosso foco de cima dos bandidos. 

Golpe muito baixo comparar as “ginásticas” que os cidadãos  

têm que fazer criativamente para sobreviver,  

com os “Crimes do Colarinho Branco e roubalheira generalizada,  

que a “corte” de corruptos impunes teimam em continuar.  

São Traidores Lesa Pátria, a maioria bem nascidos, bem criados,  

bem instruídos, dentro deste Brasil Mãe Maravilha,  

que dilapidam, sem cuidar, preservar, respeitar.  

No programa “Na Moral”, TV Globo desta quinta feira, 18 JUL 2013,  

tema “Honestidade”, Bial fez uma pegadinha usando um maço  

de notas de dez reais que “caía acidentalmente”, ao chão,  

10 vezes seguidas, do bolso dos atores em calçadas muito movimentadas.  

O ator Antônio Fagundes disse, que ninguém devolveria o dinheiro,  

nem uma única vez. Para surpresa deles, dez vezes o maço de grana  



caiu ao chão e dez vezes, pessoas que transitavam por ali, atenciosa e  

cordialmente, pegaram do chão o maço de notas e alcançaram à pessoa  

que supostamente teria perdido. Eu tenho a convicção de que o  

NOSSO POVO BRASILEIRO É MUITO DIGNO E HONESTO!  

A grande massa de cidadãos trabalhadores brasileiros fazem questão  

de ter “o nome limpo” e agir dentro da lei, cumprindo as suas obrigações  

e pagando pontualmente as suas contas. O cidadão brasileiro é honesto  

de berço, de família, por convicção. Mesmo aqueles deserdados,  

que por falta de oportunidade ou sorte, caíram na criminalidade,  

sonham em ser pessoas corretas e respeitadas. Os desonestos,  

os criminosos são uma minoria. Tenho convicção disto. 

Apesar de saber que existem exceções a qualquer regra. 


