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[Sobre... 
  

DENÚNCIAS DE EDWARD SNOWDEN, EX-FUNCIONÁRIO DA CIA 

(AGÊNCIA DE INTELIGÈNCIA DOS EUA), DE QUE O GOVERNO 

ESTADUNIDENSE RASTREIA E-MAILS E LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DE 

CIDADÃOS BRASILEIROS]. 
07 de julho de 2013 

 
      Espionagem dos Estados Unidos 

 

Que novidade...e se fosse só e-mails e ligações, estaria até de bom tamanho.  

Enquanto nos preocupamos com "quem vai ser eliminado no Big Brother", ou se 

o "clube tal vai ser campeão de futebol", ou, ainda, "se o personagem fulano vai pegar a 

personagem beltrana, nas "trocentas" novelas que "abundam" por aí, etc, etc...esse tal 

país, que se auto-intitula "EU-SOU-O-DONO-DO-MUNDO-E-FUCK-YOU-O-

RESTO!" expande seus tentáculos dominantes por praticamente tudo e todos.  

Que o diga as suas "ações" na Amazônia, onde eles "transitam" sem serem 

incomodados. Mas, para quê se preocupar com isso, se temos carnaval, futebol, novelas, 

big-brothers... 

Chega a parecer teatral, a reação das nossas "autoridades" sobre esse assunto.  

É mais que sabido que o tal país ianque "monitora" a tudo e a todos.  

Na Amazônia mesmo, é frequente o "aparecimento" de "OVNIs" (disfarçados de 

lanchas e navios de "pesquisa" ) nos rios e igarapés da região. Só esta faltando esses tais 

"OVNIs" virem com a típica inscrição: MADE IN U.S.A.  

Do jeito que a situação caminha, não vai demorar muito a acontecer.  

Justamente por isso, que eu não tenho nenhuma dúvida de que os EUA sabem de 

tudo o que eles querem saber sobre o Brasil.  

Coisas do tipo: Que a Amazônia não é patrulhada e fiscalizada como deveria 

(não temos equipamentos, navios e pessoal qualificado para isso); Que nossas FFAA 

são mal-equipadas e pessimamente remuneradas (O Exército, se arrasta com tanques e 

caminhões sucateados e obsoletos; A Aeronáutica, com caças da 2ª Guerra Mundial, e a 

Marinha, com navios e submarinos de 5ª categoria, e um porta-aviões que até agora só 

deu despesas e mortes...). 

Será  que  a  sociedade  sabe  que  a  nossa  Polícia  Federal, praticamente de 

peito aberto e com lanchas e carros velhos, enfrenta traficantes e guerrilheiros super-

armados, nas nossas fronteiras?  

Será que a sociedade tem conhecimento de que há, no interior da Amazônia, 

uma 'cidade' em que até o prefeito é estrangeiro?  



Todos os direitos reservados 
Esse texto pode ser copiado, no todo ou em parte, desde que mencionado o nome do autor 

www.luizfernandoliveira.com.br 

Todos os direitos reservados 
Esse texto pode ser copiado, no todo ou em parte, desde que mencionado o nome do autor 

www.luizfernandoliveira.com.br 

 2 

[continuação de “Espionagem dos Estados Unidos”, de Luíz Fernando Liveira.........................................................................................................] 

A nossa sociedade não sabe de nada disso, pois está entretida com futebol, 

carnaval, micareta, novelas...enquanto isso, os nossos "representantes" estão viajando 

em jatos da FA para ver jogo e passeando no exterior.  

Já os EUA, estão só monitorando e armazenando dados e informações... 

Mas, para quê nos preocuparmos com Amazônia, fronteiras, soberania nacional, 

etc, etc, se em Brasília, "eu" tenho motorista com carro do ano e segurança; Auxílio-

paletó; Auxílio-moradia (e olha que nem "moro" em Brasília), Auxílio-secretária-

boazuda; Posso voar nos jatos da Força Aérea para ver jogo de futebol, e depois dizer 

que foi "compromisso oficial de agenda"...e agora, essas "autoridades" me vêm com 

esse teatro.  

Ora, “autoridades”, vão ver se eu estou na esquina. Isso, para não usar adjetivos 

bem menos elegantes. 

 


