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Caros amigos,
Estão acontecendo coisas incríveis em nossa
política brasileira. Um ex-presidiário é
"descondenado" para disputar as eleições para
presidente, aparecendo em primeiro lugar nas
pesquisas. Esse Ladrão não pode sequer sair
às ruas pois corre o risco de ser linchado, mas
a imprensa sedenta por poder e dinheiro quer
recolocá-lo no poder. Conservadores sendo
perseguidos, influenciadores tendo suas contas
bloqueadas e eliminadas. Estamos vendo um
parto onde nasce um novo Brasil ao mesmo tempo
em que a esquerda começa a definhar. Temos
que ser fortes, pois o que está para acontecer
pode precisar de todo o nosso empenho. Ainda
bem que temos Jair Bolsonaro comandando essa
nação, pois se não fosse ele estávamos perdidos.
Nesta edição trazemos a surpresa mineira, Paulo
Ávila, que é pré-candidato a deputado federal
pela primeira vez e promete reforçar o apoio ao
nosso presidente no Congresso Nacional. Temos
também a Mitogata Thalia Brasil e muito mais.
Espero que gostem. AH! Não se esqueçam de
compartilhar ao máximo!
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E

ntrevista com Paulo Ávila, mineiro de Araxá,
que colocou seu nome como pré - candidato a
deputado federal por Minas Gerais.
O pré-candidato a deputado federal por Minas
Gerais, Paulo Ávila, 59 anos, casado, evangélico,
natural de Araxá-MG é formado em Tecnologia
da Informação pela UNIFRAN, em Franca-SP e
pós-graduado em Gestão Pública pela Faculdade
Fortium/ Projeção, Brasília-DF. É corretor de
imóveis, exercendo a atividade profissional em
MG e no DF.
No serviço público trabalhou na Agência Espacial
Brasileira-AEB, no Ministério da Ciência e
Tecnologia (MCT), ambos na área internacionais
e abordando assuntos relacionados à área de
cooperação do setor espacial. Na AEB, concluiu o
curso de extensão em Tecnologia Espacial.
Paulo Ávila é ativista conservador, defensor
do parlamentarismo-monárquico, apoiador
do presidente Jair Bolsonaro, filiado ao PTB e
pré- candidato a deputado federal nas eleições
de 2022, por Minas Gerais. Ele luta pela pauta
conservadora baseada nos pilares: Deus, família,
pátria e liberdade. Ainda defende uma nova
Constituição liberal, que devolva ao povo a sua
soberania sobre o Estado e governos, que assegure
a liberdade e garantias individuais, tais como o
direito de opinião e expressão e a livre iniciativa.
É contra a agenda 2030 da ONU. Liberal na
economia e defende o Estado mínimo, além de
defender o municipalismo. "Idealizador da Frente
Conservadora Mineira, lançada no dia 17 de maio
de 2022, em Belo Horizonte-MG,
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a qual buscará uma impactante promoção dos
candidatos conservadores dos partidos da base
de apoio do presidente Bolsonaro, com vistas às
eleições de 2022".
Defende ainda mudança do atual pacto federativo
para que o município possa ser o principal ente
da federação e beneficiado com a maior parte da
arrecadação tributária nacional. Paulo Ávila já
tem o DNA de expoentes políticos que projetaram
sua cidade de Araxá no cenário nacional. Desde o
século XIX o seu antepassado Mariano de Ávila foi
um dos líderes que lutou contra a Revolta Liberal
em 1842, onde os liberais de São Paulo e Minas
Gerais queriam se separar do Brasil, pois não
aceitavam os conservadores no poder. Mariano
de Ávila também foi o fundador das Câmaras
Municipais de Araxá e Uberaba.
O pré-candidato é primo do ex-prefeito de Araxá,
Valdir Benevides de Ávila e também primo dos
irmãos Paulo de Tarso e Luiz Carlos Santos. Paulo
Tarso Santos foi ministro da Educação nos anos
60 e primeiro prefeito de Brasília. Luís Carlos
Santos governou, interinamente, o estado de
São Paulo quando foi presidente da Assembleia
Legislativa de São Paulo e foi também líder do
governo Fernando Henrique Cardoso na Câmara
Federal. Paulo Ávila é primo do governador de
Minas Gerais Romeu Zema Neto. A política está
no seu sangue. Paulo Ávila promete: "Princípios e
valores são inegociáveis".
Agora vamos seguir com a entrevista.
DireitaBR - Sendo profissional liberal e corretor
de imóveis, como o senhor avalia a tendência
do mercado e quais as perspectivas econômicas
para os próximos anos?
Paulo Ávila - Apesar da alta da SELIC e da
inflação, grande parte dos especialistas seguem
com opiniões favoráveis quando o assunto é
tendência do mercado para o período 2022/2023.
A expectativa é que o movimento de alta registrado
desde 2021 prossiga, ainda que a passos mais
curtos. Acredito que com a manutenção da atual
política econômica para 2023 o Brasil consiga dar
saltos significativos a partir do setor imobiliário
que é o verdadeiro termômetro da economia real.
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DireitaBR - Por que a esquerda odeia tanto os
empresários e as pessoas que trabalham nesse
país?
Paulo Ávila - Porque a esquerda considera o ganho
com um defeito, tendo em vista que o socialismo
é a filosofia do fracasso, como salientou Winston
Churchill, sendo que creem na distribuição
igualitária da miséria, exceto para seus líderes.
Gerar riquezas para a esquerda agride o ideário
socialista, que é baseado na crença da ignorância e
na pregação da inveja, pois visam o dinheiro alheio
e o saque ao Estado, sendo que são só capazes de
destruir o que já foi construído.
DireitaBR - Como o senhor avalia o Governo
Bolsonaro ?
Paulo Ávila - Avalio positivamente o governo
do presidente Jair Bolsonaro mesmo tendo
ocorrido dois anos de pandemia, fechamento de
grande parte da economia e depois a guerra na
Ucrânia. Sem esquecer de toda sorte de ataques,
perseguições, traições e também a agressão aos
direitos e princípios fundamentais do cidadão
criando um ambiente de grande insegurança
jurídica. Mesmo com tudo isso, o Brasil tem
apresentado índices econômicos superiores aos
países mais desenvolvidos. O presidente Bolsonaro
resistiu bravamente e não deixou o Brasil ir à
degola. Nosso apoio ao presidente Bolsonaro é a
luta permanente pela existência do nosso país e do
seu povo ordeiro e trabalhador.
DireitaBR - O senhor acha que o PT tem chance
de voltar ao poder? O que diz sobre isso?
Paulo Ávila - Não creio, pois não há mais espaço
para aventureiros do atraso. O povo brasileiro
acordou nos últimos anos e jamais permitirá que
aquele grupo acabe de vez com nossa nação, que
tanto foi vilipendiada quando estiveram no poder.
Temos de estar vigilantes para qualquer armadilha
que possam vir a tramar no processo eleitoral de
2022.
Direita BR - O senhor é pré-candidato a
deputado federal. O que o motivou?
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Ana Campagnolo - Antes de mais nada é
preciso entender que o feminismo é apenas um
dos tentáculos instrumentalizados pela agenda
marxista, que é anticristã por natureza. Sobre
a arregimentação de simpatizantes e militantes
creio ser uma questão secundária, pois a principal
é o debate real em torno do movimento e não
apenas a propaganda positiva que, acima de tudo,
é mentirosa. Há uma experiência muito positiva,
principalmente de abundantes relatos sobre
pessoas – a maioria mulheres – que saíram

Paulo Ávila - Como a política é a continuação da
guerra por outros meios, convenci-me a ingressar
no exército conservador para lutar pelo nosso
Brasil, ou seja, consolidar um projeto de nação que
garanta as liberdades e garantias individuais, que
proteja a família e a pátria, sob os princípios de
Deus e da civilização ocidental. Temos de pensar
no futuro das próximas gerações e ter a certeza de
que a nossa existência nesta terra não foi em vão,
pois lutamos para que Deus seja glorificado, por
nós, àqueles a quem Ele escolheu.
DireitaBR - O senhor trabalhou durante 9 anos
na Agência Espacial Brasileira – AEB. Como foi
essa experiência e o que pode nos dizer sobre o
que era feito lá?
Paulo Ávila - Na Agência Espacial Brasileira-AEB,
trabalhei como assessor na diretoria de cooperação
internacional, a qual era responsável pelos acordos
de cooperação espacial com outros países, bem
como com organizações internacionais. A AEB
foi criada em 1994 para ser a entidade responsável
pelo programa espacial brasileiro tendo como
objetivo capacitar o país para desenvolver a
ciência e utilizar tecnologias espaciais para a
solução de problemas nacionais em benefício da
sociedade. Foi minha primeira experiência no
setor público nessa área muito interessante que
me fez vislumbrar grandes horizontes para o
Brasil, que é a terra do mineiro Santos Dumont, o
precursor da aviação. Nesse período que estive na
AEB concluí o curso de extensão em Tecnologia
Espacial.
DireitaBR - Também trabalhou no Ministério
da Ciência e Tecnologia durante 5 anos. O
que conseguiu absorver de experiência e o que
espera aplicar na prática em prol dos mineiros?
Paulo Ávila - Minha experiência no Ministério
da Ciência e Tecnologia-MCT foi extremamente
gratificante e enriquecedora de conhecimento,
tendo em vista que conheci a administração
direta do governo federal, a partir do MCT que é
responsável pela formulação e implementação da
Política Nacional de Ciência e Tecnologia.
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No MCT, trabalhei na assessoria de assuntos
internacionais, principalmente com os assuntos
sobre cooperação espacial internacional. Nesse
período concluí meu curso de pós-graduação em
Gestão Pública. Para Minas Gerais, antevejo um
belo horizonte em realizações na área tecnológica
de diversas áreas, além da metalurgia e mineração.
Minas precisa ocupar seu lugar de liderança na
pujança nacional, pois São Paulo é o coração do
Brasil, Minas Gerais é o cérebro. O nosso estado
é berço dos maiores cérebros na área científica
e tecnológicas, tais como: Santos Dumont
(inventor), Vita Brasil (cientista), Carlos Chagas
(cientista), Manuel Dias de Abreu (cientista).
Pretendo ajudar na busca de um caminho factível
para Minas Gerais se tornar o principal polo da
tecnologia e inovação nacional. Essa é a verdadeira
vocação de Minas Gerais.
DireitaBR - Sendo de Minas Gerais, qual sua
impressão sobre a possibilidade do mineiro
general Braga Neto ocupar a Vice-Presidência
da República em uma reeleição do presidente
Bolsonaro?
Paulo Ávila - Minas Gerais perdeu, nas últimas
décadas, a referência nacional também na política
nacional. Com Braga Neto eleito vice-presidente,
Minas resgatará sua dignidade e a sua importância
no cenário político nacional.
DireitaBR - Como o senhor avalia os ataques
feitos a conservadores tanto nas redes sociais
quanto nas perseguições judiciais e inquéritos?
Paulo Ávila - É o velho modus operandi da
esquerda, ou seja, acuse seus adversários daquilo
que você faz. Os agressores da esquerda judicial
militante querem se passar como vítimas,
praticando o chamado ativismo judicial.Aqueles
que o praticam, rasgam a Constituição, pois seus
dispositivos são usados, interpretados ou deixados
de ser usados, conforme suas conveniências.
Denúncias, inquéritos, ameaças e prisões são os
instrumentos usados para coibir o Presidente
Bolsonaro e seus apoiadores. Os militantes
judiciais dizem agir em nome da “defesa da
democracia e das instituições”, apoiados na certeza
que são realmente “supremos”.
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DireitaBR - Qual o real risco que o Brasil corre
com a volta da esquerda ao poder?
Paulo Ávila - O Brasil corre o risco de deixar de
existir. Querem criar uma “pátria grande”, unindo
o Brasil às ditaduras da América Latina em um só
país, com uma moeda única. Na verdade, querem
subjugar nosso povo ao “centralismo democrático”,
ou seja, poucos mandam, todos obedecem. Com
a volta daquele grupo que tentou destruir o país,
agora querem voltar “à cena do crime” para acabar
de destruir aquilo que começaram, em um breve
espaço de tempo.
DireitaBR - Na sua opinião, como é ver um
ex-presidiário e "descondenado" ser líder das
pesquisas e não poder sair às ruas, pois por onde
passa é chamado de ladrão? O senhor acha que
as pesquisas condizem com a realidade?
Paulo Ávila - As atuais pesquisam presidenciais são
induzidas para refletirem uma situação favorável
ao condenado. O indivíduo foi condenado com
mais de uma dezena de juízes, mesmo assim, o
STF deu salvo conduto para que pudesse disputar
a eleição presidencial deste ano. Entretanto, essa
figura é tão rejeitada pela grande maioria da
população que não pode nem mesmo sair às ruas
e nesse caso se usa as pesquisas eleitorais para dar
legitimidade a um resultado favorável nas eleições
ao condenado, conforme o desejo da militância
judicial em oposição ao presidente Bolsonaro.

para que o município seja o principal ente da
federação, inclusive ser o beneficiado da maior
parte da arrecadação tributária nacional.
"Como ativista político, uma das minhas bandeiras,
é estabelecer a Frente Conservadora Mineira,
que buscará uma importante promoção dos
candidatos conservadores dos partidos da base do
presidente Bolsonaro, com vistas à formação de
uma expressiva bancada no Congresso Nacional.
Um dos programas que lançarei será o “Programa
Desperta Minas”, o qual incorporará diversos
projetos de tecnologia e inovação do nosso
estado, em busca da liderança das tecnologias
de ponta no nosso país. Sobre um dos projetos,
idealizei a Escola de Comunicação Política, que
é uma plataforma digital, com aulas online, que
visa a capacitação política necessária ao bom
desempenho dos nossos políticos e aos que
aspiram a futuros cargos eletivos.

DireitaBR - O senhor teria alguma bandeira ou
algum projeto que pode nos adiantar em relação
a sua pré-campanha?
Paulo Ávila - As minhas bandeiras são emanadas
dos pilares da pauta conservadora que são: DeusFamília-Pátria-Liberdade. Desses pilares, luto
pela defesa dos valores e princípios da civilização
ocidental, que são: cultura judaico-cristã, filosofia
grega e direito romano. A partir disso, defendo
uma nova Constituição liberal em substituição à
atual, que é de forte viés socialista.
A nova Constituição deverá devolver ao povo a sua
soberania sobre o Estado e governos, assegurando
as liberdades e garantias individuais, tais como o
direito de opinião e expressão, a livre iniciativa e a
liberdade de mercado. A nova constituição deverá
ainda contemplar o municipalismo,
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DireitaBR - Qual seu sentimento em relação
ao surgimento de uma revista conservadora,
respeitada dentro e fora do país e que em
janeiro fez de forma pioneira um congresso
conservador brasileiro na Europa ? Lembrando
que a Revista DireitaBR é totalmente gratuita e
alcança também todos os estados brasileiros.
Paulo Avila - Como leitor da Revista DireitaBR,
a vejo como o principal veículo da pauta
conservadora, em contraponto à extrema mídia
militante de esquerda. A Revista DireitaBR é a
única revista que é declaradamente apoiadora do
Presidente Bolsonaro. Seu alcance ultrapassou
as fronteiras nacionais e agora já tem um grande
número de leitores em todo o mundo. Creio que
com a realização de congressos, como foram
o de Recife e Lisboa, abrirá cada vez mais sua
penetração e alcance em todos os níveis da nossa
sociedade que querem o bem do nosso país.
Parabéns ao Ronei César e toda a equipe Revista
DireitaBR.
DireitaBR - O que o senhor gostaria de
acrescentar como um pré-candidato a deputado
federal? Deixe uma mensagem aos nossos
leitores.
Paulo Ávila - Sou apoiador do presidente
Bolsonaro, do governador Zema e estou convicto
de suas reeleições. Eleito deputado federal,
buscarei ser um interlocutor incansável entre o
estado de Minas Gerais e o governo federal para a
consolidação de uma parceria de sucesso, baseada
na boa prática política e na busca do bem-estar dos
mineiros e todos os brasileiros. Minas precisa voltar
a ser protagonista no cenário político nacional e,
com certeza, a partir da próxima legislatura isso
será confirmado. Para meu mandato, prometo:
“Princípios e valores são inegociáveis”.
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Thalia Brasil tem 21 anos, é de Americana, São
Paulo. Família de 2 irmãos. Treina tiro há 2
anos.
"Os cidadãos de bem, com educação e
treinamento, devem ter liberdade para escolher
se querem ou não ter posse ou porte de armas.
O direito à posse ou porte de armas se justifica
por conta do aumento da violência. Os cidadãos
têm direito à autodefesa e à liberdade".
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História
Araxá é um município brasileiro localizado na
Zona da Mata do Alto Paranaíba, no Estado de
Minas Gerais. A palavra “Araxá”, de origem tupiguarani (“ara” e “cha”), significa lugar elevado,
planalto. Originariamente, “Arachás” denominava
os indígenas primeiros habitantes da região.
Na década de 50 teve o início da mineração
no município, com a instalação da COMIG –
Companhia Mineradora de Minas Gerais, a
CAMIG – Companhia Agrícola de Minas Gerais e
a CBMM – Companhia Brasileira de Metalurgia e
Mineração. A ação dessas empresas deu sustentação
econômica ao município, fazendo surgir novas
indústrias, o que gerou fluxo migratório para o
município. Tal situação foi reforçada a partir de
1971, com a instalação da ARAFÉRTIL/SA.
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Conhecida pela histórica Dona Beija e seus banhos
terapêuticos a cidade de Araxá, situada a 374
Km de Belo Horizonte, possui diversos atrativos
turísticos que vale a pena conhecer. Merecedora de
destaque no cenário mineiro, a cidade é conhecida
pelo Grande Hotel de Araxá, que possui um belo
conjunto arquitetônico que impressiona pelos
seus imponentes salões, além de lustres de cristais
da Boêmia e obras de arte em afresco e vitrais.
Araxá integra o Circuito das Águas de Minas
Gerais, reconhecido pelas propriedades medicinais
diversificadas de suas águas e pelo clima agradável
o ano todo. O Complexo do Barreiro é o local
perfeito para relaxar e aliviar as tensões. Oferece
banhos terapêuticos, aromaterapia, massagens,
ducha escocesa, saunas e vários serviços. Passeios
pelo parque e pelas fontes de água mineral Dona
Beja e Andrade Júnior completam o roteiro da
visita, além dos museus e igrejas que contam
toda a história local. É o destino ideal para quem
procura diversão, alegria, descanso e contato com
a natureza.

O que conhecer em Araxá
Complexo do Barreiro

O Complexo do Barreiro é uma das principais
atrações de Araxá. A 5km de distância do
centro da cidade, o lugar tem diversas opções de
turismo e lazer: as Termas, interligadas ao Tauá
Grande Hotel e Termas de Araxá, são famosas
por seu uso em tratamentos de spa e beleza; a
Fonte Dona Beja, cuja água também é objeto de
desejo de tratamentos para a pele, leva esse nome
em homenagem a Dona Beja, personalidade
conhecida por sua beleza; as Ruínas do Hotel
Rádio, que já hospedou pessoas como Santos
Dumont e Getúlio Vargas, também fica dentro do
complexo, que oferece muitas outras coisas para
fazer e visitar.

Memorial de Araxá

O museu abriga objetos pessoais, instrumentos
musicais, quadros e livros de 180 pessoas que
contribuíram para a história de Araxá. Ele
funciona dentro de um casarão construído no
século XIX.

Paróquia Matriz de São Domingos

Começou a ser construída em 1911, mas só ficou
pronta em 1948 depois de muitas alterações em
sua estrutura. É uma homenagem a São Domingos
de Gusmão, padroeiro de Araxá.

Fábrica de doces Dona Joaninha

Araxá é bastante conhecida por seus doces
tradicionais. A loja Dona Joaninha, onde fica
a fábrica, atrai muitos turistas pela variedade
dos sabores (há doces de ambrosia, ameixinhas
de queijo em calda, queijos artesanais…) e até
produtos para cuidados com a pele. De segunda
a sexta, é possível visitar a fábrica e ver os doces
sendo feitos.

Horizonte Perdido]

Para quem procura algo diferente para fazer, uma
boa ideia é visitar o Horizonte Perdido, um lugar
a cerca de 25 km do centro de Araxá. Além de
ter dois restaurantes com uma vista panorâmica
fantástica, o local também tem uma pista de
decolagem para parapente e asa delta. A região
também oferece trilhas, caminhadas e escaladas.

Mirante do Cristo

No alto de Santa Rita, há uma praça com uma
estátua do Cristo Redentor e uma bela vista da
região. O lugar foi construído como uma área de
lazer para os habitantes, mas acabou se tornando
um ponto turístico por ser um bom lugar para
passar uma tarde, fazer um piquenique e tirar
fotos.

Museu Calmon Barreto

Calmon Barreto foi um artista da cidade que
fazia desenhos, pinturas e esculturas retratando a
história de Araxá. O museu tem cerca de 300 itens
de sua autoria e é o museu com maior número de
obras de um mesmo artista no Brasil.
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Invadiu o templo sagrado que tem sua
inviolabilidade assegurada pela nossa lei maior, a
CF. Se a lei é ou não justa, depende do credo de
cada um. Mas o Brasil é um país cristão e suas
leis defendem a liberdade de culto e criminalizam
o seu vilipêndio. A simples manifestação de um
deputado em desejar cometer um ato incivilizado,
garantiu-lhe a cassação do mandato com a
covarde conivência de seus pares. O problema no
nosso país é a desproporcionalidade das penas
imputadas aos infratores, dependendo do lado
que ele esteja, se a favor ou contra a ideologia do
juiz que o julga. A lógica foi jogada na lata do lixo
e está sendo usada diametralmente oposta ao que
a civilidade orienta. Se foi espancado e é negro,
vale o lema de que “vidas negras importam”,
desde que o elemento agredido seja um infrator.
Se foi um fora da lei que agrediu um cidadão de
bem, o discurso é invertido. O vereador Renato
Freitas, deliberadamente, não só cometeu um ato
criminoso como também induziu outros a seguilo. Usou de seu cargo e influência para que outros
também agissem ao arrepio da lei. Não é esta,
decididamente, a função de um representante do
povo, muito pelo contrário.

Pessoas com grande visibilidade nacional já
tomaram posição a favor de Renato. Lula foi um
que advogou a seu favor, penitenciando-o com
um simples pedido de desculpas e seu obrigatório
perdão. A fragilidade dos argumentos utilizados
na defesa do edil são proporcionais a índole dos
que fazem uso delas. Argumentos frágeis de
pessoas vis. A cor da bandeira que os agressores
empunhavam representava explicitamente o que
eles desejavam. O sangue derramado por cristãos,
vítimas da ideologia por eles defendida, parece
ainda não ter saciado a sua sede. O vereador é
negro, se não fosse, seria gay, gordo ou qualquer
outro estereótipo que pudesse ser usado para
justificar seus crimes. Cor da pele e/ou orientação
sexual não é salvo-conduto para se cometer crimes,
muito menos para induzir alguns inocentes a
seguir a sua índole. O motivo alegado em muito
pouco ou nada tem a ver com a forma nem o local
escolhido para pedirem a “justiça deles”.
O local do fato que ocasionou o protesto foi
diferente e precisamos de muito malabarismo
retórico para podermos ligar a vítima aos
vitimados pelo protesto. Quantas CPIs seriam
solicitadas se o caso fosse de um bolsonarista
que tivesse invadido um culto afro para defender
o assassinato de um policial que abordou um
traficante armado de fuzil? Neste caso, não seria
a invasão o ato de protesto e sim a celebração de
uma missa. Mas os bárbaros são incapazes de
agir civilizadamente. Estaria mesmo o povo tão
idiotizado que aceita este tipo de barbaridade
como se fosse algo lógico?
Afonso Pires Faria,
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Vamos entrevistar agora Maria Helena Costa
presidente da Associação Família Conservadora.
Uma associação de solidariedade social criada
em Póvoa de Varzim no dia 21 de Fevereiro
de 2020 que tem como finalidade, no espaço
nacional, apoiar o desenvolvimento da família
como unidade social fundamental, com vista à
realização e dignificação plenas do indivíduo.
A Associação Família Conservadora pretende
intervir em três âmbitos: Social, Educativo e
Profissional.
Escritora, estuda e escreve sobre Religiões e Seitas
à luz do Cristianismo bíblico e histórico. Os seus
últimos livros são voltados para a defesa da família
contra a ideologia de género e o feminismo.
Maria Helena é colunista no portal de notícias/
jornal Observador que é um jornal diário online
independente e livre.
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DireitaBR - Como foi a realização do Congresso
realizado em Viana do Castelo nos dias 10, 11 e
12 de junho?
Maria Helena - Como presidente da Associação
Família Conservadora que, junto com a Associação
Conservadores com Norte, a Plataforma Renovar
e alguns Vianenses, organizou o Congresso
Popular sobre Direitos e Liberdade Fundamentais,
considero que foi um sucesso e que os nossos
principais objetivos foram alcançados. Neste
momento, a organização está empenhada na
elaboração do documento com as conclusões
surgidas do congresso,

com vista a sua publicação e concretização dos
seus objectivos secundários nomeadamente
o de “enviar mensagens e recomendações às
autoridades”.
DireitaBR - Quais foram os principais desafios
encontrados, sendo Portugal um país governado
por socialistas?
Maria Helena - O maior desafio foi ultrapassar
os obstáculos que iam surgindo. Por exemplo,
quando fomos à Câmara Municipal de Viana do
Castelo, uma autarquia socialista/comunista, com
o propósito de convidar os representantes dos
Vianenses a estarem no evento e a promovê-lo,
fomos recebidos de braços abertos e a promessa
de colaboração ficou no ar. Tudo isto, claro, antes
de lerem o programa que lhes entregamos. Mas,
depois de lerem o programa, nunca mais nos
receberam, não responderam aos muitos e-mails e,
claro, não nos apoiaram nem estiveram presentes.
Isto demonstra que temas como Direitos,
Liberdades Fundamentais, Vida, Família e
Dignidade não soam bem aos ouvidos daqueles
que o povo elegeu.
DireitaBR - Quais são as pautas que tem
defendido ao longo dos anos?
Maria Helena - As pautas que levamos ao
Congresso. Vida, da concepção à morte natural;
Família, como base e pilar de qualquer sociedade
saudável e próspera; o Direito dos pais a educar os
seus filhos e a liberdade do ensino, ou seja, o direito
dos pais de escolherem onde querem que os seus
filhos estudem e não terem que pagar duas vezes
por isso, pois, se todos pagamos impostos e se é o
dinheiro dos nossos impostos que paga o ensino
estatal (porque, públicas, são todas as instituições
que recebem os alunos que lá se inscrevem), por
que é que os pais que escolhem colocar os seus
filhos em escolas privadas são penalizados e não
têm direito a um cheque-ensino? Por que é que
as esquerdas têm vindo dificultar cada vez mais o
ensino doméstico, sendo que os alunos do ensino
doméstico aprendem as mesmas matérias em
menos tempo, têm tempo para estar com a família,
brincar, fazer visitas de estudo, estar em contacto
com a natureza e têm excelente aproveitamento?
Porque é que o Estado quer acabar com os
exames para todos, menos para os alunos de
ensino doméstico,
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Por que é que o Estado quer acabar com os
exames para todos, menos para os alunos de
ensino doméstico, que são emboscados em sala
de aula por professores que os intimidam na hora
do exame? Sim. Já ouvi pais queixarem-se de que
o seu filho foi intimidado pelos professores que
exigiram que estivesse numa sala, sozinho, uma
hora antes do início do exame, para o intimidarem
com perguntas sobre o fato de não andar na escola,
como as crianças normais.
DireitaBR - Como se tornou uma conservadora?
Maria Helena - Tornei-me conservadora a partir
do momento que Deus me converteu e comecei a
ler e a estudar as Escrituras Sagradas! Sou cristã,
protestante, e, até hoje, não consigo entender
como é que alguém que se diz cristão vota em
partidos que promovem a cultura da morte
- aborto, eutanásia e ideologia do género – e
limitam cada vez mais a liberdade individual e de
expressão. Costumo dizer que a maioria do povo,
empobrecida por cerca de 46 anos de socialismo,
se vende por um prato de lentilhas, no caso, por
promessas socialistas que nunca se cumprem e
continuam a arrastar o país para a miséria.
DireitaBR - Como avalia o Governo brasileiro
do Presidente Bolsonaro?
Maria Helena - Como portuguesa, a viver em
Portugal, é quase impossível avaliar o governo do
presidente Bolsonaro, pois a Comunicação Social
diaboliza-o constantemente acusando-o de todos
os males que sobrevêm a um país dilacerado por
tantos anos de petismo. Mas, como sempre digo:
se toda a esquerda e a direitinha esquerdizada
diabolizam o Bolsonaro é porque ele combate o
comunismo e quer colocar o Brasil no caminho
certo. Sem Ordem, não há Progresso. O povo
brasileiro precisa entender que eleger Lula, ou
qualquer outro comunista, é condenar o Brasil à
miséria total e à mais absoluta decadência moral.
DireitaBR - Como foi participar como oradora
no Congresso da Revista DireitaBR em Portugal
que é a sua terra?
Maria Helena - Foi muito bom. Precisamos
repetir, pois os nossos países precisam perceber
o quanto o Conservadorismo é necessário. Ser
conservador é preservar princípios e valores
eternos, abraçando
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o que o desenvolvimento tecnológico e a ciência
trazem de bom. É defender os quatro pilares de
uma sociedade de matriz judaico-cristã: Deus,
Pátria, Família e Trabalho.
DireitaBR - Já conhece o Brasil?
Maria Helena - Não sei se respondo sim, ou não,
pois vivi em Recife durante cerca de três anos, mas
já faz mais de trinta anos. Quando vim embora,
apesar do socialismo já controlar parte da mídia
- principalmente a Globo - o Lula quase não
aparecia nas sondagens.

Creio que o Brasil pós-Lula se tornou mais
violento, inseguro, imoral e, claro, pobre.
DireitaBR - Pessoalmente o que mais admira
em nosso país?
Maria Helena - O que mais admiro no Brasil,
além da beleza natural,é a tenacidade do seu povo.
Admiro profundamente aqueles que já tiraram o
petismo do poder e que lutarão e votarão para que
o Brasil não volte a ser tomado pelo comunismo.

DireitaBR - Deixe uma mensagem aos leitores
Maria Helena - Se desejam que o Brasil faça
jus ao lema da sua bandeira, não permitam que
o comunismo volte para mudar as suas cores,
trocando a base verde por vermelho sangue, o
losango amarelo pelas seis cores da imoralidade e
a faixa branca com o lema "Ordem e Progresso"
pela foice e o martelo.
#EleSim #JuntosSomosMaisFortes
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Anita passa vergonha mundial
O que esperar de alguém que para fazer sucesso
precisa ficar rebolando?
Pois é. Infelizmente já era de se esperar estas coisas
de Anitta, tendo em vista que cisma ser capaz de
discutir política quando sequer sabia em que país
estava no show do Rock in Rio, em Portugal, pois
subiu ao palco, em Lisboa, com a bandeira da
Espanha e passou vexame mundial.
Anitta me lembra aquela que queria estocar o
vento. Vocês sabem de quem estou falando, não é?
E aí pergunto: o que ela tem a ver com o rock?
Mas não é de hoje que o Rock in Rio “farofou”, não
é amigos? O rock é algo que está ficando cada vez
mais distante do evento.
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