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LEVANTE CONSTITUCIONALISTA 9 DE JULHO DE 2018.
A ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE DEFESA DAS VITIMAS DE ABUSO DE PODER,
PROVITIMAS, precisa de doações de pessoas físicas e jurídicas a fim de promover um
projeto de reconstrução nacional a partir do combate a postura crescente dentro do Poder
Judiciário brasileiro e Ministério Publico de destruição de Garantias Constitucionais e
desmonte da Economia.
A entidade buscou e busca provas de que as “operações” que supostamente se
propõem a combater a corrupção, além de não fazê-lo, ainda são altamente nocivas a
empresas Nacionais, estatais e particulares, favorecendo Empresas estrangeiras.
Nas redes sociais, promove convocação para um grande ato de repudio a perda de
garantias Constitucionais promovidas por integrantes do Ministério Publico e Poder
Judiciário, em Brasília, no dia 9 de Julho de 2018, em alusão ao levante
Constitucionalista de 1932, quando o Estado de São Paulo, e outros estados do Sul do
Pais se rebelaram contra a Ditadura Vargas, em 1932.
A proposta é reunir pelo menos meio milhão de pessoas na Esplanda dos
Ministérios, para ato simbólico de abraço ao prédio do STF, na Praça dos Três Poderes,
com ampla cobertura da Imprensa Internacional, para denunciar em cartazes em 5
idiomas, que o Brasil está sendo desmontado e vendido, através de simulações
judiciais, conforme inúmeros processos judiciais impugnatórios patrocinados pela entidade,
sumariamente ignorados pelas Cortes Superiores.
Tais omissões, estão concorrendo para o rápido desmonte de nossa economia e
parque industrial nacional, além de levar a prisão, diversos brasileiros em desconformidade
com a Carta Magna de 1988.
Contamos com a doação de sua Empresa.
Brasília, 24 de Maio de 2018
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