Águia de Ouro 2019
Brasil, eu quero falar de você!!! Que país é esse!!!

Introdução:
A Águia de Ouro, no carnaval de 2019, vai retratar a ganância humana, causa direta da
exploração das riquezas da Nossa Pátria. Desde a chegada dos descobridores até os
dias atuais. Um país abundante, mas que sofre com a falta de cuidado na vida social,
mudaram os ventos. Resultado Direto da retirada descabida dos nossos maiores bens.
Massacraram os índios, enganaram, devastaram nossa floresta, abusaram e tentaram
escravizar os nativos. Esse retrato, é espelho de nossa própria história.
Afinal quando nossos descobridores aqui chegaram, fizeram valer o sentido completo
do termo “Colônia da Exploração”. Nos saquearam!!! Passaram a mão no Brasil!!!
Os Índios viram as matas, um tanto quanto sagrada, transformar-se em mercadoria na
mão dos colonizadores.
A primeira atividade econômica na recém-descoberta terra foi o corte indiscriminado
do Pau Brasil para abastecer o mercado Europeu.
Dali em diante, árvore nenhuma foi poupada em nome da economia. Quanta
exploração!!!
República... e nada mudou!
Para sustentar todo o sistema de desigualdade social, a nação Brasileira se serviu do
mais cruel regime escravocrata.
Povos de diferentes regiões da África subjulgados pelo tom de pele, diminuídos,
humilhados, explorados.
E a vida continua....
E hoje, o “Brasil que eu quero” é aquele em que as riquezas naturais sejam usadas em
benefício do Povo, que não sejam responsáveis pelas mazelas, revoltas e
manifestações. Queremos justiça!!!

O Brasil que NÓS queremos, é um país em que não haja violência, filas nos postos de
saúde, educação seja de qualidade e tenhamos políticos honestos, é pedir muito???
Será possível???


Por que me roubam tanto?



Parem de me roubar, não aguento mais!!!



Roubar mixaria é crime!!! E quem rouba milhões???



Dormi com dinheiro e acordei sem ele!!! O GRANDE GOLPE que colou!!!
Tomaram o meu!!!



Pensei que a “Lava Jato” era só para lavar carro!



O povo não merece esse tratamento, pois também somos filhos de Deus, e
dizem por aí que Deus é BRASILEIRO!!!



Um grito de basta contra toda essa sacanagem!!!

