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Resumo: O instinto básico de sobre vivencia das hienas, (os corruptos) está associado a uma índole do mal, arraigado bem no fundo, fazendo
parte do DNA deles, O lema é:“Dane-se o mundo! Quem vai se dar bem é eu! Rápido, sem esforço e sem riscos então, melhor ainda!”
Não da para mudar a natureza dos corruptos! Não adianta criar leis e impor códigos de conduta e regras para intimidar os corruptos e
criminosos que em geral, desconhecem absolutamente qualquer conceito relacionado à ética cívica e da moralidade de um cidadão honesto,
isto não esta escrito no DNA deles. Estes não têm a disposição psíquica necessária para entender o código, pelo simples motivos:“Si não é
rentável é um atraso na vida, não faz sentido!” os animais visando à presa (os lucros e os benefícios) só reagem por instinto,não com a
razão! Mas mudando a perspectiva, Hipoteticamente falando, á corrupção, teria as condições mínimas para germinar, onde o a alíquota dos
benefícios fosse tão baixa a ponto de reduzir a motivação do suborno a 0% e ao mesmo tempo a alíquota do fracasso fosse tão elevada a
ponto de efetivar a punição e o prejuízo em 100% dos casos? Obter resultados positivos como este parece algo fantasioso de mais para ser
considerado possível, mas esta é exatamente a proposta do presente método, que não se restringe ao tratamento, mas a prevenção e a
erradicação da doença, ou seja, a Cura definitiva! Que só pode ser obtida, cortando o mal pela raiz, cirurgicamente! O método proposto aqui
foi elaborado para prevenir e impedir qualquer manifestação da própria situação na qual a corrupção se desenvolve, induzindo um aborto
espontâneo antes mesmo da sua concepção; Neste sentido o método age como um anticoncepcional, mantendo o organismo gestor da ilicitude
infértil, totalmente estéril evitando a fecundação e a incubação em potencial da corrupção já no útero!
(O documento na íntegra também está disponível on-line, em Inglês e Português no Link do site acima)

Observações: Claro que o presente documento, no estado atual, na verdade é o prólogo, a base fundamental de um projeto de lei, e
precisa ser redigido por uma comissão de profissionais da disciplina, para que esteja em conformidade com as exigências formais
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de um Projeto de lei Federal de Iniciativa Popular bem articulada. Por isto mantendo as diretrizes originais do pensamento do
autor, e a sua autoria, as organizações civis apoiadoras, dispostas a patrocinar o projeto, podem formar esta comissão para trabalhar
nisto juntos, publicando o documento oficial nas redes, permitindo o “download”, do mesmo por qualquer pessoa, assim o autor
pode baixar ler e aprovar o projeto formal antes da sua apresentação à câmara dos deputados.
(O “Upload”, do documento é possível no link > infobox@digi-artvisualcom.com acima)

Introdução: Cada Nação tem os políticos que merece! E também faz jus aos que não têm! (votaste neles? Agüenta
peão!) O feudalismo imperial, está só disfarçado de “democracia representativa”, que só representa os interesses
dos próprios déspotas! Não dos representados. Qualquer um pode notar a expressão de desespero estampado nas
caras, e o grito de socorro silencioso entalado no fundo das gargantas dos cidadãos Brasileiros, Reféns de um
câncer crônico, que como uma lula gigante, sufoca com seus tentáculos pegajosos, expandindo-se nas vísceras da
sociedade, afundando o país cada vez mais no lodo putrefato da corrupção. Para quem observa de fora tendo um
mínimo de civilidade, a situação é um absurdo sem tamanho! Não é o que cada cidadão almeja para si, e para sua
família, mas de certo modo, inconscientemente talvez, cada um é conivente e tem sua parcela de
responsabilidade, A indiferença e um ótimo disfarce para esconder a própria covardia, ficando apático nesta
situação! Deixando-se levar sem reagir enquanto instalada, a doença da podridão, silenciosamente corrói o seu
corpo (o país) e a sua alma! (a Cidadania). Isto não deve, e não pode continuar assim! Precisamos urgente de uma
cura definitiva! À corrupção para germinar, necessita de um ambiente propicio ao seu desenvolvimento,
infectado com os parasitos: da ilicitude, imoralidade, desonestidade e da total ausência de consciência social e do
patriotismo. Sabemos quanto é prejudicial para qualquer nação, e por conseqüência para cada um dos seus
cidadãos estarem impregnados e continuarem afundando na corrupção generalizada; Todos os setores da
maquina administrativa e do setor privado estão infectadas! Desde o guarda de trânsito até os homens e
mulheres públicos com cargos de confiança do mais alto escalão, e sem exceção, passando pelos três poderes, e
pelo empresariado em geral, (Isto sempre foi assim, e sem rédeas curtas, vai piorar!) Por conseqüência a corrupção
impede que recursos essenciais cheguem ao seu destino para a manutenção das políticas governamentais de
cunho social ou voltado para o desenvolvimento econômico e é também um dos principais fatores que afasta os
investimentos externos no Brasil. A corrupção só acontece por falta de seriedade na maquina administrativa e da
inexistente mecânica de controle do Estado, Não basta considerar á pratica da corrupção um crime, e ter centenas
de leis para punir os infratores, precisamos impedir desde o inicio, a própria ocorrência da corrupção!
Conforme estudo realizado pelo Banco Mundial, publicado na Revista Veja nº1.491, de14/03/2001, concluíram
que caso os níveis de corrupção diminuíssem pela metade, ocasionar-ia a redução dos seguintes fatores sociais: A.
51% menos mortalidade infantil. B. 54% menos desigualdade na distribuição de renda. C. 45% menos da
população que vive com menos de dois dólares por dia. GARCIA, 2008, p. (13).
A precariedade na prestação de boa parte dos serviços públicos não decorre da falta de recursos, mas sim da
sua má aplicação. A Fundação Getúlio Vargas, em pesquisa, chegou à conclusão de que “a economia brasileira
perde com a corrupção, todos os anos, de 1 a 4% do PIB (FGV). Isso equivale, anualmente, a um valor mínimo de
30 bilhões de reais” (NÓBREGA, 2009). WILMAR MACHADO VIEIRA JÚNIOR
È imprescindível reconhecer que o fenômeno da corrupção na Administração Pública representa um
obstáculo à realização dos objetivos fundamentais previstos no artigo 3º de nossa Constituição Federal (CF/88),
in verbis:
(Este artigo foi à inspiração e meta para idealizar o presente projeto.)
ART. 3º CONSTITUEM OBJETIVOS FUNDAMENTAIS DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL:
I - CONSTRUIR UMA SOCIEDADE LIVRE, JUSTA E SOLIDÁRIA;
II - GARANTIR O DESENVOLVIMENTO NACIONAL;
III - ERRADICAR A POBREZA E A MARGINALIZAÇÃO E REDUZIR AS DESIGUALDADES SOCIAIS E REGIONAIS;
IV - PROMOVER O BEM DE TODOS, SEM PRECONCEITOS DE SEXO, COR, IDADE E QUAISQUER OUTRAS FORMAS DE DISCRIMINAÇÃO.

A única arma ainda a disposição é a denuncia, mas isto sempre acaba em Pizza devido à própria corrupção!
È imprescindível criar mecanismos que impedem já no berço a ocorrência da corrupção, ou seja, deve-se criar
uma situação onde os benefícios da corrupção seriam tão insignificantes a ponto de nem serem levados em
consideração, e ao mesmo tempo a denuncia e o prejuízo deve ser um fato implacável, não um mero risco de
probabilidades mínimas. Por um Brasil melhor: A importância da Conscientização e do resgate da moralidade e
da honestidade são os valores essenciais na construção e consolidação de um verdadeiro Estado democrático da
Ordem e do Progresso. Qualquer programa político por mais elaborado que seja, por mais que seja conduzido
por pessoas serias e verdadeiramente comprometidas com a causa, tendo a corrupção como adversária fatalmente
estará fadado ao fracasso. Antes de mais nada precisamos identificar os instrumentos já disponíveis atualmente
realmente efetivos para o controle e a prevenção da corrupção... Mas as evidencia nas mídias falam por si só, não
há nada em vista, até agora! O único instrumento realmente eficaz que funciona mesmo! evitando de fato a
ocorrência da corrupção é o presente método! (Agora é com você Maria!) A bola está aí, na frente do gol, é só
chutar! Mudar é possível! A palavra: “Corrupção 0%” deve ser incluída na nossa Bandeira Nacional!
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O partido ou organização que conseguir aprovar o presente projeto em lei, pela iniciativa popular, terá a
representação legitimada pela genuína confiança de todos os eleitores, para eleger não só a próxima Presidenta da
Nação! Mas todos os outros que virão depois! Sem depender de campanhas políticas onerosas, e de empresas
patrocinadoras, que mandam a fatura depois. Unidos Venceremos! Milhares de Cópias traduzidas em inglês do
presente método foram mandadas para vários países afora, e também para as organizações de combate a
corrupção como a UNCAC ,UNODC, TI e a ONU, e outros não menos importantes, Não permitam que um país
estrangeiro leve à dianteira aprovando a lei Corrupção (0%) Antes de nós, O orgulho nacional está em jogo! Isto é
uma questão de soberania nacional. Politicamente, Seria uma bola fora legendária, Imagine a cara de
constrangimento de qualquer político brasileiro em uma reunião internacional! (Sem prestigio algum, e ainda
taxados de corruptos, e com toda razão! “Podiam mas não fizeram. Venderam a bola!”) Perdendo de 7 a 1 a copa mundial
pareceria uma fichinha em comparação! Mas francamente, o que importa realmente, é aprovar o projeto em lei,
que seja o Brasil ou outro país o primeiro tanto faz, de qualquer forma todos os outros, fatalmente terão que
seguir o exemplo para não ficar fora do mercado globalizado, Sim porque o país que não aderir ao projeto
Corrupção (0%) vai ficar politicamente isolado e estagnado em todos os aspectos socioeconômicos! E vamos ao
que interessa...
Análise laboratorial: O que explica a alta incidência de corrupção*¹ nas relações do Estado com a sociedade
brasileira? O que leva as pessoas que tem a vida já ganha (e muito bem ganha!) a querer mais? A ponto de arriscar
tudo, tomando parte de esquemas inescrupulosos e ilegais para desviar dinheiro público, ou privado, pagar e
aceitar propinas, incitar o suborno etc. Eu não sou um sociólogo tecnocrata no assunto, mas sei que o dinheiro por
si só não é o motivador principal, o incentivo maior está simplesmente na absoluta certeza do Sucesso e na
Impunidade, aliada a uma Ganância exageradamente inflada, e também o Tédio! O gosto de viver perigosamente,
a vida não tem sentido si não corremos riscos; é um jogo onde o risco é a moeda de troca, isto é um fato científico!
Tem gente pulando de penhascos com pára-quedas caseiros, pelos mesmos motivos: o vicio na Adrenalina!
(Propina neste caso*8). Vivemos em uma sociedade, onde a corrupção è sinônimo de “Státus” e poder, para atingir
as metas e considerar alguém da “Família”, (Mafiosa.) a pessoa alvo, têm que aderir ao consórcio de corrupção
estabelecido (pela Família, envolvendo pessoas ligadas diretamente a certos partidos políticos!); eles podem ser bastante
“convincentes”, si for preciso, até a morte! Vira e meche, ouvimos nas mídias: acidente de todos os tipos
envolvendo pessoas importantes! Esta é á pura verdade! Honestidade e consciência social... Coisas da ficção,
apenas maquiagem cênica, úteis só para manter as aparências! A realidade doentia Brasileira, e á do Estado,
(sintomas evidentes desta doença.) precisam urgente de uma cura milagrosa! (Maria! É Melhor chamar logo um Pajé!).
*¹ Algumas estatísticas ver pg.20 / *8 A corrupção vicia pg.21
Em geral, quais são os elementos envolvidos em um tramite de corrupção ativa ou passiva? Temos o “Objeto
da Negociação”, Geralmente uma multa, um contrato a ser assinado ou um documento a ser aprovado etc. temos
o “corruptor”, alguém que deve, ou quer obter algo de valor que está acima das suas expectativas; Para conseguir
pelo preço “justo”, ele precisa do aval de uma autoridade, o “Corrupto”, disposto a fazer concessões e vender a
alma em troca do Elemento capital: á “Propina”, (ou Morfina? Ambos viciam!). E a falta da concorrência neste setor,
promove e alimenta este tipo de negócio ilícito. Os elementos são:
1.) O Objeto da Negociação
2.) O Pretendente corruptor
3.) A Autoridade corruptível
4.) A Propina
5.) A Concorrência

(por exemplo, multa ou contrato).
(quem enceta o suborno).
(quem aceita o suborno).
(Valor da oferta do suborno).
(Elemento ausentes no mercado dos subornos).

Não vamos nus ater em detalhes, todo mundo já sabe o que é, como funciona, e com certeza sente os efeitos
maléficos (ou Benéficos) da corrupção no seu orçamento mensal. (para isto quem quiser se aprofundar mais no assunto
pode ler o arquivo em anexo “3_gabriela_barbosa_simplicio.pdf” um excelente trabalho.) Então, em quanto à corrupção
for institucionalizada, (como de fato está sendo no Brasil), e o 2° e 3° elemento do cenário (O corruptor e o corruptível)
estiverem em comum acordo e satisfeitos com o valor da propina, (bem menor que o valor do Objeto da Negociação:
multa ou outros interesses.) daí os fins justificando os meios, sem a implicação dos valores éticos e morais
relacionados, não há escapatória! À corrupção é inevitável; Enquanto que ambos os lados ganham, o ato criminal
da corrupção é apenas considerado um bom negócio! O instinto básico de sobre vivencia das Hienas (corruptos),
está associado a uma índole do mal, arraigado bem no fundo, fazendo parte do DNA. O lema é:
“Dane-se! O mundo não é dos honestos otários! Quem vai se dar bem é eu!, e rápido! Sem esforço e sem riscos
então, melhor ainda!” Não dá para mudar a natureza dos corruptos! Não adianta criar leis e impor códigos de
conduta e regras para intimidar os criminosos que em geral, desconhecem absolutamente qualquer conceito
relacionado à ética cívica e da moralidade de um cidadão honesto, isto não esta escrito no DNA deles. Estes não
têm a disposição psíquica necessária para entender o código, pelo simples motivo:
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“Si não é rentável é um atraso na vida, não faz sentido!” Os animais irracionais visando à presa (Os lucros), só
conseguem reagir por instinto; Mas independente da índole de uma pessoa, Para ser seguido incondicionalmente
à risca, um Código de Conduta tem que ter três fatores cruciais embutidos:
A.) Motivação: A pessoa é motivada por obter em 100% dos casos uma recompensa almejada inerente à boa conduta
B.) Dissuasão: A pessoa é Dissuadida por sofrer em 100% dos casos um prejuízo sério inerente à má conduta
C.) Honestidade: A pessoa já é 100% Honesta por natureza. (Neste ultimo caso, só Madre Teresa de Calcutá!)
Agora, si os primeiros dois fatores, A e B coexistirem, ao mesmo tempo, querendo ou não, não haverá margens
para se desviar do código de conduta estabelecido. Aí está uma boa diretriz a ser seguida na nossa empreitada!
Isto nos leva a seguinte estratégia: Temos que atacar a questão pela raiz, visando à presa, ou seja Os Lucros! Daí
nota-se que no mercado dos subornos falta: o 5° elemento: a Concorrência. Qualquer comercio sem concorrência,
é um “Cartel desleal”! Mas mudando a perspectiva, Hipoteticamente falando, á corrupção si quer teria as
condições mínimas para germinar, onde á alíquota dos benefícios, fosse tão baixa, a ponto de reduzir a motivação
do suborno a 0%, e ao mesmo tempo, á alíquota do fracasso, fosse tão elevada, a ponto de efetivar a punição e o
prejuízo em 100% dos casos; resultados positivos como estes, parecem fantasiosos de mais pare serem
considerados possíveis, mas esta é exatamente a proposta do presente método, que não se restringe ao combate e
ao tratamento, mas visa à erradicação da doença, ou seja: A Cura definitiva! Que só pode ser obtida cortando o
mal pela raiz, cirurgicamente! O método proposto aqui foi elaborado para prevenir e impedir qualquer
manifestação da própria situação da qual a corrupção precisa para o seu desenvolvimento, induzindo um aborto
espontâneo e prematuro antes mesmo da sua concepção. Neste sentido o método pode ser considerado como um
anticoncepcional, mantendo o organismo gestor da ilicitude, infértil e totalmente estéril, evitando qualquer
fecundação em potencial da corrupção já no útero! Um cenário destes só seria plausível si o pescoço de cada
corrupto estiver posto a premio nas mídias, com um caçador de recompensas particular á tira colo para cada
corrupto, garantindo em tempo real, o resgate do premio em caso de qualquer vacilo; E como Aliada implacável,
á interferência de uma Concorrência desleal, com propagandas muito agressivas nas mídias tipo: (Liquidação total!
Cobrimos qualquer oferta de suborno! Pagamos 30x mais e a vista!) da para resistir? Esta sim, seria uma situação
totalmente atípica, desprovida de incentivos motivadores para os corruptos praticar o suborno entre si, a
preferência sempre será da concorrência! E o caçador está sempre à espreita para dar o bote! Pronto, Taí a cura !
A base para começar a elaboração da formula Mágica! (Mas que Pajé fajuto é este que você arrumou Mulher?! Não fala
coisa com coisa!)
A poção Mágica existe? Voltando ao mundo real, como isto seria na pratica? Quem seria a Concorrência e
como, e quem vai ser a fonte pagadora, (o patrocinador da Liquidação)? E o caçador de prêmios então? A primeira
vista, (e na décima qüinquagésima também!) Tudo isto não faz sentido algum, pura fantasia fora da realidade, na
pratica é tecnicamente impossível! A não ser, por uma intervenção divina, seria um milagre! Mas é sabido que a
fé pode mover montanhas! (Neste caso vai mover o planeta inteiro!) A milagrosa poção Mágica de efeito imediato
existe sim! E é real, só o cheiro basta, e subitamente todos os afetados (corruptos) viram honestos e incorruptíveis
para sempre! (O que!? Ele endoidou de vez! Bota este Pajé fajuto e enrolado para trabalhar logo Mulher! Quem sabe...) nas
indagações do crime, diversos indícios cruciais ficavam despercebidos, até agora! (Elementar meu caro Watson!)
Analisando bem os fatos, finalmente a formula cabal da incorruptibilidade e da honestidade inabalável está a
disposição! A solução não era técnica, mas laboratorial! Para facilitar o entendimento, vamos antes fazer uma
analogia metafórica do assunto: (ta brincando!?... O Pajé resolveu fazer uma Mandinga! E precisa de: uma Cadela
risonha do mato, uma Focinheira e Mordaça, de carne podre, um Machado bem grande e Patos!, para sacrificar na
Oferenda que será feita aos espíritos das sucuris traiçoeiras do pântano; Só isto?! Então mulher! Arruma logo o que for
preciso! Estes Pajés... Tem cada uma, vai saber o que passa na cabeça deles!). Paciência, estamos quase lá!
É, por aí!... Qual seria o sentimento: de alguém que “deve” e de repente é surpreendido, sendo violentamente
Sodomizado por alguém de confiança, e logo em seguida Cobrado! (Com um valor absurdo de doer... Na alma) é
ainda por cima, sendo obrigado a pagar a conta ao próprio estuprador como reconhecimento pelo excelente
serviço prestado? Ninguém sabe? E nem queiram saber! Mas certamente, esta seria a impressão que um corrupto
teria, estando envolvido em um tramite ilegal, e fosse denunciado pelo outro envolvido, e em seguida multado e
intimado por lei, a pagar a multa (bem salgada) ao próprio delator como recompensa por ter-lo denunciado!
(Captou a idéia?) Vejamos em detalhes:
Supondo um cenário qualquer propenso a corrupção: O que aconteceria si os envolvidos na tramóia
soubessem que há: (para quem denunciar o suborno) uma recompensa irresistível, garantida por lei, (Cujo valor é:
maior, ou igual ao dobro do valor do Objeto da Negociação, ou seja, da multa.) e o corruptor delatado, (quem enceta o
suborno) alem da prisão, seria intimado pôr um juiz, a pagar esta recompensa ao próprio delator!... (que assim,
torna-se a fonte pagadora da recompensa.) Então? Quem é que daria o primeiro lance do suborno neste cenário?...
Silencio absoluto...; (Si correr o bicho pega! si ficar o bicho come!) Nenhum lance? Obvio que não! Já que os
corruptos, agora são obrigados a fiscalizar um ao outro mutuamente, daí, o risco iminente da denuncia, é um
fato irrefutável, não é só uma mera possibilidade com probabilidades mínimas, Os envolvidos estão em um
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beco sem saída, e nem podem resmungar! Finalmente cada um dissuadido, dobra a língua engolindo o próprio
veneno, Certamente inconformados,(soltando fogo pelas narinas!) mas terão que fazer tudo dentro da legalidade
respeitando as regras conforme manda a lei! Isto sim que é um código de conduta com autoridade indiscutível
porque querendo ou não, deve ser seguido de maneira compulsória! Em pleno acordo com os fatores A e B,
citadas acima: Motivação e Dissuasão, trabalhando juntos para conseguir a meta! Corrupção(0%).
O método Previne e Evita o suborno! Pondo os próprios potenciais criminosos como os mocinhos da história
na cena do crime, protagonizando o papel, do cidadão honesto e incorruptível, para denunciar a corrupção, só
que isto não é o cenário de um filme, vai acontecer no mundo real! Observando bem, Só o fato de a concorrência
estabelecer uma recompensa cujo valor é: ao menos, o dobro do valor do Objeto da Negociação (multa), já por si
só constitui o empecilho imponderável, para si quer dar inicio a qualquer negociação ilícita! “Esta concorrência
é desleal!”, diria um corrupto: “Não há propina que possa competir com este preço abusivo! e fora da realidade!
Isto é um desrespeito à classe! Vamos entrar em greve por tempo indeterminado!” (Alguém sentirá saudade deles?
Vai! O Malu_ferrado! Este estará na primeira fila da greve). Agora vai começar a aula do Pajé!

Á formula: Não é nada mágica! só pura matemática, aplicada ao mundo dos negócios (a oferta e a procura) onde:
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O resultado disto é_____________ (C ) 0%,_taxa de Corrupção 0%, faz sentido? Sim, é mais barato pagar a multa mesmo!

Nestas condições, o suborno é impraticável! Isto se justifica pela “Concorrência desleal”, a supervalorizada recompensa garantida por lei.
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Paga, pelo delatado ao seu delator si este ultimo, vier a denunciar uma fortuita tentativa de suborno. O denunciante, envolvido no
Uma
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(Acho que este Pajé está escondendo o jogo, na verdade ele é um E T matemático disfarçado, e dos bons! É Agora Maria?).

Um exemplo prático: Digamos que eu queira me livrar de uma multa de trânsito (O objeto da negociação.) sabendo
que si tentar subornar o guarda, ele iria me denunciar para ser recompensado com o valor da própria multa em
dobro! E por cima, o guarda pode ser até promovido a um cargo superior, e além disto, a propina deve ser maior
que a recompensa! Não faz sentido, não há como competir com este valor, eu terei que pagar mais que o dobro da
multa de qualquer jeito! Então para mim e bem mais vantajoso pagar a multa mesmo e evitar uma condenação por
suborno, e talvez até a suspensão da minha carteira de motorista por um bom tempo. No caso oposto, O guarda
nunca vai sugerir que eu faça um acerto com ele sabendo que eu, o denunciarei para que em troca eu possa, não só
me livrar da multa, mas ganhar o mesmo valor como recompensa e ter alguns pontos na carteira cancelados; O
guarda, além de ter que pagar o valor da minha multa em dobro será demitido e condenado por corrupção. Assim
cada um por iniciativa própria (Dissuasão Compulsória) segue as normas estabelecidas por lei. Mas chegar ao
ponto de ser denunciado nunca será necessário na pratica porque ninguém si quer vai tentar o suborno em
primeiro lugar (pelos motivos óbvios citados: “a concorrência desleal”) ficando longe de ser denunciado em segundo.
Aqui a iminente denuncia é um simples acessório decorativo, para os caçadores de prêmios a tiracolo, (corruptos
ou não!) Mas a sua existência é fundamental para a funcionalidade básica do método, que por simples troca de
perspectiva, revela a nova ordem estabelecida através de um salto conceitual, invertendo a dinâmica regente das
regras no mercado dos subornos, onde de um lado, temos a improbabilidade absoluta de achar alguém, que fosse
tolo o bastante para tomar a iniciativa do tramite de suborno, tendo uma concorrência desleal à espreita, com suas
propagandas agressivas das recompensas; E do outro lado, menos provável ainda seria achar quem acreditasse que
não ia ser denunciado pelos outros, ávidos para ganhar a tão almejada (agora praticamente intangível), recompensa,
que se tornou apenas simbólica, servindo como um Anticoncepcional para: “Impedir a possível fertilização da
corrupção, já no útero do organismo gestor!” Isto nas diversas esferas da sociedade. (aqui na terra, em marte e até no
próprio inferno!). Ainda que apareça um impetuoso sem noção propondo suborno, qual seria o valor da propina?
Maior que á recompensa? De fato, Quem é que si quer pensa em propor ou sugerir uma propina cujo valor é dois,
ou três vezes maior que o valor da própria multa! Isto é totalmente fora de cogitação, vantagem é pagar a multa
mesmo, é lógico! Seria como, o anúncio na TV: (Cobrimos qualquer oferta em geral! Pagamos o triplo do preço e à vista! É
só, Fornecer o endereço do Vendedor das mercadorias Roubadas!) Aqui o anuncio é da policia! E quem pagará o triplo é
o ladrão ou receptador delatado! (o método é facilmente aplicado reprimindo também: Receptação, Roubos e Furtos!Ver
Pg.13, o melhor dos fatos é que os próprios integrantes “mui amigos” trabalham a favor da lei denunciando os “parceiros”!
Sem dar trabalho par o estado)
5 reservado à publicidade> Entre na tenda do Pajé Goitacá Sapoti “Não tem jeito? È Impossível? Pajé faz mandinga forte”
<Espaço
Gostou da idéia, quer comentar e dar o seu voto de apoio ao projeto? Venha para a tenda do Pajé! Veja como na Pg.19
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Oxalá! Finalmente a casa da mãe Joana, não é mais a da sogra! “O leite das tetas da mãe Joana, secou neném,
Vai ter que desmamar! Se não, o Pajé papão vai-te pegar!” Os corruptos, tomam goela abaixo, à amarga Poção
Mágica de efeito imediato: “A Honestidade Compulsória”, que de repente, como por um milagre, transforma quem
for afetado, em pessoa honesta e incorruptível! Isto, de maneira inabalável! Tornando-o afável e ferrenho
colaborador e respeitador das leis em geral! (Si isto não é pura magia então só pode ser um milagre do mundo divino!
Será que... o Pajé é o próprio Messias encarnado?! ou é o Anjo Gabriel que vem salvar o mundo!)
A solução estava bem na cara! Mas, em 10mil anos de historia da sagacidade humana, sábio algum percebeu,
(Nem os dalai-lamas, com a sabedoria divina deles lá do Tibet.) Bastava introduzir o 5°elemento: á Concorrência! Que
neste caso é á “Super-Recompensa” (ou seja: A Oferenda do Pajé aos espíritos das sucuris traiçoeira do pântano) e a
“Fonte pagadora” o 2°elemento (o Sacrificado pato que paga à conta!) Ou seja, o “corrupto delatado” pagando a
recompensa ao seu delator (a sucuri traiçoeira). Daí, com o “Machado bem grande” no pescoço, diante da
“Carniça.” as Hienas, (a Cadela Risonhas do mato.) “Amordaçadas”, e com “Focinheira” nas fuças, não podendo
rosnar e nem morder, ficam mansas e amáveis! Ou seja, agora devido à iminente denuncia pairando no ar diante
das oportunidades, os corruptos, tendo á cabeça posta a premio, não podendo mais subornar e nem receber
propina, tornam-se afáveis e obedientes à lei. (só mesmo a mandinga de um Pajé do mato, daqui do Brasil!).
Obs.: As diretrizes e as Cláusulas a seguir são apenas esboços figurativos servindo de guia para nortear os
voluntários, profissionais da disciplina na redação formal do projeto de lei do presente método.
As questões formais: Assim que o método for aprovado e estiver vigorando com o devido respaldo da lei, a
corrupção Simplesmente não acontece mais! E não pode, Porque o meio ambiente no qual precisa se desenvolver,
está totalmente esterilizado e desinfetado de quaisquer vestígios virulentos da ilicitude. Então nestas condições, a
Cura para a cancerígena doença maligna á “corrupção” foi encontrada! e pode ser visceralmente Erradicada das
entranhas da sociedade e quiçá do mundo! E isto sem procedimentos invasivos e onerosos.
O método, Corrupção (0%) em si, se caracteriza mais como um instrumento que regulamenta as: “Denuncias
Premiadas.” pondo como fonte pagadora do premio, o próprio denunciado! (Milagres acontecem! O encanto do
suborno se esfacelou, e a corrupção está posta em cheque mate!).
Na verdade, além das penalidades prisionais cabíveis, inerente ao crime em si, a recompensa é apenas uma
multa adicional determinada pelo juiz, a ser paga pelo réu ao seu delator, (tanto faz si o ato criminoso for só uma
tentativa ou de ocorrência efetiva) O valor estipulado da recompensa será : no mínimo o dobro do valor do objeto
da negociação, este valor pode ser maior dependendo da natureza e gravidade do crime; o calculo é simples: o
valor mínimo, é multiplicado pelos anos de prisão penal, que o réu for condenado, arredondando sempre
qualquer fração para cima (não precisamos economizar a favor do réu, é ele que paga o pato!) tipo: “dois anos três meses
e oito dias” da uma multiplicação x3 do valor mínimo. Si a pena for menos que dois anos: o valor a ser pago pelo
réu nunca será inferior ao mínimo citado acima, daí o valor desta multa, é integralmente e livre de impostos,
destinado ao delator do crime em forma de recompensa. (Esta sim que é a verdadeira delação premiada!Esta
recompensa, deve ser paga por cada um dos integrantes denunciados no mesmo esquema de corrupção! isto quer dizer que o
delator vai receber a soma total dá recompensa, múltiplas vezes caso ele denunciar a gangue toda!) E já que por lei, a
recompensa deve obrigatoriamente ser paga pelo corrupto denunciado, todos os bens dele serão bloqueados e até
a terceira geração parental e amigos, (Avô, pai, filhos irmãos, cachorros leais, passarinhos, netos e bisnetos, tios primos)
etc. todos vão ser investigados! Para apurar qualquer irregularidade na origem da fortuna de cada um. (Tem que
aproveitar, onde há uma, deve ter mais hienas entocadas) estes podem estar acobertando a corrupção tendo valores em
bens no próprio nome, que na realidade pertencem ao réu. Daí o confisco dos bens em geral vai a leilão é
convertido em moeda corrente para cobrir o valor da recompensa, dos custos do processo, e dos prejuízos de
terceiros se for o caso. O excedente irá para os cofres da união! (Invés de gastar no combate à corrupção o estado vai
arrecadar ainda mais!).
As condições para receber a recompensa, estão atreladas ao pressuposto que: o denunciante forneça provas
contundentes e irrefutáveis da tentativa, ou do suborno efetivo, (ou qualquer delito.) documentado e/ou gravados
em áudio e vídeo de preferência. (Este negócio de, disse me disse não cola.) Tem que apresentar provas si não vira
bagunça. E a denuncia não procede. Mas é melhor e mais barato ser precavido e andar na línea para não ser
multado em primeiro lugar e em segundo si for multado pagar a multa para nem chegar perto de ser denunciado.
Em raros casos, o corrupto denunciado é um falido, (um pé rapado), ou seja, não tem de onde tirar o dinheiro
para pagar a multa; neste caso, fica devendo, assinando notas promissórias em cartório; Má sorte para o delator!
Um dia receberá! De qualquer modo, o delator fez o seu dever cívico de cidadão, denunciando um crime. Isto já
serve de consolo. Mas é pouco provável que isto ocorra, todo corrupto tem bens e dinheiro ilicitamente
adquiridos, ou legalizados de maneira fraudulenta, Fruto das suas atividades ilícitas, e precisa ser investigado
bem a fundo sobre este aspecto.
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A 1° Cláusula: Caso a “a fonte pagadora” do dinheiro das recompensas tivesse outra origem, tipo: Do estado, do
setor privado, Instituições “ONG”etc. (como era de se esperar segundo o raciocínio lógico.) uma das fraudes possíveis
visando repartir a recompensa seria: O comum acordo dos corruptos estabelecendo um valor bem alto para o
Objeto da Negociação; onde um deles assume a culpa pelo suborno, o outro se posiciona de bom moço como
denunciante, forjando uma suposta situação de suborno flagrada em áudio e vídeo, isto já compensaria o tempo
de prisão de um dos cúmplices; (no Brasil se mata por um par de tênis!) e sem dúvida membros das próprias
entidades pagadoras estariam envolvidos! Por isto, um dos fatores críticos para o funcionamento correto do
presente método anticorrupção, reside na: 1° Cláusula: “absoluta garantia legal da incondicionalidade do
pagamento da recompensa pelo delatado ao seu delator. Em hipótese alguma a origem do dinheiro poderá ser de
fonte alheia não pertencendo direta, ou indiretamente ao delatado”.
(Pode até pedir dinheiro emprestado de alguém, si conseguir, porque quem emprestar, também vai ser investigado!).
A 2° Cláusula: Outra maneira de tentar burlar a lei do presente método, está em uma brecha, detectada pelo
autor, (Técnica antiga usada pelos corruptos no passado, e ainda em uso atualmente) onde: os corruptos em
comum acordo selam um pacto de cavaleiros (ou seja, das Hienas). Com o compromisso de não se denunciarem
mutuamente, prosseguindo com o tramite da corrupção como de costume; mas como garantia todos os trâmites
são gravados em áudio e vídeo por ambas as partes, e cada um, fica com a cópia da gravação para a própria
segurança, assim tendo à prova do flagrante a mão, Logicamente nem um dos envolvidos poderá denunciar o
outro; Certo? Errado! Isto funcionava perfeitamente até agora! Mas, (O Pajé está milênios à frente.) a lei antecipou
esta possibilidade e prevê na 2° Cláusula: “Procedente só é à primeira denuncia; denuncia feita depois por outros
envolvidos no mesmo caso, só tem o poder de confirmar a primeira.” Assim quem for denunciado primeiro, é
quem vai pagar o pato! E por ter sido “honesto” o primeiro a denunciar a corrupção, (além do valor monetário
estipulado) em suplemento, ganha também a isenção das penalidades cabíveis no processo no que desrespeita a
sua participação! (não tem jeito!A mandinga do Pajé é forte demais!) Si as Hienas tentarem morder por este lado, vão
quebrar os dentes, e estariam cavando o próprio buraco para serem enterrados vivos.
A 3° Cláusula: Em uma situação corriqueira, por razões diversas, uma pessoa (corrupta ou não.) está sobre o
domínio incondicional de uma hiena! (de rabo preso a um Corrupto.) sendo coagida a colaborar com os interesses do
seu dominador, (chantagista.) Nesta situação, já que só um dos envolvidos no tramite, está comprometido de
antemão, a corrupção é praticamente inevitável! porque os atos de corrupção querendo ou não, são cometidos de
maneira compulsória. (Aí o bicho pega!) Até o presente método com as duas primeiras Cláusulas, é praticamente
ineficaz diante duma situação desta, porque o objeto da chantagem, pode ser de natureza intima e pessoal
(adultério, homossexualismo,Vícios etc.) não necessariamente de cunho criminal (Mas o Pajé não nasceu ontem!), Daí
para contornar estes obstáculos, tem que apelar para medidas drásticas! Que a primeira vista, podem parecer
impróprias, mas funcionam, é resolvem o dilema.
Então, Nas situações onde o objeto da chantagem não é de natureza criminal, a 3° Cláusula, no 1° artigo prevê:
Sendo denunciado, o chantagista vai pagar pelos seus crimes na forma da lei normalmente, como já citados
acima, mas, para evitar que os segredos de cunho íntimo e pessoal do delator, sejam revelados, o delatado em
suplemento, a sua pena natural, será acrescentado uma pena condicional; vitalícia e bem pesada, tanto prisional
como monetária! (tipo cinco vezes a pena já sentenciada) Ou seja, caso os segredos do delator venham à tona, de
alguma forma, o delatado vai ficar muito mais pobre e muito mais tempo preso que o previsto; (Na pratica, agora é
,o chantagista que está, legalmente posto sobre chantagem para não revelar o segredo!) Alguém diria: ”Mas si o segredo
for revelado por outra pessoa sem o envolvimento real, direto ou indireto do chantagista? Aplicar a condicional
neste caso seria injusto!” (Coitadinho do chantagista, quer ganhar um de brinde?pode levar...) A lei diz: Injusto é quem
começa a chantagem! Em primeiro lugar o réu sendo o “único” suspeito, não tem como provar que não foi ele! E
si tiver, tem que apontar o responsável fornecendo as provas contundentes e irrefutáveis, neste caso o
responsável herda a condicional do réu. Em segundo, tendo conhecimento das implicações inerentes à lei, o réu já
de antemão assume os riscos de sofrer as conseqüências. Não pode reclamar depois! (é como quando se assume o
risco de matar, si alguém morrer...) Daí a melhor atitude é: Desistir, Não praticar chantagem! Para não ser
“injustamente” justiçado.
Nas situações onde o objeto da chantagem é de natureza criminal: a 3° Cláusula, no 2° artigo prevê:
“A auto-delação premiada.” que isenta das penalidades previstas em lei as pessoas que espontaneamente se
entregam e confessam os crimes cometidos, sejam estes cometidos de espontânea vontade ou sobe coação de uma
chantagem; A isenção penal é parcial em casos de crimes considerados hediondos; Integral nos outros casos,
estando porem sempre atreladas ao ato da denuncia do seu chantagista e/ou quem mais tiver envolvido no
esquema criminoso. Alem da pena prisional por chantagem o chantagista e/ou outros envolvidos terão que arcar
com a devolução, de tudo o que já conseguiram extorquir e de todos os benefícios adquiridos com os crimes
decorrentes da chantagem do seu delator! Isto multiplicado pelos anos da pena prisional cabível no caso.
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Este artigo não está intimamente atrelado à existência da figura do chantagista, estando em pleno acordo com
a 2° cláusula da Lei. Quer dizer que os denunciados sejam quem for terão que pagar caro pelos crimes pelos quais
são direta ou indiretamente responsáveis . Isto e mais que suficiente para que os interessados sejam dissuadidos
de antemão a praticas da chantagem! Ou de outro crime qualquer, que é, afinal o intuito principal da lei
corrupção(0%). Mas, e si a identidade do chantagista for desconhecida? Tanto faz! Com o caso sobre investigação
policial, o chantagista será logo preso com a boca na botija, eles sempre devem se expor para resgatar o objeto da
chantagem. De qualquer modo o chantagista perde o domínio sobre sua vitima, uma vês que esta optou pela
“auto-delação premiada.” o objeto da chantagem deixa de existir, pondo fim a toda a cadeia decorrente das ações
ilícitas inerentes, e isto é o que realmente importa. Diga-se de passagem, outros corruptos envolvidos, serão
denunciados automaticamente no processo e provavelmente, o chantagista mesmo anônimo, estaria no meio; Isto
já vale mais que o preço da isenção das penas, de um só criminoso confesso.
A 4° Cláusula: Trata dos contratos assinados de maneira fraudulenta entre empresas estatais e/ou do setor
privado sejam estas de origem brasileiras ou estrangeiras sediadas no exterior e/ou no Brasil.
Si o contrato não estiver assinado e registrado legalmente no Brasil e os objetos da negociação deste: obras e
serviços, comercio de caráter jurídico, compra de empresas e de bens moveis e imóveis. Não sendo fisicamente
executados, cumpridos, transitando ou estando em solo brasileiro, não havendo remessas de fundos monetários,
direta ou indiretamente ligado ao contrato, do Brasil para o exterior e vice-versa, não há restrições; mas do
contrário, si todas, ou parte dos itens citados estiverem de alguma forma relacionadas ao território nacional,
especial mente a assinatura e o registro do contrato, e as remessas de fundos, os responsáveis encontrando-se em
solo brasileiro, sendo ou não cidadãos brasileiros são passiveis da denuncia feita por alguém de conhecimento
dos fatos envolvendo as praticas ilegais, e serão enquadrados nos artigos penais conforme a lei brasileira; O
delator, seja estrangeiro o brasileiro, fornecendo as provas do delito receberá a sua recompensa; Isto serve para
que estrangeiros e brasileiros corruptos sejam bastante motivados a desistir das suas intenções maléficas sendo
porem convidados a se comportar de maneira respeitosa perante as leis brasileiras sem desistir dos negócios
conduzidos licitamente. Mas não pensem que as remessas de fundos monetários feitos de maneira ilegal são
isentas, estas já pela sua natureza são mais visadas pelos delatores! (Belo tapão tetravalente nas orelhas das hienas!).
As quatro Cláusulas do método são cruciais para que a lei do Pajé seja hermeticamente selada e infrangível, Si
estas Cláusulas ficarem de fora, haverá poucas margens sólidas para sustentar a lei.
Para quem acha que a lei corrupção (0%) vai encher as cadeias e as delegacias, pode ficar tranqüilo por que a lei
em si não é repressiva, ela em si não representa uma detenção em potencial, simplesmente a lei só evita que o
crime aconteça e sem crime não há criminosos para serem detidas, por conseqüência no que depende da lei C(0%)
as cadeias vão ficar lotadas sim, Mas só de carcerários! E isto é um fato a ser levado em consideração, a lei C(0%)
com as 4 cláusulas na pratica nunca vai ser aplicada, pelo simples motivo: Não vai ser preciso, nunca será
infringida! Os criminosos confrontados com a lei C(0%) desistem da pratica do crime antes! O principal
desmotivador está simplesmente na absoluta certeza da punição e da não rentabilidade do negocio, Sendo
dissuadidos em primeiro lugar porque visto da perspectiva dos próprios criminosos o crime literalmente não
compensa mais! “Si não é rentável, é um atraso na vida, não faz sentido!” Em segundo, o risco calculado fecha
sempre em 100% contra os criminosos! Porque agora cada corrupto ganhou de brinde um caçador de recompensa
pegajoso à tira colo, para sempre!(um encosto ruim isto sim! Étá Pajé) E si preciso for, a lei C(0%) estará lá à espreita
para dar o bote, ou melhor, a recompensa certeira e chutar a bunda de qualquer hiena metida à besta!
A votação em plenário: Na hora da votação da lei Corrupção (0%) Todos os políticos, devem abdicar
voluntariamente do sigilo das votações em plenário daqui para frente, para provar ao povo, que o voto deles
realmente é representativo, representando o eleitor que os elegeu! Quem não Abdicar, fatalmente estaria
assumindo uma postura contraria a lei Corrupção (0%), e mesmo não sendo, estará marcado nas redes sociais
como um Corrupto! Podendo dar adeus a sua carreira política! Porque nunca mais vai ser eleito a cargo algum
pelo povo daí para frente! O Povo é Soberano! (E o pajé está de olho para lembrá-los disto!) O certo seria: a
convocação de uma assembléia constituinte para incluir a lei federal corrupção (0%) na nossa carta magna como
lei pétrea da Nação! E deve ser feito! Porque o método inerente a lei, funciona como um elo intermediário, do
qual depende o respeito incondicional dos facínoras, as demais leis já em vigor! Isto, apesar de parecer fantástico
e surreal, é absolutamente verdadeiro e funcional; e deveria ser posto em pratica em caráter prioritário, mesmo si
preciso for, mediante uma medida provisória ou um decreto lei presidencial, por razões obvias! É só olhar em
volta, para perceber as altas taxas, e o caos no qual estamos mergulhados até o pescoço devido à corrupção e a
criminalidade generalizada, esta é uma situação de emergência! Estamos em guerra! Neste momento não faz
sentido algum pautar, mais leis e outras questões visando à “intimidação” dos criminosos (É como por a carroça na
frente dos bois, “Capengas.” nem para traz anda direito) Qual é a lei, que realmente é respeitada ao pé da letra,
intimidando os criminosos na pratica?...Então? As únicas leis que um desonesto respeita e cumpre a rigor são as
que ele mesmo estabelece e todas estão relacionadas com o que entra e sai do seu bolso, Antes de mais nada,
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precisamos dispor de um instrumento legal, que por si só, faculte e promova com autoridade incontestável, o
Respeito compulsório da parte dos criminosos, pelas demais leis já em vigor! A lei Corrupção (0%) é este
instrumento! Funcionando como um moderador em pleno acordo e sintonia com as outras leis em vigor e com os
conceitos tórridos dos criminosos, permitindo que o próprio, avalie de antemão os custos e os benefícios das
empreitadas ilícitas visadas e finalmente, ter a opção de desistir! Ou arcar com os prejuízos implacáveis, devido à
concorrência desleal! Aqui quem dita às regras é a Lei do mercado: a procura e a oferta. Onde, as finanças e a
liberdade dos criminosos estão sendo leiloados! (cortando o mal pela raiz, ao abalar a base da motivação do crime,os
Lucros!) Daí, desmotivado, o criminoso chega à conclusão que: “o crime literalmente não compensa mais!” E para
isto bastaria apenas que a lei Corrupção(0%) esteja em vigor, dispensada sua aplicação efetiva!
Custos e benefícios: Para promover o método anticorrupção proposto aqui, não necessitamos de estudos
acadêmicos profundos, milhões de reais das verbas públicas gastas em recursos humanos e a mobilização de
meio mundo! O método funciona de maneira autônoma e a sua atuação é automática; Basta ter o devido respaldo
jurídico baseado em uma lei federal bem articulada e isto a custo praticamente 0,0 de investimentos para a
sociedade (Quem arca com os custos da recompensa, si houver, são os corruptos delatados). As vantagens do método
são muito mais abrangentes do que aparentam ser à primeira vista, não só os casos de corrupção podem ser
evitados, mas inumaras infrações e condutas criminosas, (como veremos mais a diante) podem ser praticamente
banidas! do cenário que decora o submundo do crime em geral. Por isto é imperioso aprovar uma lei federal bem
articulada e robusta para que as recompensas devidas sejam garantidas aos denunciantes por esta lei de maneira
implacável. No caso a lei garantirá: o respaldo jurídico legal para autuar o delatado, investigar, ter o seu sigilo
bancário e de comunicação quebrado, bens bloqueados e confiscados, e depois, julgado e condenado por um
tribunal, pelos crimes praticados conforme previsto nas leis, já em vigor; ser multado e intimado ao pagamento
desta multa, a qual será destinada em forma de recompensa ao delator.
Áreas de Aplicação: Na verdade, sem diminuir o teor da sua eficácia, o método pode ser aplicado em
qualquer trâmite de negócios onde: o fedor putrefato da ilegalidade, do ilícito, da contravenção e do crime em
geral é inconfundível; Todos, de algum modo devem sua existência a Corrupção, por tanto basta fazer alguns
ajustes inerentes a cada caso e no que se refere o valor da recompensa viabilizando sua aplicação em inúmeros
casos da prática do ilícito. Não só a corrupção ativa ou passiva, mas todo tipo de crimes sem pudor, desafiadores
das leis estabelecidas e também todo tipo de “comportamentos” que ferem os bons costumes como: Abuso de
poder, Direção alcoolizada, Assédio, Intimidação, Ameaças, guerra psicológica, Extorsão, Chantagem, Ofensas
pessoais Agressões físicas, etc. Podem ser denunciados, não só pela vitima, mas por qualquer um de
conhecimento dos fatos em troca de uma boa recompensa, (Paga sempre pelo infrator ao seu delator) isto também é
conveniente, porque a vitima na maioria dos casos, não denuncia o agressor por medo e temor das represálias;
daí basta estabelecer um valor da recompensa bem salgado (mas bem salgado mesmo!) para cada caso que possa
desmotivar os abusados agressores. Por exemplo: agressão física: 15,000. R$ , Assédio 6,000. R$ Abuso de poder
10,000. R$, dirigir alcoolizado 20.000 R$ + o confisco do caro e a carteira de motorista Etc. Não precisa ser
econômico e ter pena, quem paga é o réu! E este teme mais o Prejuízo no seu bolso do que a prisão! Por
conseqüência, a vida será bem mais segura e agradável na sociedade.
Cada caso será tratado separadamente: As denúncias e as recompensas em um processo e o crime em si no
outro. Neste sentido, as questões legais ligadas a menor idade não entram em conflito com o método no que se
refere a denuncia, e à recompensa; tanto é que o menor que for denunciado por um delito qualquer, propenso a
uma recompensa, ele, (através do seu responsável) deverá pagar a recompensa (como qualquer maior de idade).
O denunciante receberá a sua recompensa em conformidade com a lei mesmo sendo menor de idade, como
citado acima, às penalidades cabíveis já em vigor para menores não entram no mérito da questão nos processos
das denúncias e das recompensas, e será tratada em um processo a parte. Neste sentido o método contribui,
também para a diminuição da criminalidade entre menores de idade. (Que está literalmente pela hora da morte!).
Adeus propinas e a supervalorização dos orçamentos: Um simples agrado tipo uma garrafa de vinho (ou
outros), se for proposto ou exigido antes da entrega de um beneficio qualquer, já não é mais um agrado, é propina
disfarçada! Agrado se ganha por merecer não se pede! No caso de contratos fechados de maneiras fraudulentas
entre os interessados, geralmente entre setores das empresas governamentais e as empresas particulares; Sempre
ouvimos nos noticiários: a supervalorização dos orçamentos e de propinas envolvendo figuras importantes.
Neste caso o método anticorrupção funciona da mesma maneira: Si o funcionário do governo forçar o
pagamento da propina e a supervalorização dos orçamentos: o empresário que o denunciar ganha o contrato pelo
dobro do valor estipulado e recebe o valor da propina em dobro e todo o valor do contrato, será pago pelo
funcionário corrupto, este será exonerado do seu cargo e condenado na forma da lei. Caso o empresário
corruptor, em troca de um contrato propuser a supervalorização dos orçamentos e uma propina a um funcionário
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público, este sem dúvida o denunciará por conveniência, porque além de receber o dobro do valor da propina,
receberá todo o lucro da empresa referente ao contrato superfaturado, que o empresário deverá pagar como
multa; além de ser condenado na forma da lei por suborno ele vai ter que entregar o serviço no prazo estipulado
sem lucrar nada, só prejuízo! Portanto a corrupção não é mais tão atraente, perdeu seu encanto se tornando um
péssimo negócio para ambos os lados envolvidos. E já que o risco de ser denunciado agora é um fato e não mais
uma probabilidade; sempre que houver uma reunião de negócios, os envolvidos deverão ser mais precavidos e
exigir: a gravação em áudio e vídeo de todas as reuniões; Alias,(visto que as condições para receber a recompensa
estão atreladas: ao pressuposto que o denunciante forneça provas contundentes do delito.) isto, será um
comportamento padrão! Em qualquer situação comprometedora, onde a pratica da corrupção é potencialmente
plausível e real, Não só para se proteger, mas sobre tudo porque pode ser um negocio muito “recompensador”.
Uma caixa preta pessoal: A este propósito, (fora do contesto deste documento) temos que aprovar mais uma lei: a
Lei do “Personal Big Brother”, que da: “O direito amplo e irrestrito de gravar em áudio e vídeo nosso ambiente
imediato; independente do local (público ou privado) no qual nos encontramos, e da presencia de terceiros.” (claro
tudo dentro dos limites da ética e do bom senso.) Seria como ter uma caixa preta pessoal, à tira colo para garantir a
nossa integridade física e social, (e também para garantir o flagrante de uma possível tentativa de suborno ou de um
crime). E ninguém! Nem as autoridades, nem o presidente da república e nem o papa! poderá exigir que
desliguem, á gravação contra vontade do portador, (podem até pedir com gentileza que se retire, só si o local não for
público) mas caso alguém forçar a situação, è no mínimo suspeito, usando a violência para desligar ou destruir o
aparelho então, estaria cometendo o crime de “Violação a integridade física e social” caracterizando os motivos;
Só isto, (sem contar as penalidades prisionais cabíveis no caso) já vai custar muito dinheiro para o agressor. (e as provas
sem dúvida estariam gravadas.) Imagino que não só a corrupção, mas todo tipo de abuso e agressão que por ventura
sofrêssemos será gravado e poderá ser usado como prova em juízo. O dispositivo estaria conectado a internet, e
todas as gravações são imediatamente arquivadas nas nuvens, onde cada arquivo seria devidamente identificado,
datado e conteria as informações da localidade por GPS. Impedindo assim, que por ventura os arquivos sejam
destruídos pelos agressores no local da ocorrência. Só por intimidação, as taxas da violência urbana, (sobre tudo
contra mulheres.) iriam cair muito, sem intervenção policial e verbas públicas implicadas. (mais detalhes: uso do
aparelho PBB. “Google Glass”https://www.youtube.com/watch?v=cAO7FJ3vQQo uso obrigatório do aparelho por policiais pg.12).
Falta de verbas? As autoridades usam um argumento muito comum: “falta de verbas” para justificar o
numero baixo de fiscais em serviço e das fiscalizações; Pois é, agora, este argumento não servirá mais como
desculpa, porque, podemos transformar milhares de pessoas comuns, munidas com uma câmera de vídeo, de um
celular ou do (“Personal Big Brother.”) em um fiscal independente, para registrar irregularidades oportunas em
qualquer setor, como: a do comercio, nos setores do trânsito, da saúde, nas escolas, (a onde muita violência vem
ocorrendo nos últimos tempos) nas repartições públicas e privadas etc. especialmente as obras de manutenção
públicas de e saneamentos das cidades e dos municípios. Os fiscais independentes não têm qualquer vinculo
empregatícios com o estado! E serão remunerados apenas através das multas aplicadas aos infratores, que deverá
ser, convertida integralmente em recompensa motivadora! Basta criar um site, onde cada um pode se cadastrar e
postar as provas das infrações, recebendo a recompensa na sua conta bancaria. (após a emissão das multas pelas
autoridades e o pagamento das mesmas pelos infratores.) Além de proporcionar uma renda extra a muita gente,
reduzindo o desemprego e a criminalidade em geral, (visto que, é menos arriscado e mais fácil tirar uma foto do que
assaltar) daí, teremos um ambiente bem mais saudável na sociedade aumentando de fato as arrecadações fiscais,
do governo sem contratações extras e sem ônus para as autoridades. (Claro, si estes não forem flagrados de calças
curtas, fazendo Mer..Piii!!!).
A este propósito, Alguém diria: “Ah, mas isto vai contra a lei do direito á privacidade.” talvez, precisamos
estudar isto á fundo, por exemplo si o local é público ninguém pode exigir privacidade! Quer privacidade fique
em um Caixão! Na verdade a lei que trata das gravações e as escutas ilegais foram criadas por criminosos para
proteger os próprios criminosos! pelo simples motivo: não faz sentido e nem ha interesse em grampear e gravar
em vídeo as pessoas honestas e de boa índole! Vai ficar a vida toda perdendo o seu tempo à toa e no Maximo vai
conseguir flagrar a pessoa se masturbando! Agora uma pessoa desonesta logo será flagrada em alguma atividade,
praticando ou tramando algo de ilícito e sem sombra de dúvidas de natureza criminosa! Então? Pesando na
balança entre proteger as intimidades das pessoas honestas, e deixar que um criminoso fique impune, qual é que
mais prejudica a sociedade em geral? No entanto quem defende a “lei da privacidade” (dos criminosos em
particular) acha que é mais importante proteger a intimidade das pessoas do que permitir que um crime seja
denunciado! O pajé acha que deve haver um meio termo, por exemplo: uma gravação em áudio e/ou em vídeo
pode até ser considerada ilegal, si não for feita com um mandado judicial como de costume, até aqui tudo bem,
concordo! O ato da gravação em si é ilegal! E quem gravou e passível de ser multado ou que seja, também seria
ilegal si o conteúdo da gravação for de foro intimo sem o consenso da pessoa, tipo: nudez e praticas sexuais entre
pessoas particulares, mas si o conteúdo das gravações for de natureza criminal revelando de maneira
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contundente a pratica de um crime, aí a história é outra! A gravação automaticamente deve ser apreciada por
qualquer juiz e legalizada justamente devido a sua natureza incriminatória! Nestas condições a lei da
privacidade não tem prioridade e nunca pode se sobrepujar a um ato criminal! Pelo simples motivo: em
circunstância alguma um juiz pode fazer vista grossa diante da prova de um crime, que efetivamente aconteceu!
Seja a prova de fonte que for! Ou será que existem provas legais, e provas ilegais? Ora! Prova é prova não tem
gênero! A meu ver, si um juiz faz vista grossa, se torna um cúmplice dando cobertura ao criminoso! Praticamente
está destruindo provas irrefutáveis! Evitando que o criminoso seja preso! Qual é o tratamento previsto em lei,
para quem da cobertura aos criminosos, obstruindo as investigações ao destruir provas? Na verdade tudo isto é
apenas encenação para garantir a impunidade e a liberdade dos criminosos! Não há nade de ilegal em gravar sem
autorização judicial! E só um artifício legal que os criminosos conseguiram impor a sociedade para se proteger da
mesma forma que conseguiram impor a lei da imunidade parlamentar, esta é outra: si todos os homens são iguais
perante a lei, porque o parlamentar é diferente? Aí podemos abrir outro debate, mas isto fica para depois... (PS: só
a título de exemplo, qual seria a postura de um juiz vendo a própria filha seno estuprada e assassinada em um
vídeo gravado “ilegalmente”! será que a prova do crime por ser uma gravação ilegal seria rejeitada? e o assassino
solto por falta de provas “legais”?)
O SUS: Temos também a questão das fraudes no setor medico envolvendo o SUS, com cirurgias e tratamento
falsos e médicos que cobram “por fóra.” par executar cirurgias normalmente pagas pelo SUS; aqui ninguém
pode levar as fraudes adiante, sozinho, e precisa de vários cúmplices que ganhariam mais ao denunciar a fraude
do que ter alguma participação ativa nela. O próprio paciente si for coagido pelo medico a pagar “Por fóra.”
deve denunciar, e ganhar a recompensa no valor: três vezes o que for pedido pelo medico e o tratamento
completo, em uma clinica particular! Escolhida pelo paciente e todo pago pelo safado, que além de pagar a
recompensa terá mais um processo nas costas e perderá a licença.
O INSS também é, e sempre foi o palco cênico preferido das fraudes, como as aposentadorias de defuntos e
pessoas totalmente alheias dos fatos (ou não!) onde alguém recebe os benefícios em nome deles ou de outros.
Aqui também o esquema é articulado por uma quadrilha, e precisa de pessoas ligadas diretamente aos órgãos
competentes para ter acesso aos arquivos e documentos oficiais a serem fraudados. Aí, certamente a
recompensa para denunciar o esquema, é bem mais atraente do que o beneficio podendo chegar à casa de
milhões de reais! Ninguém consegue resistir (nem mesmo a madre Teresa de Calcutá, imagina um corrupto)
Adeus comissão “por fóra.” Outra situação bastante corriqueira no mundo dos negócios seja publico ou
privado: onde o eventual comprador de uma empresa estatal ou privada, só fecha o negócio com a empresa
fornecedora que pagar a ele, uma taxa de comissão “por fóra”; Aqui também a empresa fornecedora pode
denunciar o comprador corrupto! E receber a recompensa equivalente ao dobro do valor, não só da comissão
exigida, mas do valor de toda a mercadoria do pedido em tramite, (o objeto da negociação.) Não há venda mais
lucrativa que esta! Vender sua mercadoria pelo dobro do preço e ainda ganhar uma comissão que pode chegar a
30% do valor da venda! Que deverá ser paga pelo comprador ganancioso e desonesto; isto é suficiente para não
estimular esta pratica ilícita.
Adeus caixa dois: No comercio, uma simples tentativa de vender algo sem entregar a nota fiscal ao cliente
antes dele deixar as dependências da loja, já é uma infração grave de sonegação fiscal! Muitos clientes não se
importam com isto, mas si denunciar este comportamento significar o ganho de uma recompensa para o cliente,
que é: equivalente ao dobro do valor da mercadoria comprada? Aí sim, sem dúvida o cliente vai denunciar para
levar a mercadoria de graça! E de quebra ganhar o mesmo valor em dinheiro! Qual é o comerciante que se
arriscaria?
Adeus lavagem de dinheiro! Lavagem de dinheiro só existe porque há muito dinheiro sujo e muitas lavanderias
cobrando barato! Por exemplo: Temos que rever as leis que regem o pagamento dos honorários dos advogados,
que geralmente recebem dinheiro dos bandidos e corruptos que defendem; Si o cliente é um criminoso, e ganha
roubando, a origem do dinheiro só pode ser de fonte ilícita! Fruto dos crimes praticados, Por tanto qualquer
advogado que recebe dinheiro de uma fonte ilícita, também está cometendo um crime! E deve ser punido na
forma da lei, e até perder a licença; neste caso o sigilo profissional não pode servir de escudo, já temos os
criminosos, não precisamos de mais um cúmplice. Nunca ouvimos em nenhum noticiário que um advogado foi
punido por receber dinheiro proveniente de fonte ilícita e desconhecida, mesmo os que defendem traficantes de
alta periculosidade, e empresários picaretas denunciados por fraude e corrupção, da onde é que sai o dinheiro
dos honorários? De outro lado temos muitos casos noticiados onde pessoas físicas e jurídicas são alvos do fisco
pela mesma razão: Dinheiro ilícito! Procedente de fonte duvidosa, aliás pelo que estou sabendo, em qualquer
serviço prestado é proibido receber dinheiro de fonte duvidosa, porque que os advogados estão excluídos? Parece
que é “ilegal” investigar a origem do dinheiro dos honorários dos advogados! Devido ao tal “sigilo” profissional,
Claro que isto é mais uma conspiração “Legal.” (de legalidade duvidosa) a favor dos bandidos! E os promotores e
juízes estão fazendo vista grossa a este respeito! Por que razão será? Já que é possível saber a origem do dinheiro
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que os advogados recebem sem ferir o sigilo profissional deles simplesmente si por lei, o pagamento dos
honorários aos advogados fosse feito pelo cliente só através de depósitos em juízo! Tudo bem, é ilegal investigar
as contas dos advogados, e a do bandido? Que infla estas contas com dinheiro sujo, também é ilegal investigar?
Se os bandidos e criminosos de colarinho branco tiverem que comprovar a origem do dinheiro destinado aos
honorários dos seus advogados, antes do depósito em juízo!... Pronto, isto não implicaria com as questões
“Legais” inerentes ao sigilo profissional dos advogados, já que neste caso é o cliente que está sendo investigado,
sem a invasão das contas do seu advogado; Isto vai dificultar muito a vida dos criminosos, daí, subornar o
próprio advogado (ou alguém de fora) seria a única opção para criar uma origem legal, para o dinheiro
“destinado” aos honorários; Então, é aí que entra a lei C(0%): quem aceitaria o suborno sem denunciá-los e deixar
de ganhar a recompensa? (que neste caso, é 10x ou mais, do total a ser legalizado) Isto, vale para todas as tentativas de
lavagem de dinheiro, oriundos do submundo do crime e de negociatas fraudulentas em qualquer esfera da
sociedade, usando bancos, igrejas e empresas de fachada para o propósito.
Outro exemplo: Os contadores das empresas, que são impelidos a forjar falsos dados e informações na
contabilidade e nas declarações do imposto de renda das empresas, podem denunciar o fato, e ganhar a
recompensa que pode chegar à casa dos bilhões de reais, nas empresas multinacionais. Aii... Do contador si não
denunciar e for ele mesmo denunciado por um funcionário bisbilhoteiro! (nova profissão: funcionário bisbilhoteiro
graduado! Ficará rico logo!).
Adeus funcionários fantasma e assessores fajutos! Não temos como calcular com certeza o valor da
recompensa em casos particulares de corrupção, por exemplo, quando o próprio objeto da negociação e a propina
são abstratos, oriundos de uma fonte ilegal, como as trocas de favores e trafico de influencias, nestes casos,
devemos estipular um valor estimativo, de acordo com os benefícios monetários derivantes obtidos, mas, quando
se oferece um cargo em troca da aprovação ou a negação de um projeto qualquer, ou para repartir o salário,
sempre há uma maneira de contabilizar e converter em valores monetários as recompensas oriundas de fonte
ilegal e abstratas; Há muitos casos noticiados de funcionários fantasmas e assessores fajutos, onde alguém com
cargo de confiança, contrata funcionários e/ou assessores, de modo abusivo, e fraudulento, ficando com a maior
parte do salário deles para si mesmo; Neste caso, geralmente o contratado pode se dar bem as custas do
contratante, basta receber o primeiro contra cheque ou uma gravação em áudio e vídeo como prova e denunciar a
fraude as autoridades competentes, e como recompensa receberá a vista, integralmente e livre de imposto a soma
equivalente a 15 anos de salário inclusive décimo terceiro e ferias remuneradas no valor que consta no contra
cheque e isto deverá sair do próprio bolso do contratante como multa! Que Além de perder o cargo, será
processado em forma da lei. Isto, é o bastante para desmotivar qualquer um, a condutas antiéticas e criminosas
desta natureza. (Funcionários fantasma, só nos cemitérios daqui para frente! E assessores fajutos só no Paraguai! e mesmo
estes vão querer ganhar a recompensa!) Alias e bom ressalvar que isto vale para qualquer outro tipo de contratação
ilegal como trabalho sem carteira assinada, escravos, de menores, clandestino, prostituição compulsória, etc. (O
melhor dos fatos é que os próprios integrantes “mui amigos” trabalham a favor da lei denunciando os parceiros! Sem dar
trabalho par o estado)
Nunca mais prédios desabando por aí: Vejamos outra situação: Um fiscal de obras está fiscalizando uma
construção civil que aparentemente tem indícios de irregularidades, e o proprietário da obra é notificado. A
partir daqui, cada um dos envolvidos estaria tentado a praticar a corrupção, um para evitar gastos adicionais com
modificações estruturais dispendiosas, Outro para ganhar uma propina pomposa em troca da aprovação do
projeto, mesmo irregular. Mas aí entra a concorrência desleal em cena! Quem é que vai dar o primeiro passo?
Sabendo que o outro, sem dúvida alguma, iria denunciar o crime, para se beneficiar com a recompensa garantida
por lei, equivalente ao dobro do valor dos gastos adicionais da obra e da multa. E no pacote, pode vir também à
promoção de cargo para o fiscal! Nenhum dos envolvidos vai se arriscar a ter um processo nas costas e pagar
multas pesadas, porque, é mais barato para cada um, fazer o que deve ser feito por lei! A sociedade agradece
porque tudo funciona como deve ser; Alias, o construtor sabendo antecipadamente das inconveniências
implicadas no suborno, e não havendo motivos que justificam sua pratica, de repente, (por conveniência) descobre
a honestidade como aliada, tomando as medidas cabíveis de prevenção ao seguir a risca, todas as exigências
previstas nas normas da construção, evitando qualquer confronto com a fiscalização. Tratando-se de obras, vale
ressalvar que o método e muito eficiente: na prevenção de jogos com cartas marcadas, como as licitações de obras
públicas, onde os corruptos combinam antecipadamente qual empresa irá ganhar a licitação; Nestes casos o
denunciante si for um empresário ganha a licitação pelo preço combinado no contrato e mais a propina
multiplicada x 10. total a ser pago pelos bandidos envolvidos no esquema de corrupção, sejam estes funcionários
públicos, e/ou do setor das empresas privadas participantes. (Veja o Post N°7)
Só bons policiais, Fazendo o que manda a lei: Todo policial obrigatoriamente deveria usar de maneira
permanente: o aparelho PBB (Personal Big Brother.) como parte do arsenal dos acessórios de uso padrão, estando
em serviço interno ou em qualquer diligencia externa, (neste caso só o ministério público e/ou um juiz tem acesso
irrestrito às gravações*6) muito útil em uma situação onde um bandido, traficante (de drogas e/ou armas.) é preso pela
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policia. Extra oficialmente, sabe-se que geralmente nestes casos, onde muito dinheiro esta em jogo, há sempre
um acerto entre o traficante e o delegado chefe da policia; O traficante oferece propina, que pode ser em dinheiro
ou droga e/ou armas, para se livrar da prisão, e pronto, às vezes tem que pagar periodicamente para se manter
em liberdade. Si o delegado e/ou qualquer um dos policiais aceitarem o suborno, e por o traficante em liberdade,
o traficante, (munido com as devidas provas.) pode se livrar da prisão e do flagrante sem ter que pagar nada para
ninguém, apenas deve ir ao ministério público e denunciar o ocorrido, e como recompensa ele poderá considerarse um homem livre, (melhor por um “arrependido” premiado na rua, do que ter um monte de bichos esfomeados, soltos por
um policial corrupto.) Além do que, o policial corrupto deverá pagar ao traficante 10 vezes o valor da propina
acertada e de toda a mercadoria confiscada. Claro que tudo isto estará bem documentado nas gravações do PBB,
o delegado, sabendo disto, Ele sem dúvida recusará o suborno, denunciando o fato, registrado em áudio e vídeo;
evidenciando todo o procedimento da captura, e a possível tentativa de suborno pelo traficante. Caso isto ocorra,
o policial e todo o contingente do plantão dividirão a recompensa como citado acima e deverá ser paga pelo
traficante (que além de continuar preso, ganha: mais um processo por suborno) e neste caso sua pena será também
dobrada. Aqui o método anticorrupção também funciona perfeitamente! Tanto o policial como o meliante tem
muito mais a perder do que ganhar si tentarem o caminho da corrupção.
*6 Formalidades do aparelho PBB pg.20
Adeus contrabando! Temos a questão do contrabando que se enquadra perfeitamente em um ambiente
propicio a corrupção (Alias dizem que historicamente foi o contrabando que originou a corrupção)* 7 sempre ouvimos
relatos de alfandegários e comerciantes que fazem acertos para a liberação das mercadorias nas docas e em
regiões fronteiriças; enquanto o valor do acerto for conveniente para ambos os lados, a corrupção vai correr solta;
Mas o que vai acontecer si o valor do acerto não puder competir com o valor da recompensa garantida por lei aos
denunciantes? (que é o triplo ou mais do valor da própria mercadoria a ser liberada). Nada! Não haverá nenhum
clima de confiança entre os envolvidos para começar qualquer negociação e a corrupção não acontece, daí
sabendo que não poderá corromper as autoridades o contrabandista será desmotivado desde o inicio, optando
por uma abordagem dentro da lei para ganhar dinheiro.
*7 Breve história da corrupção no Brasil pg. 21
Histórias do passado. Tráfico de todo tipo: A propósito do narcotráfico, qualquer usuário de entorpecentes que
for comprar droga para o uso próprio, estando de posse da mercadoria ilegal, pode ser denunciado por outra
pessoa que tem conhecimento dos fatos, o denunciante, ganha múltiplas vezes o valor da droga aprendida do
usuário que será impelido por lei a pagar a recompensa ao delator. (O delator permanecendo anônimo, pode ser o
próprio traficante já que não há provas da venda contra ele!) Agora, si alguém com conhecimento dos fatos, resolver
denunciar o traficante de entorpecentes receberá também múltiplas vezes o valor da droga aprendida como
recompensa. Um dos bandidos integrante ficaria bastante tentado para denunciar o chefe que acaba de receber
uma remessa importante de entorpecentes (e aí que o bicho vai pegar! Sempre tem um Judas no bando). Sem dúvida
consumir ou traficar drogas ilegais vai ser muito mais difícil e Oneroso para quem for denunciado, e com este
premio em jogo certamente não vai faltar denunciantes, isto vai desestimular bastante este mercado.
Para os denunciados, não é só pagar a recompensa e pronto, ainda vem o processo e as condenações prisionais
cabíveis no caso. Isto vale para qualquer outro tipo de trafico internacional como o mercado de Bebes e de
escravas Brancas, de Órgãos humanos, de Animais silvestres e derivados da indústria farmacêutica, obras de
arte e relíquias... E os que não foram ainda inventados etc.
Adeus à receptação, roubos e furtos: Aqui temos um fato que é complementar ao precedente. Por tabela,
Podemos incluir os caso de receptação, posse e porte de produtos e mercadorias oriundas de furtos e roubos
mais corriqueiros, que diminuirão drasticamente; o denunciado além de ganhar um processo e punido em forma
da lei vigente pelos crimes cometido, devera pagar ao denunciante a recompensa no valor da mercadoria (do preço
de loja) multiplicada pelos anos da pena prevista em lei! (É mais vantajoso comprar o produto em uma loja com nota
fiscal!) imaginem, si alguém terá a coragem de se expor vendendo, (mesmo em particular) ou tentar comprar e usar
algum produto oriundo de fonte ilícita! Sem dúvida seria denunciado imediatamente por alguém que sabe
demais e esta ávido para receber a irresistível recompensa.
Adeus a pirataria e falsificação de mercadorias e de documentos: Pelos mesmos motivos, a pirataria e a
falsificação de mercadorias, de documentos e produtos industrializados, podem ser erradicadas! Simplesmente si
quem denunciar o vendedor falsificador de qualquer produto adulterado como: alcoólicos, combustíveis,
remédios, etc. Pirateados: Musicas filmes etc. ou falsificado, (em geral roupas e acessórios de marcas renomadas)
receberia uma recompensa que equivale ao dobro do valor da mesma mercadoria só que da original! Ao
contrário, quem for flagrado e denunciado, (querendo comprar, ou estando de posse e porte de algum produto pirateado
ou falsificado, sem poder comprovar sua origem.) deverá pagar ao denunciante o valor da mercadoria original citado
acima, multiplicado pelos anos da pena cabíveis no caso, e mais um processo nas costas! E já que não haverá mais
condições de comercializar este tipo de mercadoria, as fabricas clandestinas irão logo à falência. Ou irão se
estabilizar conforme a lei para continuar trabalhando. Isto vale também para a falsificação ideológica de
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documentos, de dinheiro e obras de arte ou qualquer outra coisa. (vendeu gato por lebre vai ter que pagar o preço de
um monte de lebres.) porque o procedimento é o mesmo: a oferta e a procura, á denuncia e a recompensa! Quem
procura ou quem oferece não só fica com um pé atrás, mas sai correndo para não ser flagrado! Pelo outro
envolvido, e neste caso basta ter o conhecimento dos fatos para fazer a denuncia.
Adeus aos crimes encomendados! Esta é de lascar, e vai tirar o sono de muitos magnatas metidos a besta! Em
um setor muito corriqueiro no mundo do crime onde pessoas de posse, inescrupulosas contratam pistoleiros para
cometer um homicídio ou fazer qualquer serviço sujo, como: espancar, intimidar alguém, Seqüestro, Atentado ou
Terrorismo, Vandalismo, destruir propriedade pública ou privada, sabotagem, incendiar, explodir ou seja atos de
terrorismo etc. Nestes casos o método anticorrupção funciona perfeitamente! O contratado, denunciando o
mandante do crime, recebe como recompensa a soma combinada, só que multiplicada pelo numero de anos da
pena prevista para este crime e mais como bônus, a soma estimativa dos prejuízos, como si o serviço fosse
executado, também multiplicada pelos anos de condenação, isto é muito mais que a soma combinada para
executar o serviço; Si alguém está disposto a matar ou fazer qualquer coisa por dinheiro, então está perfeitamente
apto para denunciar por uma soma de dinheiro muitas e muitas vezes superior que a soma proposta pelo
mandante, e de quebra, sem risco algum de infringir a lei! Simplesmente não há como resistir. E diga se de
passagem, alem de ser preso e condenado em forma da lei, o mandante devera pagar a recompensa ao contratado
de qualquer jeito por tanto si tiver que fazer qualquer serviço sujo, sem dúvida alguma, seria arriscado e oneroso
de mais, tentar contratar alguém, sem ser denunciado; por isto vai desistir, ou fará o serviço por conta própria,
Mas não sendo profissional, certamente vai trocar os pés pelas mãos errando feio na empreitada, tipo: falar de
mais, dizendo o que não deve e para quem menos deve saber. Até na compra da arma do crime sem dúvida será
denunciado, de qualquer maneira a historia acabaria na delegacia, com a prisão do criminoso devido a uma
denuncia anônima recompensada,(feita por alguém de muita confiança: a própria Mãe dele! Mãe de peixinho é peixe).
Vale ressaltar aqui, que o método, também vai ser muito eficaz para prender: criminosos foragidos e porte ilegal
de armas de fogo denunciado por alguém “Mui Amigo” que sabe dos fatos. (muitos bandidos vão mudar de oficio
funcionando como detectores vivos de foragidos e de armas; É muito mais rentável do que assaltar! E é sem riscos.)
As questões ecológicas: Os abusos e a total falta de respeito pela natureza chegam ao fim, os desmatamentos
ilegais das florestas por madeireiros e carvoeiros clandestinos, as queimadas para criar pastos para a boiada, as
Pescas predatórias, as invasões das áreas de proteção ambiental e o despejo ilegal de produtos tóxicos pelas
empresas etc. Todos, têm um magnata inescrupuloso por trás, é todo magnata tem sempre alguns capatazes
“leais”, até certo ponto: lá onde a voz da concorrência desleal fala mais alto! Aí estes magnatas não têm como
competir! E serão denunciados por alguém de “confiança” invejoso e ávido por dinheiro.
Adeus atividades clandestinas: Qualquer local, ou esquema cujas atividades envolvem a negociação de
serviços ilícitos, e ilegais como: Aliciamento de menores ou seja Pedofilia, Prostíbulos, Bingos e Cassinos, jogos
de apostas em geral, Clínicas para cirurgias plásticas e de aborto (gostou desta?Sua santidade!) ou pratica da
medicina em geral de maneira ilegal, Empresas laranja, Charlatanismo, estelionatários, Rinhas de Galos, brigas
de cães e lutas clandestinas, Atividades mafiosas etc. todos têm potencial para serem denunciados em troca da
recompensa. (por um freqüentador, um visinho ou por um funcionário público, investigador ou provavelmente por alguém
de dentro do próprio antro) Aqui as denuncia não e apenas figurativa, mas acontece para valer e as recompensas
chegam ao seu destino, porque não há negociação de troca entre o denunciante e o denunciado, e as recompensas
sempre serão pagos pelos infratores conforme previsto em lei. Muitas Atividades serão suspensas e desfeitas com
os responsáveis julgados e condenados pelos crimes praticados. E não só os responsáveis das atividades, mas
também quem alimentam este tipo atividade ilegal, estaria na mira dos caçadores de recompensas.
“Dedurar o não dedurar eis a questão” Agora vem a bomba atômica! O efeito radioativo e devastador do
método: já que o método corrupção (0%) é Atemporal, (Quer dizer que, as denuncias tem o mesmo teor e validade,
independentemente do local e da data dos acontecimentos) daí, todo tipo de esquemas fraudulentos já ocorridos no
passado, ocorrendo no presente e os que potencialmente vão ocorrer no futuro, tipo: Seqüestro, Atentado ou
Terrorismo etc. si denunciados por um integrante, os principais autores serão punidos conforme a lei e as
recompensas serão devidamente destinadas aos denunciantes. O efeito do método se estende para um âmbito
mais abrangente (é de grátis!) onde qualquer pessoa, mesmo de fora do esquema, de posse das informações e
provas precisas que levam a prisão os membros participantes da corrupção (ou um delito qualquer) Pode denunciar
o esquema criminoso e fraudulento (ocorrido, em curso ou em planejamento) e se beneficiar com a recompensa,
cujo valor em principio para todos é: o total anonimato, mais um valor alto em dinheiro que deverá ser estipulado
de acordo e em relação com os objetos da Negociação em questão, O denunciante envolvido nos casos que não
são considerados hediondos também terá como beneficio a isenção penal total e irrestrita! E parcial nos casos de
crimes hediondos (si soltar um rato, permite pegar um monte deles, vale a pena). Vejam bem, ficar isento de qualquer
condenação penal no caso, (ou com uma condenação branda) e ainda: ganhar muito mais dinheiro do que já mais
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ganhou no esquema! E por cima de tudo: ficar no anonimato! Quer mole ou quer mais!... Isto é melhor que
qualquer delação premiada! Alias aqui a delação premiada funciona por antecipação, quer dizer que o delator
não precisa estar preso para que a lei seja aplicada. Basta a denuncia dele. Neste cenário, (seja para quem for)
devido à irresistível recompensa, haverá uma corrida armamentistica, de efeito em cascata, das denuncias, e a
ogiva nuclear principal, é o dedo indicador, apontado para o alvo: a cabeça de quem: participou, participa, ou vai
participar de algum modo, em um esquema criminoso e fraudulento, onde cada denunciado para não ficar com
prejuízo total, denunciará outro, visando se beneficiar com a recompensa, (E voilá, cabeças rolando a doidado! Até
parece à revolução francesa.) Mas aí não haverá o beneficio da isenção penal das denuncias já sofrida. Mesmo
denunciando outro, si já é réu delatado, vai pagar pelo crime pelo qual foi denunciado. Só será isento da pena si
for envolvido nas denuncias que fizer em outros casos daí em diante. Não importa qual o tipo de atividades
criminosas à organização esteja exercendo, Aqui o método é ainda mais sinistro, Age como um vírus,
desmantelando o organismo por dentro, sem a interferência de agentes externos. Não será mais necessário
infiltrar agentes disfarçados nas organizações criminosas, Os lobos vão se devorar entre si, A lealdade do bandido
diminui ao passo em que a cabeça do chefe valoriza na bolsa das recompensas! (Neste caso a lealdade some de vez!)
sempre há um ovo podre em qualquer cesta! Os Bandidos, aliás, não! O criminoso (solitário e carente) porque
“bandido” pressuponha-se que faz parte de uma banda criminosa é esta perdeu o elo principal que a mantinha
unida: “a confiança.” Agora os malfeitores estão isolados, cada um por si, sendo arriscado demais, praticamente
impossível trabalhar em equipe, sem ser denunciado, mais cedo do que mais tarde!
O Êxodo: “Si gritar pega ladrão!... Não fica um meu irmão, Si gritar pega ladrão!... Não fica umm...” Lembram desta
musica? Com certeza! Sem dúvida, pouco antes de o presente método virar lei, e entrar em vigor haverá um
êxodo em massa de magnitude bíblica, onde veremos milhares de Ratazanas zarpando para outras bandas, no
exterior. Excelente noticia! Que bom para o país! Não só controlamos a corrupção, mas também nos livramos da
maioria dos corruptos e dos bandidos! Os que não se mandarem estarão logo denunciados e presos! (Sai praga!
Que o diabo te acompanhe e as terríveis tormentas te conduzam direto para o inferno!)
O raciocínio de um corrupto acuado: “Si correr o bicho pega! Si ficar o bicho come! Humm... Foi bom em quanto
durou, mas quem vai se aposentar com louvor é eu! Então meu amigo me desculpa não é nada pessoal, mas a sua
cabeça vale um balde cheio de Ouro! Aiai... isto vai doer mais em mim do que em você... Mentira! Si não tem tu,
vai tu mesmo! Mais uma dedada básica saindo!” Isto é apenas o tal instinto básico de sobre vivencia! Agora sem
alimento a disposição (propina) os corruptos viram “Canibais” logo-logo extinguirão a própria espécime:
O “CorruptuSaurusSubornisPropinator.” a lei da evolução e implacável, algumas espécies são extintas e
desaparecem! Outras evoluem e desenvolvem características novas: “Honestidade e incorruptibilidade.”
adaptando-se ao meio ambiente hostil da nova era! Coitadinhos dos bichinhos! Terão uma vida sacrificada; Para
se alimentar daqui para frente, vão ter que trabalhar honestamente! (Par um corrupto isto é uma tortura japonesa! e
das piores: a vitalícia! Alguém está com peninha deles? Leva um para sua casa! como encosto.)
Conclusões: Considerando o fato que estamos no Brasil, deve haver milhares de outras situações onde o método
anticorrupção pode ser aplicado, seria necessário escrever um livro do tamanho da bíblia! (E olha lá!).
Mas já temos uma ampla visão da sua eficácia com os exemplos apresentados acima, e devido ao amplo teor dos
benefícios proporcionados, e da vasta aplicabilidade do método em diversas áreas no submundo do crime, é mais
apropriado chamá-lo de: o “Método Anti-Ilicitude Universal.” Humm..., Com um nome destes, ainda duvidam
que a sua natureza seja mesmo Mágica? Ou seria uma revelação divina? Si as santas divindades estiverem
envolvidas... Já sei! Fundaremos: a “Igreja Metodista da Honestidade Universal” Lei do santo Pajé nosso senhor
salvador das causas impossíveis. (Este Pajé... deve ser mesmo um santo E.T!). Brincadeiras aparte, Podemos em fim
acabar com a corrupção, basta aprovar uma lei, e a melhor parte disto è: de graça! Não dá mais, para sustentar
qualquer argumento que justifica a existência da corrupção! Qualquer pessoa que se posicionar contra o método
simplesmente estaria publicamente assumindo a sua tórrida natureza Corrupta! Fazendo jus a sua dinastia
“Hieniana.” Todos os políticos que estão (ou não) exercendo um cargo ou um mandato no governo deveriam se
manifestar Publicamente! Assinando um documento oficial de apoio ao projeto da lei Corrupção (0%); (Só que tem
um porem: o político deve antes se submeter a um detector de mentiras, da CIA!). Quem não estiver na lista Pode
esquecer as próximas eleições e a sua carreira política! Pode até tentar, mas Nunca mais será eleito pelo povo a
cargo algum! E si quer vai conseguir um emprego no setor privado! Quem é que vai eleger ou empregar um
Corrupto assumido? Não dá para negar! Este método anticorrupção apesar da simplicidade, é a arma, mais
poderosa e mais eficiente, que já foi elaborada até agora contra o crime em geral, o bem que o método fará em
apenas Sete dias, nenhum livro religioso, conseguiu fazer em 7000 anos de pregação! Nem o próprio Jesus Cristo,
o Mohamed, o Buda e todos os santos juntos conseguiram! (desde então, os pregadores, de tanto pregar ficaram com
uma língua, super desenvolvida de meio metro cheia de músculos! Pior, não adiantou a nada.) Do contrário não
estaríamos aqui vivendo hoje reféns da maldade e da criminalidade! A verdade é que as pregações têm uma
função básica: são muito eficientes em Amansar Carneirinhos! Para amansar Hienas, Lobos e dragões ferozes só
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mesmo a lei do santo Pajé! (O que foi?! Empolguei-me, Só divulgando a nossa Igreja! Levando a verdade e a palavra do
santo Pajé ao povo!)
Aprovando o presente Método Universal Anti-Ilicitude em forma de uma lei federal sólida, e bem articulada,
quase na totalidade dos casos, as hiena serão focinhadas e amordaçadas, deixando-as bem Afáveis e inofensivas
diante da carniça! Mas não será uma tarefa simples aprovar este projeto anticorrupção em lei, indo pelos
caminhos convencionais contando com a honestidade e a boa vontade política dos Dragões da caverna azul
(políticos no Congresso) ainda sem mordaças e focinheiras na fuças; Ninguém quer cortar na própria carniça, a
maioria vai cuspir fogo pelas narinas quando for confrontado com este projeto, Será? Estaria este projeto de
algum modo em conflito com os “interesses e as aspirações Políticas” dos Dragões da caverna azul? (acho que para
aprovar esta lei temos que subornar muita gente influente? Ainda dá tempo! Epá! Epá! Brincadeirinha...) Felizmente temos
leis que podem ser aprovadas pela iniciativa popular! Reunindo o Maximo de assinaturas possíveis (Mínimo 1,5
milhões) em um documento legalmente registrado. Este é o caminho! Então: Cavaleiros do Apocalipse, o dia do
juízo final chegou! Preparem suas adagas! (Canetas) Apontar! E... Assinar já! Corrupção (0%) neles! é o que eles
merecem! (Parece um bom slogan para o movimento).
“Vem vamos embora que esperar não é saber, quem sabido é, faz à hora agora! não espera acontecer...”
(E agora, será que o Pajé vai ser preso e exilado? Qual a alegação desta vez? Fazer apologia à honestidade!).
O Pajé previu: Em um futuro próximo nas principais manchetes internacionais...
“O Brasil Foi eleito o país mais honesto do mundo, Sendo um exemplo e servindo de modelo para o planeta.”
“O PIB do Brasil bateu o Recorde mais uma vez! Superou o PIB dos nove países mais ricos do mundo, somados!“
“O Brasil a primeira economia mundial recupera as finanças falidas do FMI evitando desastre econômico mundial”
“O índice da criminalidade no Brasil é menor que o da Suíça da Noruega e do Reinado de Mônaco!sem gastos públicos!“
(Tudo isto parece piada,mas só não acontece devido a Falta do dinheiro desviado, 200 Bilhões, só das verbas públicas!)
Termino do edital que trata do projeto de lei Corrupção(0%).
Veja Pg.19 Os Procedimento para apoiar e dar o seu voto de aprovação ao projeto.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*9 O Idealizador do Método: O Pajé goitacá sapoti (aê eté Apoena Apeîara Abaetetuba) Tradução literal:
Curandeiro errante do mato (Bom amigo que enxerga longe, conhecedor dos caminhos e o lugar cheio de gente boa.) ou
Místico peregrino mundano (Homem justo, Visionário e Sábio, Líder rumo à sociedade dos Homens honestos)
Perfil do autor: Brasileiro, Solteiro, Agnóstico, Autodidata,
Inventor, Visionário, Analista de sistemas nato, Fala 5 idiomas,
Já esteve em mais de 50 países pelo mundo a fora...
Especialidade: Farejar soluções práticas, eficientes e viáveis de
Alto impacto sócio-econômico e de baixos custos orçamentários
Com tecnologia Arcaica!
Esportes: Arco e Flecha, Mergulho, Parapente e Mountain-bike
Hobby: Amansar hienas e Viajar

A verdadeira identidade do autor do presente método anticorrupção ficará oculta por enquanto, o idealizador do
método, no momento só será conhecido pelo seu pseudônimo: o Pajé goitacá sapoti; Isto é necessário por
motivos óbvios de segurança, salvaguardando a sua integridade física de um possível ataque raivoso das hienas
dos lobos e dos dragões enfurecidos.
Criptografia digital: Senhas, estão espalhadas em cada pagina como no quadro acima, A chave só é conhecida
pelo próprio; Estes códigos decodificados são trechos de texto, que podem comprovar a identidade e reservar a
autoria do presente método a seu idealizador. A decodificação só pode ser feita no arquivo original, mediante um
aplicativo de leitura criptográfica particular, instalado no computador; Na hora oportuna, o autor decodificará o
código de um dos quadros, assumindo a autoria do método, nas mídias ao vivo, em um evento público com
testemunhas idôneas e famosas. (Previsão do Pajé: isto será na ocasião, ao recebimento do premio Nobel da paz!).
Após que este documento for exaustivamente veiculado nas mídias e maciçamente discutido nas redes sociais.
Quando o projeto, se tornar lei, e entrar em vigor, aí o mundo vai ser um lugar muito mais seguro e o autor
poderá se apresentar; mas isto não quer dizer que ele vai ficar escondido do publico, si for solicitado ele vai dar
entrevistas agendadas para varias emissoras de jornalismo e estará presente nas redes sociais usando o seu
Pseudônimo .
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E visto que por enquanto a identidade do Pajé deve permanecer anônima, uma organização.org ou um
empresa da mídia tipo: Radio, Revista, jornal etc. ou simplesmente uma pessoa física, si quiser pode ser: o portavoz do Pajé. A pessoa certa por exemplo seria alguém que tem o perfil do jornalista Ricardo Boechat.
Outras considerações::
Para ajudar a divulgar este projeto: Já tendo um site de boa visibilidade ,alguém disposto pode reservar um
espaço no seu site, para criar um fórum de conversa livre, tipo uma sala de Chat denominada: “A tenda do Pajé”.
Com acesso totalmente livre e anônimo, (reservado só neste espaço em particular, sem nenhuma exigência de
identificação prévia: cadastro, e-mail, senha ou outros, apenas o registro de um nickname) para que o próprio Pajé e
qualquer outra pessoa possam entrar e ter uma conversa franca pertinente ao assunto; no momento, é a única
forma de contacto possível com o Pajé. (Veja o link em baixo) Também pode publicar um artigo expondo sua
opinião sobre o assunto e publicar o presente método (na íntegra, e sem modificas) e/ou disponibilizar um
“download” no seu site para quem quiser baixar o mesmo, contribuindo assim para aumentar os pontos de
divulgação do método. E si é da sua alçada e competência pode fazer mais: Si faz parte de uma organização.org
Pode organizar um levante, uma frente a nível Nacional, Juntos com outras entidades apoiadoras do projeto
numa só voz; que sejam estes: outras organizações civis, partidos, associações, empresas, pessoas físicas etc.
Assim podemos levar o projeto à frente com força total até ser aprovado por unanimidade tornando-se lei federal.
Isto é mais importante que o próprio autor em si, o Pajé fez a parte dele, agora é com vocês, Claro que o projeto
no estado atual, na verdade é um projeto prévio, o preâmbulo de um projeto, e precisa ser redigido por uma
comissão de profissionais da disciplina, para que esteja em conformidade com as exigências formais, de um
Projeto de lei Federal de Iniciativa Popular bem articulado. Por isto, mantendo as diretrizes originais do
pensamento do autor, e a sua autoria, as organizações civis apoiadoras dispostas a patrocinar o projeto, como a
OAB por exemplo, ou outros, podem formar esta comissão para trabalhar nisto, publicando o documento oficial
nas redes, permitindo o “download” do mesmo para qualquer pessoa no site, para que o autor, possa baixar ler e
aprovar o projeto formal, antes da sua apresentação à câmara dos deputados.
O partido, ou organização que conseguir aprovar o presente projeto, em lei pela iniciativa popular, terá a
representação legitimada pela genuína confiança de todos os eleitores, para eleger não só a próxima Presidenta
da Nação! Mas todos que vão seguir! A bola taí, na frente do gol, é só chutar! (É com você Maria!) mudar é
possível! A palavra: “corrupção 0%” deve ser incluída na nossa Bandeira Nacional! Não deixem que um país
estrangeiro leva à dianteira aprovando a lei Corrupção (0%) Antes de nós, O orgulho nacional está em jogo!
Unidos Venceremos! Seria, uma bola fora legendária! Um constrangimento nacional de proporções épicas!
Perdendo de 7 a 1 a copa mundial pareceria uma fichinha em comparação! Mas francamente o que importa
realmente é aprovar o projeto em lei, que seja o Brasil ou outro país o primeiro tanto faz, de qualquer forma todos
os outros, fatalmente terão que seguir o exemplo para não ficar de fora do mercado globalizado, Sim porque os
países que não aprovarem o projeto, vão ficar para traz em todos os aspectos políticos e socioeconômicos!
É importante ler sem falta as Idéias para reflexão a seguir...
10/04/15 AM 03:34 Post N°1 PGS > Deveres e obrigações cívicas do cidadão:
De certo modo, talvez inconscientemente, cada um é conivente e tem sua parcela de responsabilidade por ficar
apático sem enxergar a situação do país, deixando-se levar silenciosamente, seguindo sem resistência, o sistema
podre estabelecido. Uma nação tem os políticos que merece! E também os que não têm! Cada pessoa deve fazer a
sua parte e todos devem fazer mais para a nação do que si espera de um povo unido. Não espere que o Brasil faça
algo por ti, mas veja por onde você possa fazer algo para o Brasil! É uma obrigação cívica de Cada cidadão! “Mas
Como? trabalho, estudo, curto á vida, fico cansado não tenho tempo!” Nem 30 minutinhos? Cada um deveria contribuir
com ao menos 30 minutinhos por dia (ou 15 horas por mês) do seu tempo livre a discussões em uma rede social,
especificamente criadas pelas sociedades civis, voltadas para discutir problemas de cunho político e social de
interesse popular, onde soluções podem ser propostas, levando as idéias para um estudo mais aprofundado,
visando à apresentação das soluções em forma de um projeto de lei para o congresso caso houver o interesse de
muita gente. (Como por exemplo, o presente projeto) isto já acontece só que de maneira muito tímida; é
imprescindível, e precisa ser com a participação maciça de todo o contingente do eleitorado. Seria como uma
passeata de manifestação em praça pública todos os dias mas sem a necessidade de uma organização prévia,
onde cada um, pode se manifestar livremente, expressando literalmente suas idéias nas redes para o bem
coletivo. Agora novidade seria si a participação de cada cidadão fosse uma obrigação cívica, determinada por lei,
Como o “serviço militar obrigatório,” seria: (“o Serviço Civil Obrigatório”) com certas sanções construtivas,
como trabalho social e comunitário para quem não cumprir o desígnio dentro do trimestre! Não concorda? Não!
Pois é, só pode ser um egoísta sem noção, que só sabe reclamar da vida sem mover um dedo para si quer tentar
melhorar alguma coisa, nem para si mesmo; “Hellooo, ôo!... toc, toc, toc! Têm alguém aí dentro?” se já percebeu
que o país está afundando na corrupção? Se não se ligar agora vai piorar e quem é que vai estar com a mordaça
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na fuça daqui a pouco é você! Como na china, nem terás o direito de chegar perto de um computador sem a
permissão expressa deles! Mas quem concorda com o “Serviço Civil Obrigatório” e porque sabe que isto seria
um pesadelo para os poderosos manda chuvas, eles têm pavor quando o povo se reúne, e questiona a situação! Si
for determinado por lei então, Aí que terão um colapso nervoso, porque não poderão impedir com o poder
econômico deles, e com a cavalaria e as brigadas policiais “patrocinadas” Isto vai incomodar com certeza! E
muito mais do que as passeadas e manifestações de protesto, que tem por aí; estas seriam fichinhas em
comparação, porque a força, e o alcance, do serviço civil, seria muito mais abrangente, e efetivo a nível nacional!
Sendo os efeitos concretamente tangíveis em curto prazo. Seria a arma que faltava ao povo, o instrumento legal
para poder enfrentar de igual para igual os poderosos dragões; estes querem mais que o povo fique disperso
distraído tirando “Self’s” e desinteressado nos assuntos deles e da nação! Fora algumas poucas leis, que somadas
não chegam ao numero de dedos de uma só das mãos, em 20 anos, Todas as outras milhares de leis e os
instrumentos legais que existem hoje, foram elaborados por quem? Você teve alguma participação ativa de ao
menos uma delas? Então, a quem estas leis servem, segundo a sua opinião? Certamente não a você è nem ao povo
e bem menos a nação! Só aos poucos que as elaboraram em interesse próprio e de grupos minoritários. Tem gente
que passam horas e horas todos os dias nas redes sociais, jogando conversa fora sem assunto, tipo: (ka ka ka ha ka!
Curtiu? Curti! Ebáaa!) isto sem dúvida é divertido e saudável, mas até certo ponto: Uma ação fútil, para uma
causa inútil! Só pode ser um atraso na vida, isto é um fato! Porque resolver não resolve nada na situação e na
qualidade da vida, O Pajé diz: “Não adianta disfarçar, o interessante é o que interessa aos outros” por tanto fica calado,
para não falar abobrinhas que só você acha interessante! E pior acredita que está causando! Pergunte aos
outros...(e doa a quem doer) peça a eles, dar uma opinião sincera!... Vão por mim, vocês podem! E deveriam
dedicar só alguns minutos a mais por dia nas redes para fazer algo, muito mais proveitoso, e realmente mais
interessante para si e para todo mundo: Ser politicamente participativos! (só a palavra já acrescenta importância a
quem faz uso! Repita, Eu sou...) Desta maneira cada um vai se sentir mais incluído vendo suas idéias dando frutos,
sabendo que fez parte e contribuiu ativamente para que isto se tornasse realidade e terá orgulho redobrado em
ser um cidadão brasileiro, Pensar em coletivo, é agir com representação legitimada!... O Brasil agradece! Não é só
torcer e lembrar que é brasileiro quando o Brasil esta jogando! Para o Brasil ganhar para valer mesmo, cada um
precisa descer das arquibancadas e entrar em campo, lá onde a verdadeira luta acontece! Já sabemos e estamos
carecas de saber que o nosso voto e a esperança do futuro, mas só fica na esperança, de concreto e sempre uma
decepção! Quer ser bem servido? Não espere que outros o façam por ti, sirva-se você mesmo! Quem delega, faz
concessões, e assina em baixo pagando a conta (Bem salgada por sinal e sem poder reclamar depois!) Cada um
em plena capacidade da sua faculdade física e mental, pode e deve se representar por si só! Temos as tecnologias
e os instrumentos legais que precisamos a disposição, (a internet e a aprovação de leis pela iniciativa popular)
Ninguém precisa ser representado no congresso pelos outros, especialmente por quem menos merece a nossa
confiança! Parem um pouquinho só de conversa fiada e de tirar “self’s” nas redes, e façam algo de bom e mais
proveitoso nestas redes para si mesmo! Meia horinha Só! Por dia, e o Brasil anos para frente! Com um “Upgrade”
no sistema democrático (ora Representativo) para um sistema de “democracia direta.” onde cada cidadão pode se
representar através da organização civil, a qual se afiliou; os partidos deixam de ter o poder decisivo e os políticos
tornam-se os funcionários públicos que são, para apenas aconselhar, acatar e executar a vontade do povo! Isto é a
verdadeira democracia! (a caverna azul na internet sem dragões!). Lea também os outros post’s do Pajé. Pg.27
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Procedimento para apoiar e dar o seu voto de aprovação ao projeto!
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1.

Para apoiar o projeto do Pajé Goitacá Sapoti: nenhum esforço é demais, O Brasil precisa de você! Está ao
seu alcance. Seja um ativista, e faça da sua cidadania o seu orgulho de ser, à hora é agora! : livre o Brasil
da corrupção! Si cada apoiador a sua vez quiser se engajar e também ser um coletor(a) de assinaturas
conseguindo coletar ao menos 120 assinaturas válidas, ou mais, em pouco tempo teremos a cota
necessária para aprovar a lei do Pajé. Preencha e assine o Formulário oficial de apoio (Lista de Apoiamento
da Pg.25, Imprima varias copias) e vá ao site: http://goo.gl/ky02Eg disponibilizado para se cadastrar como
apoiador(a) do projeto; Convença o maior número de pessoas (amigos, parentes, visinhos, colegas de trabalho,
e nas redes sociais) a fazer o mesmo: Assinar o formulário e seja coletor também, Faça xérox da Pg.23 deste
documento e entrega como folheto informativo para cada apoiador que assina o formulário.
No site acima ou neste link http://goo.gl/s254Ix a pessoa poderá baixar o arquivo Corrupção(0%).pdf
do presente projeto na íntegra. É importante que cada apoiador(a) assine só uma vez o formulário para
não termos números de títulos redundantes na coleta das assinaturas; Si você já assinou com outro
coletor(a) não precisa assinar mais, só continue a coleta, quando terminar, em baixo no roda pé de cada
formulário tem: “Coletor(a) Nome”, coloca o seu nome e e-mail; e Pronto.
Agora, os formulários originais assinados devem ser enviados pelo correio para uma caixa postal
determinada, por motivos de segurança, receberás o numero da caixa postal por e-mail; Por isto, no site >
http://www.digi-artvisualcom.com/ link > A Tenda do Pajé <
tem um quadro: “Caixa Postal”, entra o seu nome e o seu e-mail, e aperta: “OK”, vai receber o numero
da caixa no seu E-mail; é Importante e é imprescindível fazer isto para que todos os formulários sejam
recolhidos pela organização patrocinadora do projeto.

2.

Importante: deve também mandar: o texto E-mail da Pg.22 (copiar o Texto Sem alterar nada) para todos os
endereços que se encontram na Pg.24 sem deixar nenhum de fora! (São organizações civis, partidos,
associações estudantis, entidades de jornalismo; empresas, e apoiadores do projeto.) coloca apenas o seu
comentário e endereço de e-mail em evidencia no final para contato posterior, no, “Comentário:”, Exala á
sua postura e opinião a respeito do projeto; Assim cada entidade apoiadora ao receber o seu e-mail pode
contabilizar e avaliar o teor da abrangência de todos os apoiadores a nível nacional, e divulgar estes
dados nas redes e nas mídias! Em seguida, pode e deve também mandar o mesmo e-mail, para todas as
pessoas que você quiser, (conhecidas suas ou não.) só que em anexo para estes, colocarás, a copia do
arquivo Corrupção(0%).7z do presente projeto; (p/ estrangeiros, neste anexo tem: Corrupção(0%)EN.pdf e o
texto E-mail em inglês) assim cada pessoa pode ler, e se inteirar no assunto; e si quiser, será mais uma
coletora de assinaturas; Si você tiver a oportunidade e condições financeiras, faça uma mala direta,
“Uploads” etc. Quanto mais pessoas se inteirarem, e compartilharem o arquivo Corrupção(0%).7z nas
redes sociais melhor! Pode também postar um vídeo no youtube si quiser; (para os famosos e influentes nas
mídias isto é uma obrigação cívica!) publique o seu depoimento, de seus amigos e parentes, expondo suas
opiniões! Si tiver alma de artista e uma boa idéia faça algo de bem engraçado para divulgar mais o
projeto. Para que todos os vídeos fiquem juntos na pagina do youtube, o nome do vídeo postado deve
começar com: “Corrupção(0%) 100% Apoiado + o seu nome”,Além disto, entre nas redes sociais referente ao
combate da corrupção ou outros do mesmo gênero e incentive as discussões em torno dos argumentos
lidos neste Projeto e do Método em particular.

3.

Si é do seu temperamento e competência, pode fazer mais se engajando na militância ativa, procure os
núcleos estudantis das universidades, Faça camisetas com slogan tipo: [#Pajé Goitacá 100% Apoiado!]
[#A cura taí! (Ch) 0% = p> (r>=2·m)] [#(C) 0% neles já!] Organize passeatas para coletas de assinaturas e
distribuição de panfletos informativos, E também si estiver na área do jornalismo pode escrever artigos e
a sua opinião sobre o projeto no seu blog ou site, publicar e disponibilizando um “download” para quem
quiser baixar o presente projeto na íntegra, aumentando assim a divulgação do método; e si faz parte de
uma organização.org, sendo da sua alçada, pode organizar um levante, uma frente a nível Nacional,
Juntos com outras entidades apoiadoras do projeto numa só voz; que sejam estes organizações civis,
partidos, associações, empresas e pessoas físicas etc. Assim podemos levar o projeto à frente com força
total até ser aprovado tornando-se lei federal. O Pajé fez a parte dele, vocês estão com a faca o queijo e a
goiabada na mão agora é com vocês! Levem este projeto à diante com força total!
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*¹ Algumas estatísticas: Agência Nacional Anticorrupção Justificativa e delineamento geral, Apresentado pelo
Conselho Deliberativo da Transparência Brasil ao presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva e à equipe de
transição de governo. 12/2002. Introdução:
A alta prevalência de práticas de corrupção no Estado brasileiro tem sido sistematicamente confirmada por
estudos e diagnósticos. É bastante conhecido o fato de que o Brasil ocupa uma posição pouco privilegiada no
ranking de percepções de corrupção da Transparency International. Altas percepções de corrupção são também
reportadas por outros estudos. À objeção de que a simples percepção não descreve objetivamente a situação real
contrapõem-se levantamentos sobre a experiência concreta com a corrupção, os quais confirmam uma alta
incidência do fenômeno em diversas esferas da interação público-privado. Assim, por exemplo, nada menos que
4% dos brasileiros revelam já terem sido sujeitos a pedidos de propina por parte de agentes públicos no período
recente. Como comparação, considere-se que esse porcentual é de 1,4% em Portugal e de 0,1% na Suíça. Quase
50% de empresas consultadas em levantamento dirigido especificamente ao setor privado reportam já terem sido
submetidas a achaques por parte de agentes públicos nos contextos de licitações públicas e fiscalização tributária
das três esferas de governo, e mais de 30% na concessão de licenças, também nas três esferas. Quando avaliam a
propensão de haver corrupção em diferentes áreas do Estado, a avaliação menos desfavorável refere-se às
privatizações – mas, ainda assim, com mais de 50% de julgamentos de que a cobrança de propinas e a prática de
nepotismo ocorrem “um tanto freqüentemente” ou “muito freqüentemente”. No extremo oposto estão
permissões e polícia, com quase 100%, licitações públicas, com pouco menos de 90%, o Judiciário, com mais de
80%. O mesmo levantamento atribui altíssimas probabilidades de que classes específicas de agentes públicos
(incluindo-se fiscais técnicos e tributários, agentes alfandegários, funcionários ligados a licitações e permissões
etc.) cobrem propinas ou pratiquem nepotismo. Em outro território, mas intimamente relacionado com a gestão
da coisa pública, durante as eleições de 2000 nada menos que 6% dos eleitores foram sujeitos a ofertas de compra
de votos por dinheiro, proporção que dobra nas regiões Norte e Centro-Oeste. Levantamento idêntico, realizado
logo após as eleições de 2002, revelou uma aparente melhora do quadro (3% de testemunhos de oferta de compra
de votos no agregado do país, com as regiões Norte e Centro-Oeste aparecendo com 5%), em que pese à natureza
distinta de ambos os pleitos.
Na amostra de empresas Kroll/TBrasil, 70% afirmam já terem se sentido
compelidas a contribuir com campanhas eleitorais, e destas 60% admitem que sempre há menção explícita a
favores a serem auferidos em troca do financiamento. Quando perguntadas sobre quais outros métodos, além do
pagamento direto em dinheiro, são usados para se conseguir obter vantagens indevidas na relação com o Estado,
além de outra vez mencionarem contribuições eleitorais (53%), as empresas citam presentes e gentilezas
freqüentes (74,3%) e empregar parentes de agentes públicos (47,3%), práticas cuja prevalência é indicadora da
presença de falhas graves tanto no arcabouço ético no quais esses agentes se movem quanto no monitoramento
de seu comportamento concreto. Nada menos de um terço das empresas consultadas admitem que a corrupção é
prática aceita comercialmente em seus respectivos setores de atuação. Não é de admirar, assim, que a confiança
do público brasileiro nas instituições é a menor de toda a Ibero - América. Com efeito, aquilatação periódica
realizada pelo Consórcio Ibero-Americano de Empresas de Investigação de Mercado em 16 países dá ao Brasil os
menores índices de confiança entre todos os países pesquisados.
*6 Formalidades do aparelho PBB. (só um juiz tem acesso irrestrito às gravações.) O desligamento proposital do
aparelho PBB. Em serviço, feito pelo policial, serve como uma confissão de culpa em casos de condutas
irregulares; Alias o aparelho não tem um botão para este fim só desliga si as baterias estiverem descarregadas;
mas o policial tem como fazer recarga rápida e preventiva no aparelho antes disto de varias formas possíveis
durante o serviço (no carro da patrulha, mediante pilhas avulsas que sempre carrega junto, em uma tomada etc. ) não tem
desculpa que pode justificar o desligamento acidental do aparelho. O fato de os policiais terem acesso restrito aos
arquivos, (só consultas de leitura.) é justificados pelos péssimos exemplos de conduta que são dados nas mídias e já
sabemos onde isto leva; todo o sistema é automático, os arquivos são apagados periodicamente a cada 90 dias.
Mas antes do prazo já teriam passado por uma vistoria em caso de apuração de ocorrências e condutas
irregulares. Estas restrições não se aplicam as pessoas civis, portadoras do aparelho, mas o apagamento dos
arquivos continua sendo automático e restrito, a não ser que o portador, queira guardar estes arquivos em uma
pasta particular fora das nuvens. Neste caso a copia é permitida, apagar não.(isto daria margem para destruir provas
de um crime)
Não da para expor aqui, toda a documentação das regras e funcionalidades do aparelho PBB. isto fica para a
próxima... Mas, uma coisa é certa, só este aparelho, por si, já é um bendito Guarda costas! (Magrinho!) Aliado à lei
da integridade física e social então vira um colosso e será imbatível! É melhor prevenir do que remediar! Em vez
de ter que investigar, é melhor só rever as provas nos arquivos já a disposição. A tecnologia é disponível e
funcional já há décadas, basta fazer algumas adaptações. E não ferem os direitos da privacidade porque não tem
ninguém monitorando em tempo real, e o acesso é restrito ao próprio portador ou si for o caso só com uma
ordem judicial.
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*7 Breve história e relatos sobre a corrupção
Antonio Cruz/Abr: Os primeiros registros de práticas de ilegalidade no Brasil, que temos registro, datam do
século XVI no período da colonização portuguesa. O caso mais freqüente era de funcionários públicos,
encarregados de fiscalizar o contrabando e outras transgressões contra a coroa portuguesa e ao invés de
cumprirem suas funções, acabavam praticando o comércio ilegal de produtos brasileiros como pau-brasil,
especiarias, tabaco, ouro e diamante. Cabe ressaltar que tais produtos somente poderiam ser comercializados com
autorização especial do rei, mas acabavam nas mãos dos contrabandistas. Portugal por sua vez se furtava em
resolver os assuntos ligados ao contrabando e a propina, pois estava mais interessado em manter os rendimentos
significativos da camada aristocrática do que alimentar um sistema de empreendimentos produtivos através do
controle dessas práticas. (NÓBREGA, 2009): Estamos novamente em meio a um turbilhão de escândalos
públicos, o que tem sido uma situação constante desde a época em que éramos uma simples colônia. Como diz o
adágio popular vivemos na “casa da mãe Joana” Pesquisa do IBOPE (2006) concluiu que: A maioria dos
brasileiros costuma condenar a corrupção, mas tem um comportamento nada aceitável nos seus atos do dia-a dia,
menosprezando valores como honestidade e ética e se apegando ao chamado "jeitinho brasileiro”. 75% afirmaram
que cometeriam atos de corrupção se tivessem oportunidade de fazê-lo; 14% disseram que já pagaram gorjetas
para se livrar de multas; 59% das pessoas ouvidas afirmaram que, se fossem autoridades, contratariam familiares
ou amigos para cargos de confiança; 43% disseram que aproveitariam viagens oficiais para lazer próprio e dos
familiares. O Mal está tão arraigado na cultura que já faz parte do DNA de muita gente!
Wilmar Machado Vieira Júnior: Alguns estudiosos sobre o tema, entre eles Nunes (2008), ressaltam que a
existência da corrupção se confunde com a história da humanidade. Segundo ele, “referências ao fenômeno podem
ser encontradas no Código de Hamurabi, no Reino da Babilônia (XX a.C.), no Reino do Egito (XIV a.C.) e na Bíblia” (p.16).
Os filósofos da Grécia Antiga já se dedicavam ao tema. Aristóteles, em Ética a Nicômaco, já discorria sobre a
corrupção na polis. Foi na era clássica do Direito Grego, caracterizada pela aparição da cidade-estado, polis, e da
democracia direta que surgiram os delitos de funcionários contra a Administração Pública. Eram tipificados o
peculato, a corrupção e o abuso de autoridade, aos quais se cominavam penas gravíssimas, inclusive a de morte
(BARROS JUNIOR ROCHA, 2009, p. 37). O filme Gladiador (2000) destaca, de maneira explícita, a corrupção no
Senado romano no período do Baixo Império (Século II), sendo salientado pelo Imperador que sua dissolução não
seria sentida pelos romanos, ante os inúmeros escândalos de corrupção envolvendo os senadores. O que se
observa é que a corrupção vem se desenvolvendo na mesma proporção que se desenvolve a sociedade. Quanto
maior o número de relações humanas, mais propícia a ocorrência de um ato corrupto. Desde a expansão
marítimo-comercial essas relações vêm aumentando vertiginosamente, passando pela Revolução Industrial, que
mudou radicalmente a divisão do trabalho e aumentou a circulação de riquezas. Paralelamente, o Estado, na
concepção que se conhece hoje, surge e se expande cada vez mais. A disputa pelo poder no mundo bipolar (entre
capitalistas e socialistas), já no Século XX, foi propícia ao surgimento de governos ditatoriais, caracterizados por
abusos praticados por ditadores corruptos. Essa Ordem Mundial foi rompida com o término da chamada Guerra
Fria, já nos anos 1990, ocasião em que se iniciou processo de democratização. Esse processo de ampla
democratização após a Guerra Fria fez com que houvesse uma verdadeira explosão de ações preventivas e
repressivas ao fenômeno da corrupção. A democracia (…) permite a coexistência de mecanismos institucionais e
sociais de controle e contribui para o aumento das discussões e das ações anticorrupção em razão do aumento
dos espaços para discussão do fenômeno, além do aumento das instituições governamentais ou não que estudam
o tema (NUNES, 2008, p. 23
*8 A corrupção vicia! Inventado novo método de tratamento psicológico anticorrupção (Será?) Um grupo de
alunos universitários de São Petersburgo elaborou novas técnicas psicoterapêuticas que possam impedir o
surgimento de dolos e práticas criminais, incluindo a corrupção. Os estudantes do terceiro e quarto anos da
Academia dos Serviços Aduaneiros apresentaram o seu know-how durante o Fórum Internacional de Inovações
que decorre em Moscou. Segundo os autores da idéia, a aplicação de tais métodos é mais complicada do que os
métodos de tratamento semelhantes que se usam na cura do vício e da dependência alcoólica. Por isso, o projeto
inovador que visa combater vários desígnios de caráter criminal precisará de investimentos de bilhões de dólares!
http://www.psychology.id.jcmb.dn55abr06.te/ni-26419960337-z23-s190 Mas que fedor é este?...Si não for Enxofre
então são as hienas defecando! Inventam cada uma! È pior, tem quem acredita, nestas bobagens, Aí têm! Segundas
intenções: Desvio de dinheiro público, usando argumentos “Louváveis” Técnicas usadas por malandros corruptos para se
dar bem. Fiquem de Olho! Acontece por aqui também! Usando todo tipo de artimanhas para desviar o seu dinheiro!
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Este é o “texto E-mail” a ser mandado. Faça uma copia (Só o que estiver no quadro) e pode adicionar o seu comentário pessoal em baixo.
Importante: Coloca o seu e-mail no local indicado, com os xxxxxxx@xxxx para contato posterior com as organizações apoiadoras, como
Assunto Use:
O.N.G.P.P. Circular de advertência N°3. Isto é do seu interesse! Evite a ocorrência...

(Este e-mail é destinado a todos os membros deste endereço)

"Taxa de Corrupção a 0% já disponível!”
Precisa ler isto! É muito interessante! Recebi por e-mail um arquivo.pdf que expõe um método novo prevendo a
redução da taxa de corrupção a (0%), Sim! O método Funciona mesmo! Não é uma proposta de combate à
corrupção bla, bla, bla de longo prazo que não resulta em nada, o método previne, evitando a própria situação na
qual a corrupção pode se manifestar, impedindo a sua ocorrência já no berço! Ou seja, de imediato assim que o
método for aplicado, é a coisa mais Sinistra, Nunca vi nem ouvi nada igual, o autor do método o Pajé Goitacá
Sapoti, é de outro mundo! O cara é de mais, finalmente a corrupção pode ser horizontalmente e verticalmente
banida do cenário.
Agora chegou a nossa vez! Eu e muitos outros apoiamos 100% o projeto do Pajé! E já estamos coletando as
assinaturas para a aprovação de uma lei de iniciativa popular, Podemos em fim dar o que eles merecem, por um
Brasil melhor! Corrupção (0%) neles já! Mas para isto se tornar realidade, o seu Apoio é fundamental! (si você não
é um corrupto) Faça parte deste movimento também! Dê a sua contribuição para salvar o Brasil e o seu futuro. É só
mais um voto, uma assinatura a mais, que já vai fazer muita diferença! Sem dúvida,vai gostar muito da idéia,
Leia, e siga as instruções que estão no arquivo em anexo, Não deixa para depois faça isto agora! Porque, Sem você
perceber, recursos valiosos estão sendo drenados diretamente do seu bolso! Exemplo:
Crise econômica, Desemprego, Filas nos hospitais, falta de atendimento e remédios, Saneamentos básicos de
fachada, Escândalos no governo, Até a própria merenda escolar das crianças carentes não escapa! A insegurança
é total onde não só os bandidos representam à ameaça mas também temos que temer quem deveria nus proteger!
Então, É pouco ou quer mais? Aí vão, 200 Bilhões por ano do nosso dinheiro, desviado em negociatas pelos
corruptos! Si bem aplicado, o Brasil estaria no primeiro mundo em termos da qualidade da vida! Evite a
ocorrência da próxima Corrupção!
O resgate da moralidade e da honestidade e sobre tudo da cidadania, são os valores essenciais na construção e na
consolidação de um verdadeiro Estado Democrático da Ordem e do Progresso. Quem é ciente disto, já está no caminho
certo,mas ainda precisa percorrê-lo! ”Unidos Venceremos!”.
Comentário:

E-mail: xxxxxxxxxxxx@.xxxx
Em anexo está o arquivo compactado que recebi: Corrupção(0%).7z Atenção! Abaixar e abrir o arquivo anexo
em num ambiente isolado do seu antivírus. Si não conseguir ou não quiser abrir o anexo, não se preocupe
pode ler ou baixar o arquivo no site da empresa Digi-Art´s Visual Com.
http://www.digi-artvisualcom.com link: A Tenda do Pajé
(gentilmente disponibilizado, por uma das tantas empresas apoiadora do movimento deste projeto)
Resumo: O instinto básico de sobre vivencia das hienas, (os corruptos) está associado a uma índole do mal, arraigado bem no fundo, fazendo
parte do DNA deles, O lema é:“Dane-se o mundo! Quem vai se dar bem é eu! Rápido, sem esforço e sem riscos então, melhor ainda!”
Não da para mudar a natureza dos corruptos! Não adianta criar leis e impor códigos de conduta e regras para intimidar os corruptos e
criminosos que em geral, desconhecem absolutamente qualquer conceito relacionado à ética cívica e da moralidade de um cidadão honesto,
isto não esta escrito no DNA deles. Estes não têm a disposição psíquica necessária para entender o código, pelo simples motivos:“Si não é
rentável é um atraso na vida, não faz sentido!” os animais visando à presa (os lucros e os benefícios) só reagem por instinto,não com a
razão! Mas mudando a perspectiva, Hipoteticamente falando, á corrupção, teria as condições mínimas para germinar, onde o a alíquota dos
benefícios fosse tão baixa a ponto de reduzir a motivação do suborno a 0% e ao mesmo tempo a alíquota do fracasso fosse tão elevada a
ponto de efetivar a punição e o prejuízo em 100% dos casos? Obter resultados positivos como este parece algo fantasioso de mais para ser
considerado possível, mas esta é exatamente a proposta do presente método que não se atem ao tratamento, mas a prevenção e a erradicação
da doença, ou seja, a Cura definitiva! Que só pode ser obtida, cortando o mal pela raiz, cirurgicamente! O método proposto aqui foi elaborado
para prevenir e impedir qualquer manifestação da própria situação na qual a corrupção se desenvolve, induzindo um aborto espontâneo antes
mesmo da sua concepção; Neste sentido o método age como um anticoncepcional, mantendo o organismo gestor da ilicitude infértil, totalmente
estéril evitando a fecundação e a incubação em potencial da corrupção já no útero!
(O documento na íntegra também está disponível on-line, em Inglês e Português no Link do site acima)

22

Pro PROJETO DE LEI FEDERAL:
MÉTODO CORRUPÇÃO 0%
Idealizador:
O Pajé Goitacá Sapoti
Do Método:
Cura e Erradicação da “Corrupção”
Áreas de aplicação: Adeus propinas e a supervalorização dos orçamentos
Uma caixa preta pessoal / Uma sociedade mais pacífica e segura:
Nunca mais prédios desabando por aí /Adeus comissão "por fora"
Adeus lavagem de dinheiro / Adeus caixa dois / Falta de verbas?
Adeus crimes encomendados e o terrorismo / Só bons policiais na policia
Combate ao narcotráfico / ao contrabando /a pirataria e...
Falsificação em geral / Adeus receptação / Adeus atividades Clandestinas
Adeus funcionários fantasma e assessores/E muito mais...
O documento CORRUPÇÃO 0%. na integra > link http://goo.gl/s254Ix

Precisamos do seu Apoio! Entre na Tenda do Pajé!
Seja um cidadão consciente e coletor de mais assinaturas
Síntese:
Só podemos obter resultados positivos cortando o mal pela raiz
cirurgicamente! Esta é a proposta do presente método que não
visa o tratamento, mas a prevenção e a erradicação da doença,
ou seja A cura definitiva!
O que explica a alta incidência de corrupção nas relações do
Estado com a sociedade brasileira? O que leva pessoas que já
tem a vida ganha e muito bem ganha a querer mais, a ponto de
arriscar tudo, tomando parte de esquemas inescrupulosos e
ilegais, para desviar dinheiro público ou privado, pagar e aceitar
propinas, incitar o suborno etc. ? Eu não sou um sociólogo
tecnocrata no assunto, mas sei que o dinheiro por si só, não é o
motivador principal, o incentivo maior está simplesmente na
absoluta certeza do sucesso e da impunidade! Aliada a uma
ganância exageradamente inflada, e também o tédio, o gosto de
viver perigosamente, a vida não tem sentido si não corremos
riscos! É um jogo onde o risco é a moeda de troca, isto é um fato
científico: o vicio na Adrenalina! (propina neste caso). Vivemos em
uma sociedade onde a corrupção è sinônima de státus e poder,
para atingir as metas, e considerar alguém da “Família.”
(Mafiosa.) A pessoa alvo, têm que aderir ao esquema de
corrupção estabelecido! (pela Família.) eles podem ser bastante
“convincentes.” até a morte si for preciso! Esta è apura verdade!
Honestidade e consciência social, Coisas da ficção, apenas
maquiagem cênica, úteis só para manter as aparências! A
realidade doentia Brasileira, e a do Estado, (sintomas evidentes da
doença.) precisam urgente da cura milagrosa! (Marina! Melhor
chamar logo o Pajé!).
Breve análise: Em geral, quais são os elementos envolvidos em
um tramite de corrupção ativa ou passiva? Temos o “objeto da
Negociação”, por exemplo: uma multa; temos o “corruptor”
quem enceta o suborno, e temos uma autoridade o “Corrupto”
o principal alvo é: a “Propina”. E a falta de qualquer
concorrência promove este tipo de atividade. Hipoteticamente
falando, a corrupção não teria como acontecer, si os riscos da
corrupção fossem previsíveis a ponto de reduzir as chances de
ter sucesso, a 0%, e elevar as chances de ser punido em 100%.
Mas esta situação só seria viável si o pescoço de cada corrupto
estiver posto a premio nas mídias, com um caçador de prêmios á
espreita para garantir o pagamento do premio em caso de um
vacilo, e como aliada, a interferência de uma concorrência
desleal, com propaganda muito agressiva para ser enfrentada,
tipo: (Pagamos 10x mais e a vista! Cobrimos qualquer oferta de
suborno!) Daí, com a certeza da punição e do prejuízo temos a
formula da cura definitiva!
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Mas isto só pode se tornar realidade com a intervenção
divina, ou mediante uma poção mágica, que ao tomar todos
viram subitamente incorruptíveis e honestos; Bem, as santas
divindades ultimamente estão ausentes, resta tentarmos a
outra opção:
A poção mágica. O que aconteceria em um tramite propenso
à corrupção, si os envolvidos, soubessem que (para quem
denunciar o suborno) há uma recompensa irresistível,
garantida por lei, (Cujo valor é maior ou igual ao dobro da multa,
ou seja, do Objeto da Negociação) e o corruptor delatado
(quem enceta o suborno) alem da prisão, será intimado por um
juiz a pagar esta recompensa ao próprio delator, Então?
Quem daria o primeiro lance do suborno neste cenário?...
Silencio... (Si correr o bicho pega si ficar o bicho come!) Nada de
lances? Obvio que não! Já que agora, o risco da denuncia
iminente é um fato! Não uma probabilidade, os presumíveis
Corruptos envolvidos, devendo fiscalizar um ao outro
mutuamente, ficam em um beco sem saída, e finalmente
inconformados, mordem a própria língua sem poder nem
resmungar! Devendo fazer o que é certo dentro da
legalidade. Observando bem, Só o fato de a concorrência
oferecer uma recompensa de ao menos o dobro do valor do
Objeto da Negociação (a multa), já por si só constitui o
empecilho imponderável, para si quer dar inicio a qualquer
negociação ilícita! O método evita prevenindo o suborno,
utilizando-se
dos
próprios
potenciais
criminosos,
protagonizando, os mocinhos na cena do crime no papel: do
cidadão honesto e incorruptível, contra á corrupção! Aqui a
concorrência que é desleal, diria um corrupto: “Não há
propina que possa competir com este preço abusivo!” De
fato, quem é que si quer pensa em propor ou sugerir uma
propina, cujo valor é: dois ou três vezes maior, que o valor
da própria multa! Isto é totalmente fora de cogitação,
Logicamente é mais vantajoso pagar a multa mesmo! A
iminente denúncia, é simplesmente um acessório decorativo,
só serve para intimidação! Mas a sua existência é
fundamental, para a funcionalidade básica do método. É
como o anúncio da TV: “Cobrimos qualquer oferta em geral!
Pagamos o triplo e a vista! basta Fornecer o endereço do vendedor,
das mercadorias roubadas!“ Aqui o anuncio e da policia! E
quem pagará o triplo do preço, è o ladrão! Delatado por
alguém com conhecimento dos fatos. O exemplo, revela a
versatilidade do método sendo aplicado reprimindo a
receptação, roubos e furtos, E muito mais, praticamente todo
tipo de crime imaginável ou ainda a ser inventado!

Á formula: Não é nada mágica! só pura matemática, aplicada ao mundo dos negócios (a oferta e a procura) onde:
O valor dos bens confiscados____(b )____de um corrupto denunciado, dos quais obteremos:
O valor da recompensa __________(r ) _____para quem denuncia a corrupção. Que é:
(C ) 0% = p > ((r-b) >= 2·m)
Maior, ou igual ao dobro de _____ (m) ____O objeto da negociação, multa ou outros.
O valor da propina_______________(p ) _____para ser competitivo no mercado...
Deve ser, maior que a recompensa_(r ) _____e isto não faz sentido! Não há negocio, a propina fica muito mais cara que a multa!
O resultado disto é_____________ (C ) 0%,_taxa de Corrupção 0%, faz sentido? Sim, é mais barato pagar a multa mesmo!
Nestas condições,
o suborno é impraticável! Isto se justifica pela “Concorrência desleal”, a supervalorizada recompensa garantida por lei.
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Paga, pelo delatado ao seu delator si este ultimo, vier a denunciar uma fortuita tentativa de suborno. O denunciante, envolvido no
mesmo caso, no que desrespeita a sua participação, está isento das penalidades previstas em lei inerentes ao caso em particular.
Uma simples equação matemática resolve o caso! Evitando a ocorrência da corrupção sem verbas pública e tecnocracias repressivas!

Organizações: Contra corrupção
contato@todoscontraacorrupção.com.br
contato@equipe40.com.br
contato@redesustentabilidade.org.br
contato@transparencia.org.br
contracorrupcaomovimento@gmail.com
infobox@digi-artvisualcom.com
centroestudos@santarita.org.br
amarribojr@amarribo.org.br
rodrigocuri@cidadaofiscal.com.br
anelivre@yahoogrupos.com.br
atendimento@mscortella.com.br
anelivre@hotmail.com
comunicacaopsolsm@gmail.com
unodc.brasil@unodc.org
lara.ellery@unodc.org
contato@midiaindependente.org
contato@euvotodistrital.org.br
contato@socialiris.org
mccsaopaulo@gmail.com
lenonleite@gmail.com
icde@icde.org.br
atendimento@ethos.org.br
diegoramalho2005@gmail.com
ibddc.diretoria@gmail.com
karine@somabrasil.org.br
falecom@kickante.com.br
redebrasilnaweb@gmail.com
luciano.santos@uol.com.br
moralcuiaba@gmail.com
mccenacional@gmail.com
loborges51@gmail.com
info@ativistasdapaz.org
pnbe@pnbe.org.br
ongunisocial@gmail.com
comunica@nossabh.org.br
matra@matra.org.br
dhnet@dhnet.org.br
contato@inbs.com.br
acecci_ce@yahoo.com.br
contato@acaojovembrasil.org.br
anaceu@anaceu.org.br
politica@cnbb.org.br
diretoreditorial@cnbb.org.br
ca@contasabertas.org.br
Associações:
gacint@usp.br
mnbd.brasil@gmail.com
migalhas@migalhas.com.br
lsica@stqadvogados.com.br
anaceu@anaceu.org.br
contato@aeuu.com.br
asseupcontato@gmail.com
assuma@assuma.com
contato@assuma.com
contatoameu@hotmail.com
aunp@aunp.com.br
aunica@netceu.com.br
selecaogsi@br.gest
acauve@acauve.com.br
agecom@contato.ufsc.br
maringa@aiesec.org.br
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juntos@juntos.org.br
cnmcut@cnmcut.org.br
conambrasil@hotmail.com

Radio revistas e jornalismo:
redacao@brasileconomico.com.br
mundojovem@pucrs.br
fale@folhabv.com.br
sociedade-civil@rtp.pt.
info@diarioliberdade.org
imprensa@abres.org.br
imprensa@lucianagenro.com.br
editoriarsp@gmail.com
jornalismo@diariodaregiao.com.br
webmaster@rebeliao.org
suzana.blass@gmail.com
imprensa@cnbb.org.br
diretoreditorial@cnbb.org.br
fuchoa@stj.jus.br
fenaj@fenaj.org.br
laub.michel@gmail.com
deborah_sindjorce@hotmail.com
bruno.couto@yahoo.com.br
voluntarios@midiaindependente.org
brasilia@midiaindependente.org
fortaleza@midiaindependente.org
rio@midiaindependente.org
ssa@midiaindependente.org
saopaulo@midiaindependente.org
luiscarlosluciano@hotmail.com
sheilynoleto@gmail.com
gleuber.regis@gmail.com
lmferrei@stj.jus.br
rayanepaula@gmail.com
souzaanap@gmail.com
marcosvtavares@gmail.com
robertinho.tec@gmail.com
douglas@arteefatos.net.br
cvfreire@stj.jus.br
radio@stj.jus.br
redacao@revistaforum.com.br
redacao@gentedeopiniao.com.br
gentedeopiniao@gmail.com
antenor@email.com.br
helder@heldercaldeira.com.br
marli@brickmann.com.br
marligo@uol.com.br
agnaldo80@yahoo.com.br
contato@blogdaluciane.com.br
imprensa@cnbb.org.br
Empresas:
Divulgações e publicidade:
adriana.arteemidia@globo.com
fabiana.vianna@tvglobo.com.br
atendimento@tecnomidia.com.br
contato@edhy.com.br
pr@ghfly.com
atendimento@divulgacao.com.br
curriculo@divulgacao.com.br
contato@publicidadeweb.com.br
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LISTA DE APOIAMENTO
PROJETO DE LEI DE INICIATIVA POPULAR
Dispõe sobre: Apoio ao projeto de lei federal, Corrupção ( 0%)__________________________________
Método que previne e impede a ocorrência da corrupção, promovendo na sociedade a drástica redução da criminalidade em geral.

MUNICÍPIO: _____________________.

N°

Nome completo

ESTADO: ________________________.
E-mail e Endereço

N° Titulo Eleitoral

Assinatura

Zona e Sessão

Coletor(a) Nome: _________________________________________ E-mail:__________________________________________
25
Art. 252 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados
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15/04/15 AM 00:21 Post N°2 PGS > Transmissão em Rede Nacional, top de 5 segundos 1,2,3,4,5.
Olá gente, Saudações do Pajé Goitacá Sapoti. Sem dúvida nenhuma, vocês já devem ter percebido que O Pajé,
não dá ponto sem nó, Mesmo tendo o costume de enrolar bastante a linha, antes de chegar ao ponto, com certeza
o nó da questão, sempre vai estar lá. O estilo de atuação do Pajé, é bastante óbvio no seu radicalismo, ele não
costuma se ater aos detalhes, para tentar “amenizar” as conseqüências, mas ataca diretamente as causas do mal
em si, pela raiz, resolvendo o problema de vez! Alem da questão “Corrupção”, temos muitos outros problemas
pendentes a serem resolvidos, por isto Todos os apoiadores do presente projeto, Estão convocados ao exercício da
sua cidadania! Em primeiro lugar, precisamos nos unir, em torno de uma única bandeira, A bandeira da Nação
Brasileira, Em segundo lugar, precisamos de uma identidade, e uma voz! Para que sejamos reconhecidos e
ouvidos a nível Nacional. Isto nos dará a segurança e a força para enfrentar as hienas, os lobos e os dragões, que
estão à espreita na nossa jornada... Por isto, o Pajé pretende criar uma organização civil, Com sede própria, Tendo
uma emissora de rádio, e um portal independente na internet: a tenda do pajé.org.br , Para possibilitar o acesso a
informação, e permitir a participação em massa de todos os cidadãos brasileiros, Viabilizando e estimulando
assim, os debates sobre as questões sensíveis, de âmbito sócio-político e de interesse popular, isto Permitirá que
as melhorias almejadas, sejam alcançadas nas diversas esferas da sociedade: no plano cultural, e Sobre tudo... No
que desrespeita o aspecto político da nação, Impedindo os abusos e os desmandos da classe política, ou melhor,
dos bandidos! Que invadiram, tomando posse do congresso a mãos armadas, saqueando sem pudor os cofres
públicos da união, isto, Com a conivência do poder judiciário, que Absolve, e solta os membros destas
verdadeiras quadrilhas do crime organizado, comumente conhecidos por partidos políticos.
Além disto, o Pajé tem outros projetos mirabolantes em vista, a serem realizados com urgência, sendo estes de
cunho socioeconômicos, e ecologicamente corretos, visando promover a sustentabilidade dos recursos naturais, e
amenizar a poluição do planeta, melhorando a qualidade da vida das pessoas no seu dia a dia, por exemplo: no
setor da habitação, temos o projeto dos tijolos de plástico reciclado, que irá reduzir o custo da construção das
casas populares, em até 90%. Orçamento cabível em qualquer bolso! Proporcionando uma vida digna a muita
gente!... Construir a casa própria, com estes tijolos, vai ser moleza! Uma brincadeira de crianças! O sistema é
tudo feito por encaixe, como um quebra cabeça gigante, Sem usar Alicerces Pesados, cimento, argamassas e nem
tintas, Porque o tijolo é leve, e já vem com a textura e na cor desejada!... E com os tijolos, temos todas as
guarnições e os acessórios pertinentes a uma habitação completa, como as esquadrias das portas e das janelas, os
rodapés e os pisos, o telhado, o forro, etc. tudo isto, feito com plástico reciclado! Além do baixo custo das obras,
vamos poder dar um destino apropriado a todo tipo de resíduos plásticos descartados, e ao mesmo tempo
resolvemos o déficit habitacional, que vem crescendo cada vez mais nos últimos tempos. Ah! E no pacote, Tem
toda uma alinha de móveis básicos também, feitos de Plástico reciclado! Sem dever nada em estilo e qualidade,
Aos móveis convencionais de madeira! Sendo porem muito mais baratos e a prova d’água! Muito conveniente
contra a umidade e na hora das enchentes! Observação: No Brasil e no mundo, já temos varias fabricas que
produzem: móveis e tijolos feitos com matéria prima de plástico descartado. Só que, os produtos fabricados e
comercializados por eles, custa no mercado, mais que o dobro, do que os mesmos produtos feitos com o material
original, como a madeira e os blocos de cimento ou de alvenaria, isto não faz sentido! A imitação é mais cara!
Imagina um par de sapatos de plástico reciclado que custa mais que o dobro do que o mesmo feito em couro
natural! Logicamente deveria ser o contrário, já que o custo da fabricação dos produtos de plástico "reciclado" é
bem mais barato, devido o baixo custo da matéria prima que não precisa ser cultivada e manejada! Mas as
pessoas ingênuas, leigas no assunto, pagam o preço estabelecido pelo "Cartel" dos empresários malandros, que se
aproveitam da situação, usando o argumento da “consciência ecológica.” que nada! Si eles realmente tivessem
uma,... Estimulariam as vendas, vendendo o seu produto por um preço menor que a do material original, tendo
ainda um bom lucro! (falo isto com conhecimento de causa!) Aí sim que seria uma ação ecologicamente correta!
Imaginem quantas arvores no mundo deixariam de ser cortadas para o uso comum, si a madeira de plástico fosse
mais barata no mercado do que a madeira natural; e quanta madeira deixaria de ser queimada nas olarias! para
fabricar pisos e tijolos comuns! O Pajé Vai reverter esta situação absurda! Fabricando e Vendendo os produtos de
plástico a preço justo, ele vai provar que ter consciência ecológica, pode render Sim! E muito mais do que se
pensa! O benefício é de todos! Sobre tudo para o planeta e para o ar que respiramos.
. A questão energética: É um assunto de interesse mundial, estando em pauta das Mídias todos os dias. Na área
da mecânica: O Pajé tem um projeto, a ser implementado pelo setor da indústria. Tratando se de uma caixa de
transmissão Revolucionária, Este projeto Permitirá a drástica redução da queima de combustíveis, a nível
mundial! Evitando consideravelmente a emissão de gás nocivo na atmosfera!... E a este propósito, O pajé tem
outro projeto, não menos importante para a qualidade do ar que respiramos, Tratando-se de uma garrafa
pressurizada, que usa ar comprimido, e a força potencial elástica, para expelir os produtos nela contidos, da
mesma forma que as garrafas de "Esprey", como: os desodorantes etc. Mas, sem danificar as camadas de ozônio.
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E a escassez da água? Que está atormentando milhões de pessoas nos últimos tempos! É bom que se
acostumem logo com isto porque daqui para frente, si depender do governo só vai piorar! Mas este assunto é
mais cultural do que técnico; antes de mais nada, as pessoas tem que mudar de atitudes comportamentais a este
respeito! Mas si for esperar, que isto aconteça logo, vai morrer de sede bem antes!... Mas O Pajé já vem se
adiantando no assunto a um bom tempo, ele inventou um aparelho, econômico e acessível para a maioria das
famílias brasileiras. Este aparelho permitirá uma economia de água na ordem de 80% nos serviços gerais de
limpeza doméstica e industrial, sobre tudo nos setores onde o consumo, mesmo econômico, ainda é grande!
Como podemos perceber estamos sempre atacando as causas e não os efeitos dos problemas, A bolsa família
ajuda muita gente sem dúvida, mas sua existência só prova a incompetência do governo em resolver os
problemas básicos das famílias, que é de criar as condições para que elas possam se sustentar dignamente sem
paliativos artificiais! O Pajé consegue matar: duas Cobras, Quatro Hienas, 8 Lobos e 16 Dragões, com uma
cajadada Só, e Ainda mostra o Cajado!... Alguém duvida que isto seja possível, Olha lá,... Quer apostar?..., Na
verdade, Quem usa a palavra “Impossível”, a torta e a direita, sofre de “Obtusidade visionária e dogmatismo
cerebral agudo”; Nada de grave, apenas Falta de percepção intuitiva, e agilidades cognitivas do plano superior
da existência... E sobre tudo a coragem para enfrentar os desafios! Só a titulo de observação: Fiquem sabendo que
no universo nada é impossível! O ser humano, com o seu conhecimento técnico e filosófico atual, (ainda nas
fraldas) não consegue competir com a natureza. Até agora, si quer consegue reproduzir um único aminoácido
natural! E tem a petulância de achar que isto ou aquilo é “impossível”; Si ele soubesse, do que a mente humana,
livre das correntes do dogmatismo acadêmico, é capaz de realizar, confiando no seu instinto intuitivo, a história
seria outra; Seguindo o raciocínio Astigmático, dos “Impossibilistas” já que a própria vida é irreproduzível em
laboratório, logicamente, ela nunca aconteceu! Mas, algo, só é impossível, até que alguém duvide, e acaba por
provar o contrário, (Albert, Einstein.)
(Não basta ter 20 diplomas para saber das coisas! Precisa ter aquela centelha a mais, que faz toda a diferença).
Praticamente todos achavam que a corrupção não tinha solução, era algo “Impossível”! o único teimoso: o Pajé,
sabia que tinha um jeito, Taí, o método Corrupção 0%! Com os projetos citados acima, não foi diferente, a
teimosia do Pajé valeu a pena, e como! O apoio de vocês é fundamental para que as suas idéias sejam
implementadas logo! O Pajé, ainda vai surpreender o mundo muitas vezes, e nem precisam se sentar, podem
esperar em pé mesmo, que vai ser bem antes do que pensam. Bem, o papo está tudo muito bom, Mas,
realmente,... O que interessa mesmo, são as ações concretas!..., Para que os projetos citados acima, e outros
projetos inusitados, possam ser realizados, é necessário que haja um sustento financeiro importante, Em pró, ao
movimento, e aos benefícios resultantes destes projetos, para a nação e para o planeta, o Pajé precisa de
patrocinadores, O seu apoio e a sua contribuição, é bem vinda! Façam uma doação mensal simbólica, de apenas: 1
Dólar, (também pode ser: a quantia e na moeda que quiserem.) Para fazer isto, entrem na “Tenda do Pajé”, veja o
Link do site: www.digi-artvisualcom.com, e clicar no formulário das doações. Obrigado Gente, o Brasil e o
planeta agradecem! Unidos Venceremos!
Atenção!... Só este link ou, o site: a_tenda_do_paje.org.br tem Permissão para aceitar doações em nome do Pajé, si
aparecer outro por aí, saibam com certeza que é fajuto; Um malandro, tentando desviar o seu dinheiro!...
Denunciem a polícia!...
16/04/15 AM 00:21 Post N°3 PGS > Peso e medida. Eu não entendo, existem duas unidades de peso e de medida,
um paro povo e outro para os políticos! Temos o direito de eleger um candidato, mas não temos o direito de tirálo do cargo com o mesmo “poder” do voto. Na verdade o nosso voto tornou-se um mero moderador de guerra,
um juiz, só serve para os políticos não acabarem literalmente se matando entre si para ganhar e ficar no poder! (e
mesmo assim ainda acontece). Aí foi estabelecido um acordo de neutralidade entre a irmandade dos políticos, Tipo:
”Ninguém briga! Vamos deixar que o povo decida quem ganha.” Mas só fica nisto! A participação do povo acaba
nas urnas assim que terminar de votar! Depois, todas as hienas atacam a carniça cada um por si, e deus contra
todos! Isto é a maior e a mais bem sucedida farsa do mundo! Deixar que o povo acreditasse no “poder” do voto,
si isto fosse verdade o voto deveria não só ter o poder de eleger, mas também destituir pelo mesmo poder! Quem
contrata tem o direito de demitir! Mas este direito nos é negado quando a gente contrata um político! Si só
funciona a favor deles, o contrato só pode ser uma farsa! Teria que ter uma lei que prevê isto, e durante o
mandato cada candidato eleito, periodicamente é posto a prova sobre uma avaliação popular; si o índice de
Reprovação passar de 50% duas vezes, o eleito, perde o mandato automaticamente sem direito a recursos! E para
não ter mais despesas com novas eleições, o segundo colocado nas ultimas eleições assume diretamente sem
mais, continuando a exercer o cargo no tempo remanescente até as próximas eleições, onde poderá se
recandidatar normalmente. Aí quero ver como vai ser. (Aqui o método do Pajé age, indiretamente, a oposição exerce o
papel de delator onde a recompensa é o mandato político.)
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18/04/15 AM 01:42 Post N°4 PGS > Olá políticos sérios e comprometidos - Outra fonte de corrupção direta e
indireta está emaranhada nas campanhas políticas como a compra de votos e as doações de campanhas
vinculadas à troca de favores, ou a coação e intimidação da parte dos partidos, Aqui o método anticorrupção
aplica-se perfeitamente basta que o eleitor, o empresário ou o próprio candidato, denuncie a tentativa de suborno
em troca da almejada e irresistível recompensa. Aí tem muito pano para as mangas!
Promessas e deveres, Todo político candidato a um cargo público, para ser aprovado deveria passar antes por
um detector de mentiras da CIA! Nas campanhas políticas há uma lacuna que não segue as normas da lei
estipuladas em outros setores onde são envolvidas promessas e dever de cumprir estas promessas por lei.
(contratos de: serviço, aluguel, compra e venda etc. ) Todas as promessas de campanha, feitas pelos candidatos devem
ser catalogadas e reunidas em forma de um documento contratual assinado e registrado em cartório! (Quer ser
contratado? Então, faça por onde para não ser demitido antes da hora!) o descumprimento de qualquer uma das
promessas registradas no prazo estipulado acarretará severas punições ao candidato e ao partido, da mesma
forma que um contrato de prestação de serviço qualquer, como multas pesadas, processo por falsidade ideológica
e até um impeachment! e a inelegibilidade dos candidatos para sempre em casos mais severos. O conteúdo deste
documento obrigatoriamente deverá ser registrado em cartório e publicado 15 dias antes da eleição, por todos os
partidos concorrentes ao mesmo tempo, e após a publicação não pode mais acrescentar nem tirar ou modificar,
nada do conteúdo. Aí teremos políticos literalmente comprometidos com a causa! Sem aquele sorriso de jacaré
estampado na cara. E os eleitores podem ter a oportunidade real de avaliar cada candidato e suas propostas a
tempo antes da eleição e votar de maneira consciente tendo a certeza que seu voto não será usado como um mero
trampolim para bandidos que prometem qualquer coisa para se eleger. (si usar o trampolim vai quebrar a cara no
fundo da piscina, vazia!) Pensando bem, Apos a entrada em vigor da lei Anticorrupção do presente projeto os
malandros já teriam se mandado para bem longe, em primeiro lugar para não serem denunciados e em segundo
porque não há mais motivo algum para justificar sua candidatura para um cargo qualquer no governo; lá não
podem roubar mais nada! Então o que é que eles vão fazer, Trabalhar? (Não me faça rir!) Daí haveremos só
políticos trabalhando seriamente no governo, comprometidos mesmo com á causa. (Será que alguém vai mesmo
querer trabalhar duro? O Bicho Preguiça é Brasileiro!)
23/04/15 PM 12:48 Post N°5 PGS > Voto secreto. Em uma eleição, todo cidadão sabe a importância do voto
secreto para escolher os ”candidatos.” Agora, o que eu não entendo é o fato que no congresso o voto dos
deputados e senadores também é secreto! Em qual ”candidato.” eles estão votando? Ou melhor, quem é o
patrocinador do voto deles? Como se justifica o sigilo do voto no plenário? Pelo que se sabe, o voto deles è para
aprovar, ou para rejeitar, projetos de leis e outras decisões que desrespeitam a vontade do povo que eles
Representam, E é justamente do povo que os elegeu que eles escondem o voto! Como é que eu vou saber si o
político no qual eu votei (para me representar no congresso) está votando conforme as minhas idéias e aspirações
políticas? Ele pode votar como quiser, segundo os interesses particulares dele mesmo, e talvez, do partido ao qual
ele pertence! Isto é um absurdo! Como é que o povo não percebe, que está sendo feito de palhaço na cara de pau!
Isto deve acabar! (Uma coisa e uma coisa, outra coisa é outra coisa) O voto dos congressistas no congresso é,
simplesmente a vontade do povo! E não pode de longe ser comparado ao voto do povo nas urnas, (Só é parecido na
escrita!) O povo precisa saber, si a sua vontade está sendo cumprida, e sobre tudo si o eleitor está sendo
representado de fato pelos candidatos que o representam no congresso. O Pajé desafia a todos os políticos a
abdicar voluntariamente do sigilo nas votações em plenário daqui para frente seja qual for o assunto em pauta,
para Provar que o voto deles realmente é representativo, representando o eleitor que o elegeu! Quem não
Abdicar, fatalmente estará marcado nas redes sociais e pode dar adeus a sua careira política! Porque nunca mais
vai ser eleito a cargo algum pelo povo daí para frente! Estamos de olho! (A vida mansa acabou neném! Vai ter que
desmamar!)
01/05/15 AM 08:13 Post N°6 PGS > Troca-Troca de partido durante o mandato, como fica? Alguém vota em
um candidato porque ele é do partido (x.) em conformidade com as ideologias do eleitor, depois, durante o
mandato o malandro vira casaca, se manda par outro lado, o partido (y.) totalmente contrário das ideologias do
eleitor que o elegeu, (e por incrível que parece isto pode!) e ainda dizem que a compra é venda dos votos, é um crime!
E o partido que compra o deputado, com todos os nossos votos juntos! Como é que fica? Impune claro! Si isto,
não é um comercio clandestino de votos, só pode ser Falsidade ideológica ou então, deve ser alta traição à nação...
Cara de pau, mentirosos e sem vergonhas! Uns Filhos da Puiii... Destes, deveriam ser presos por: “Usurpação da
confiança do eleitorado.” (Acabei de inventar mais uma lei!) condenado e ser inelegível para sempre, mas isto e só o
reflexo da falta de seriedade do nosso congresso. (que de serio, só têm a cara de pau dos congressistas, que fazem, e
permitem estas palhaçadas! E os palhaços abestados que votam neles ficam Aplaudindo de pé!) Não Pode trocar de partido
durante o mandato e ponto final! Saiu do partido perde o mandato! (cadê o Pajé?).
11/05/15 AM 05:31 Post N°7 PGS > Legislação em causa própria e a aposentadoria vitalícia! O Que foi? Está
tudo certo? Vocês também têm, este direito adquirido? Então, andam fazendo passeatas e manifestações por
causa de 20 centavos da passagem do ônibus, e todo mundo fica feliz! Enquanto isto, estão sendo arrombados
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pelos fundos! È justo um senador ganhar uma aposentadoria vitalícia após apenas oito anos de mandato? Ah
mas e um cargo muito honroso! Então porque os senadores não exercem este cargo só pela honra! Sem receber
salário? O que ele fez de tão honroso para merecer isto? Foi um herói nacional, salvou a pátria, arriscou sua vida
para salvar gente nas enchentes, em um terremoto? Nada disto!
Nem comparece ao posto de trabalho na
maioria do tempo! E os salários, eles que decidem o valor! Isto é um absurdo! Você decide o quanto vai ganhar de
salário? Então Proponho que: qualquer aumento, adicionais, benefícios, regalia, ajuda de custos etc. que os
políticos legislarem para si mesmo de direito, seja o direito equitativamente valido para todas as categorias de
trabalhadores, funcionários públicos e do setor privado; os políticos pretendem ser o reflexo do povo no
congresso e no senado! Então que o sejam de fato com os seus atos, o que é bom para eles, também deve, e serve a
ser bom para todos. Si eles que tem a vida já ganha precisam tanto, imagina um que ganha só um misero salário
mínimo. (Marina! Chama o Pajé de novo!).
13/05/15 AM 00:20 Post N°8 PGS > E o conceito das licitações das obras públicas? Para mim quem elaborou o
sistema, deveria ser preso por fazer apologia à corrupção! Porque o sistema em si, é um queijo suíço, cheio de
furos, um convite formal para á pratica do ilícito; em primeiro lugar já o nome “Licitação Pública” remete a
falsidade ideológica porque de “pública” não tem nem hum vestígio! Tudo e feito em sigilo, a portas fechadas,
em segredo e na calada da noite! O publico que a meu ver é o primeiro interessado e deixado de fora e é o ultimo
a saber dos acontecimentos quando a tramóia já foi “Legalmente” consumada. Claro, si alguém cria um
instrumento “legal” para o crime quer mais que o público fique no escuro! Para que as hienas, (os corruptos)
possam usurpar da carniça à-vontade, sem que ninguém os atrapalhe nas suas empreitadas se banqueteando do
dinheiro público. O esquema funciona mais ou menos assim: uma autoridade, precisando ou não, Abre uma
licitação para uma obra pública. Geralmente “qualquer” empresa apta a realizar a obra pode participar e fornecer
um plano de execução e um orçamento; mas isto, não é bem assim! Só as empresas, digamos, as que fazem parte
de um consorcio (da família mafiosa) são admitidas a participar, às outras consideradas intrusas são extraoficialmente convidadas a desistir! Fazendo uso de meio pouco ortodoxos mas bem convincentes se for preciso.
Aí o banquete para as hienas está armado, a maioria das empresas participantes simplesmente é de fachada
forjando orçamentos acima da realidade só para que uma ou duas empresas possam fornecer um orçamento
“viável” que certamente é supervalorizado para dar margens bem folgadas ao desvio de dinheiro público; Aí é
muito fácil. Mas, Para atrapalhar esta festa só o método do Pajé mesmo! Qualquer pessoa de dentro ou de fora, de
conhecimento dos fatos e ávido por dinheiro provavelmente vai denunciar o esquema visando à recompensa e
fim de papo.
20/05/15 AM 02:04 Post N°9 PGS > E as contas Públicas? Um cidadão qualquer, que afinal é a figura pública em
questão, Para ter acesso aos livros caixa das contas públicas, só com um mandado judicial! Uai...!? Si estamos
tratando de contas “públicas” e não das privadas, Qual é a razão legal que nus impede de exercer o nosso
legitimo direito de cidadão e querer fiscalizar os gastos e as aplicações do governo com o nosso dinheiro! O que é
que o governo tem a esconder? Será que os livros caixa contem segredos de estado que devem ser protegidos do
próprio publico? Só si for para esconder as tramóias das praticas de corrupção! Que estão explicitamente
embutidas nas contas a ponto que nem podem ser disfarçadas e devem ser mantidas a sete chaves! Sim porque se
fosse diferente, todo o conteúdo das contas públicas do governo, federal, estadual e municipal estariam
accessíveis a qualquer pessoa, publicadas no diário oficial e nas paginas eletrônicas das redes. E ainda certos
políticos têm a cara de pau e a petulância de reclamar da baixa popularidade. Qualquer coisa governamental
havendo a palavra “Público” em anexo deve ser Pública de fato e acessível ao público em geral sem restrições.
28/05/15 PM 11:01 Post N°10 PGS > Caixas eletrônicas! Ébá!... Dinheiro vivo na mão! Preparem as bananas de
dinamite! Os bancos colocam o Queijo em um prato bem na frente dos Ratos para que estes se sirvam à vontade!
Ah, Mas o povo precisa de facilidades para a manutenção do seu dinheiro! E os bandidos também! Concordam?
Só que os bancos têm recursos suficientes para ter um pouquinho mais de criatividade não acham? Então quem é
que é o criativo do dia , para dar uma idéia viável e solucionar de vez o problema dos bancos? Estes no que se
refere à criatividade estão entorpecidos pela ganância em ganhar mais dinheiro sem se preocupar com a
segurança contando apenas com o seguro! Si tiver baixas de civis inocentes... Bem, guerra e guerra! Mas o seguro
não trás os mortos de volta! Podiam gastar menos com o seguro, Bastava colocar um guarda armado e bem
situado dentro de uma cabine blindada para impedir a instalação dos explosivos nos caixas! Bem, esta seria uma
abordagem viável! Pensando logicamente ninguém vai tentar colocar dinamite, lá onde pode levar chumbo nas
costas, mas seria uma abordagem bastante agressiva e sabemos que combater violência com violência sempre
causa mais violência! O Pajé Propõe o método Corrupção (0%) que é 100% efetivo para impedir a ocorrência não
só da corrupção passiva ou ativa mas qualquer outra atividade de natureza criminosa como já exposto no
documento do projeto. Quem vende, ou quem está de posse de explosivos, será sem dúvida denunciada por
alguém com conhecimento dos fatos! Visando à recompensa, que é bem mais atraente do que se ariscar em uma
troca de tiros com policiais por uma esmola! Alguém mais tem outra sugestão melhor?
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04/06/15 PM 07:16 Post N°11 PGS > Alta Velocidade no trânsito! Quantos mortos e feridos, só hoje? Bem,
mesmo que fosse um só já seria demais sobre tudo si a sua mãe estivesse chorando na frente de um caixão agora!
Mas, infelizmente são centenas de mortes e feridos, precisamente 45mil em um ano! Praticamente, o mesmo
numero de baixas de soldados americanos na guerra do Vietnã, só que em 30 anos! Isto por causa da
irresponsabilidade de animais sem noção que não respeitam nem a vida dos próprios filhos! Imagina dos outros,
Este problema não é de caráter técnico, mas cultural, a pessoa, ao se posicionar na frente do volante se transforma
em um lobisomem megalômano, com complexo de superioridade, ou seja, uma besta quadrada sem razão
humana! Que só, age por instinto, e todos os outros motoristas são considerados intrusos que estão invadindo o
seu território: a estrada, a qual deve ser defendida literalmente até a morte contra os invasores! Quais as chances
de um pardalzinho aqui e lá contra uma besta feroz desta? Precisamos de um exercito armado com tecnologia
moderna de ponta para enfrentá-los! Alguém teria uma idéia melhor, bem mais em conta? Sim, o Pajé tem!
Funciona assim: Todo veiculo em movimento, tem velocímetro, uma placa, um motorista e este provavelmente
têm um celular com câmera vídeo; Certo? Então, até aqui já temos todos os requisitos necessários; Sem gastar
mais em recursos tecnológicos, para prevenir os acidentes de trânsito, devido à alta velocidade, só precisamos
apelar para que os fiscais independentes entrem em ação! (Como consta nos altos do método Pg.10 “Falta de verbas”.)
daí qualquer pessoa que estiver num veiculo em movimento, por interesse próprio pode convenientemente
prender o celular ou uma câmera gravadora de vídeo ao pára-brisa; com o sistema armado e funcionando, ao
transitar no limite da velocidade permitida, qualquer um pode flagrar um infrator em alta velocidade, daí tendo à
prova da infração a mão (com as placas do veiculo infrator legíveis) pode resgatar a recompensa garantida por lei, ao
levar a gravação para as autoridades competentes via o site na internet; Agora, a nossa besta dos infernos sabe
que tem um exercito Lá fora a espreita, só aguardando que ele se manifeste, então a fera vai ficar bem escondida
no fundo do mato, daí, só o motorista sóbrio é que vai conduzir o veiculo dentro do limite de velocidade
permitido para não ser flagrado. Na pratica, cada motorista vai fiscalizar o próximo, visando à recompensa! E
teremos um fiscal Comprometido com a causa, a cada passo, e muito menos mães chorando! Alguém diria: “E
como saber a qual velocidade o infrator estava dirigindo, e qual era a velocidade do carro onde foi gravado o
vídeo do flagrante?” isto é muito simples, na hora da análise, os especialistas conseguem calcular a velocidade
através dos números de “fps” do vídeo e o relativo deslocamento do carro. Pronto 45mil vidas ano poupadas! E
sem repressão policial e gastos públicos em infra-estruturas com tecnologia de ponta!
10/07/15 PM 16:49 Post N°11 PGS > Falta de médicos nos hospitais Públicos?
Isto já é algo tão banal que infelizmente o povo mais necessitado, nem perde tempo em reclamar, porque não
adianta nada! Vai ficar mais doente ainda, só que de raiva! (e até a vacina contra a raiva é capas de faltar!) Os
políticos, e as autoridades responsáveis, certamente não ficam nas filas dos hospitais públicos para serem
atendidos; estes têm planos de saúde particular! E dos melhores convênios do país! O engraçado, se não trágico é
que estes convênios são pagos por nós, contribuintes! Que na maioria para “tentar” sobreviver, si conseguir! A
única opção é encarar as filas, isto si não morrer esperando nela! Como muitas vezes já noticiado nas mídias. A
falta de médicos, de remédios e da boa infra-estrutura nos hospitais públicos, é única, e exclusivamente por causa
de desvios das verbas públicas, da parte dos responsáveis corruptos! E è também, e sobre tudo de
responsabilidade dos eleitores que votam nestas hienas malditas. Portanto si está ruim agora, vai piorar! A não
ser que: a lei Corrupção(0%) entre em vigor já!
Nos países Politicamente desenvolvidos, por incrível que pareça, não ha hospitais públicos! E não é por falta
de doentes, mas é por conta de uma política de austeridade nos gastos públicos! É muito mais econômico para o
governo, pagar um plano de saúde particular para cada cidadão, ser atendido em hospitais particulares, do que
manter toda uma maquina administrativa hospitalar pública em funcionamento! Isto com a mesma eficiência e
qualidade dos hospitais particulares! É possível sim! Quando há pessoas inteligentes e honestas, ocupando cargos
de confiança na administração pública! E não hienas, “abestádas”, só visando atacar a carniça.
Segundo o pajé, outra maneira de resolver o problema da falta de médicos, nos hospitais públicos, sem
envolver gastos exorbitantes para os cofres da união, é: da mesma forma, que temos um Serviço militar
obrigatório, devemos ter um “serviço médico obrigatório” porque a saúde do povo é uma questão de segurança
nacional também! Não adianta termos as armas! Sem gente saudáveis para poder carregá-las, e para que?
Defender Um povo moribundo! Zumbis ambulantes? O “serviço médico obrigatório” funciona assim: todo
médico recém formado normalmente antes de ter a licença para poder praticar a medicina legalmente deve ter
um período de residência, Certo? Pois é, este período será à disposição da união! Que vai determinar o local, e o
hospital onde o Residente irá cumprir o seu dever! Isto também resolve o problema da evasão medica em
localidades isoladas e longe das áreas urbanas! Dando ao medico a oportunidade de ter uma experiência real no
exercício da sua profissão, depois do dever comprido, o medico pode optar onde irá trabalhar. Ah! Os medidos
neste caso, estão despencados do serviço militar, Só que receberão o certificado de reservista após cumprirem o
serviço medico obrigatório. Na pratica é só uma troca de serviço! Que vem a calhar, porque o povo precisa de
mais médicos do que de militares!
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