
https://www.diariodocentrodomundo.com.br/a-dolorosa-consequencia-da-facada-em-bolsonaro-
eleitoralmente-foi-positivo-para-ele-por-joaquim-de-carvalho/

Cenas do centro cirúrgico: médicos sem luvas e com calçados impróprios

Os explicadores de plantão rapidamente declararam que não era “incomum” aquilo, pois o 
profissional estava colocando eletrodos e não podia ser com luvas.

Mas os críticos não apontaram só a falta de luvas, mas também as máscaras soltas e a presença de 
um fotógrafo misterioso dentro da sala de cirurgia, ambiente blindado a presença de quem quer que 
seja, que não seja o cirurgião e seus auxiliares devidamente vestidos com roupas e máscaras 
esterilizadas e rostos totalmente cobertos. 

Essa fotografia desmoraliza todo o marketing feito pelo diretor do hospital na sua coletiva a 
imprensa do dia 6.

Mas esse não é o ponto principal que eu destaco desta bendita foto, mas toda a região que vai do 
lado esquerdo do abdome, desde as costas até depois do umbigo na direção abaixo do pulmão 
direito. Toda essa região está lisa e limpa como se Bolsonaro tivesse saido do banho. Não há 
nenhum  sinal de sangue nem um arranhão se quer. Além disso as atenções dos profissionais (3)na 
foto, estão dirigidas para um procedimento que está sendo feito num ponto que se situa abaixo e à 
direita do umbigo. 

Se houve portanto uma facada, ela penetrou do lado direito do abdome e abaixo do fígado. 

Como ela poderia ter atingido a extremidade esquerda do cólon transverso que se situa na 
extremidade esquerda e no alto do abdome? 

https://g1.globo.com/politica/eleicoes/2018/noticia/2018/09/06/bolsonaro-leva-facada-veja-
repercussao.ghtml
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Por essa fotografia vê-se também, que se houve alguma perfuração, teria sido  do lado direito do 
abdome e analisando os vídeos abaixo, teria sido na parte inferior e direita do abdome. 

https://g1.globo.com/mg/zona-da-mata/noticia/2018/09/21/novas-imagens-mostram-momentos-
antes-de-atentado-contra-bolsonaro-em-mg-veja-video.ghtml

http://g1.globo.com/mg/zona-da-mata/mgtv-2edicao/videos/v/novas-imagens-mostram-momentos-
antes-de-atentado-contra-bolsonaro-em-mg-veja-video/7035722/

http://g1.globo.com/globo-news/jornal-globo-news/videos/v/candidatos-a-presidencia-reprovam-
atentado-a-jair-bolsonaro/7001593/

https://www.oantagonista.com/tv/video-nova-imagem-ataque-bolsonaro/
https://www.midiamax.com.br/politica/2018/videos-flagraram-atentado-contra-bolsonaro-em-
diversos-angulos/

https://videos.bol.uol.com.br/video/lordello-faz-demonstracao-de-como-ocorreu-o-atentado-a-jair-
bolsonaro-0402CD9A336ECCA96326

- As contradições apontadas pela jornalista conceituada Sylvia Moretzsohn do jornal GGN:

“Para atingir seu alvo, o agressor tem de vencer a barreira de pessoas à sua frente e precisa 
erguer o braço em arco para alcançar com a faca a barriga do homem, obliquamente, de cima 
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para baixo, e de maneira muito rápida. Realmente não consigo entender como um golpe desferido 
dessa forma possa causar tamanho estrago. Mesmo que fosse o facão do Crocodilo Dundee.”

https://jornalggn.com.br/noticia/duvidas-sobre-o-episodio-bolsonaro-por-sylvia-moretzsohn

Essa opinião da  Sylvia Moretzsohn está plenamente respaldada pelas leis da física. Enquanto nas 
armas de fogo, as principais forças de ação e reação (3ª lei de Newton)nascem na culatra da arma, 
no caso de armas brancas, a principal força de ação e sua correspondente reação (3ª lei de Newton) 
se originam no ponto de apoio do pé do indivíduo no chão. Ou seja, a arma branca constitui junto 
com o corpo do seu portador uma alavanca complexa e como tal precisa de um ponto de apoio para 
ser acionada e esse ponto de apoio é o chão onde o indivíduo fixa os pés. Sem esse ponto de apoio, 
ela é inócua. O que a  Sylvia Moretzsohn disse é que o agressor ao erguer o braço em arco por cima 
das cabeças das pessoas para atingir a vítima, perdeu o seu ponto de apoio, tornando o golpe sem 
eficácia.

Detalhemos mais, usando as leis da física. A arma branca funciona em conjunto com seu portador, 
como disse, uma alavanca complexa, cujo ponto de apoio está no chão sob seus pés; a reação do 
chão sobre seus pés se propaga por articulações acionadas por forças elásticas de seus músculos até 
a extremidade de ataque. 

A força que age  no cabo da faca é a derivada em relação ao espaço da energia potencial elástica 
total comprimida na estrutura muscular do indivíduo. Essa força aplicada ao conjunto faca+braço, o
acelerará até chocar-se com o corpo da vítima. Nesse momento agem sobre o corpo da vítima duas 
forças, a já citada aplicada no cabo da faca e a derivada em relação ao tempo da quantidade de 
movimento (2ª lei de Newton), aproximadamente massa do conjunto faca+braço, vezes a velocidade
do mesmo conjunto, no momento que a faca toca o corpo  e essa velocidade tende a ser freada pela 
resistência dos tecidos do corpo da vítima; essa segunda força originada da 2ª lei de Newton  passa 
a ser a ação principal e a resistência do corpo a reação (3ª lei de Newton). A fuga do ponto de apoio 
determinará o desaparecimento da primeira força que é a dominante nesse processo enquanto a 
segunda é fraca pois a velocidade desenvolvida é insuficiente para tal. Talvez um objeto perfurante 
tão amolado como um bisturi pudesse perfurar a camisa e a pele da vítima, mas a faca usada não 
tinha essa característica; a força pode não ser suficientemente forte para forçar ela a perfurar a 
camisa . É como se empurrasse um carro para pegar e depois o largasse, se o motor não pegar ele 
andará ainda um tempo, mas depois parará no primeiro obstáculo do terreno.  

Diverso é o caso do atirador de facas. Aqui a força principal é a da 2ª lei de Newton, derivada da 
quantidade de movimento (m x v) da faca em relação ao tempo. A força elástica desaparece no 
momento em que a faca se separa da mão do atirador; já a velocidade imprimida a faca é muito 
grande, diferentemente da velocidade da faca+braço do caso anterior que é muito pequena. 

Em linguagem popular: O pseudo agressor era muito baixo, Bolsonaro além de ser mais alto estava 
carregado no ombro de uma pessoa tabém alta e atlética e cercado por seguranças e amigos. Não 
tinha como o baixinho atingir o abdome de Bolsonaro naquela altura com força suficiente para 
perfurar a epiderme, no máximo produziria um corte superficial. 

Tanto é verdade que ele tentou duas vezes e falhou como mostra o vídeo, 
https://g1.globo.com/mg/zona-da-mata/noticia/2018/09/21/novas-imagens-mostram-momentos-
antes-de-atentado-contra-bolsonaro-em-mg-veja-video.ghtml
Na terceira tentativa só tem de concreto a expressão teatral de Bolsonaro de dor, se o agressor 
conseguiu o intento ninguém sabe ninguém viu. Onde está a camisa com o furo da faca? Onde está 
a foto do corte no ventre de Bolsonaro?
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- A patética ineficiência da sua segurança – Como os seguranças de Bolsonaro assistiram 
passivamente e permitiram o agressor fazer três tentativas de alcançar a barriga (no alto) de 
Bolsonaro num intervalo de mais de 2 minutos?  Não há explicação.. 

- A ausência de sangue – Até agora sem explicação. Os eminentes médicos que tentaram explicá-la 
teriam feito melhor se tivessem ficado calados. Apenas aumentou a suspeita sobre o corporativismo 
da classe médica.

O diretor da Associação Médica Brasileira José Luiz Bonamigo mereceu a gozação da jornalista 
Sylvia Moretzsohn do jornal GGN:

“(O que li de mais curioso foi esta matéria da Jovem Pan com o diretor da Associação Médica 
Brasileira dizendo que "os sangramentos de cinema são de vasos mais superficiais" E eu que 
achava que sangramentos de cinema eram simulados).”

Lamentável Sr. Dr.  José Luiz Bonamigo. Perdeu uma boa oportunidade de ficar calado. Vide link:

https://jovempan.uol.com.br/eleicoes-2018/presidenciais/ausencia-de-sangue-apos-facada-nao-e-
fato-incomum-explica-medico.html
Por Jovem Pan 06/09/2018 20h22 
O Sr. Dr.  José Luiz Bonamigo comete dois crimes, pelo menos, ao dar essa entrevista desastrada à 
Jovem Pan:

Primeiro – Foi precipitado. Ele deu a entrevista  logo a noite antes do comunicado oficial da Equipe
médica que atendeu Bolsonaro. Além de fazer exercício de futurologia, foi um desrespeito ético aos 
seus colegas da Santa Casa. A sua pressa em explicar o inexplicável coloca-o como suspeito de 
partidarização política e como Diretor tesoureiro de uma entidade como a ABM, expõe não só a sua 
imgem pessoal como profissional isento e probo, como também toda a classe médica que representa
pelo cargo que ocupa na ABM.
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