
O GOLPE DE MESTRE – COM UMA FACADA (CAJADADA) SÓ, BOLSONARO MATA TRÊS
COELHOS: FOGE DOS DEBATES COMO QUERIA, FAZ A CIRURGIA DE UM GRAVE 
PROBLEMA INTESTINAL SEM DESPERTAR SUSPEITAS E CRESCE NAS PESQUISAS. 

A imprensa internacional, em especial a mídia poderá futuramente ser acoimada de cúmplice de 
uma das farsas mais grotescas que pode estar ocorrendo no Brasil. Não só a imprensa, mas também 
entidades públicas do primeiro mundo, responsáveis pela defesa da integridade e da dignidade 
humana, como por exemplo, organizações jurídicas, médicas, criminalísticas, forenses, etc.

Ou seja, para os países do primeiro mundo, os países do terceiro mundo não são diginos de ter o 
olhar vigilante da imprensa e da justiça mundial, salvo os casos de interesse político do primeiro 
mundo. 

E o mais grave é que farsas como estas podem fazer vítimas. Envolvidos ou não com a farsa, são 
seres humanos como nós. O Adélio, por exemplo, pode ser morto como queima de arquivo e o 
próprio Bolsonaro não está a salvo de uma morte acidental, no interesse da eleição de outro 
candidato; lembrem-se de Eduardo Campos. 

De cúmplices de uma farsa passariam a cúmplices de assassinatos.

Que farsa grotesca seria esta que tripudia sobre toda imprensa internacional e brasileira, além das 
autoridades do país? 

O atentado a Bolsonaro. 

Se por um lado abundam nas redes sociais denúncias procedentes de que a tal facada não existiu, 
por outro lada a imprensa oficial mostra que realmente Bolsonaro sofreu uma grave intervenção 
cirúrgica que põe em risco sua vida.

Como conciliar fatos tão díspares  e aparentemente inconciliáveis? Poderia Bolsonaro sofrer uma 
cirurgia tão grave  com uma consequente colostomia se não tivesse sido esfaqueado? 

Poderia, se a causa que levou a necessidade de Bolsonaro fazer tal cirurgia fosse outra de origem 
interna  sem nenhuma relação com a pseudo facada.

Os diversos fatos denunciados nas redes sociais, rearrumados como se desvenda a trama de um 
quebra cabeças investigativo, levam a crer  que Bolsonaro tinha um grave problema de saúde 
localizado no intestino, extremidade ESQUERDA do CÓLON TRANSVERSO ( a tal pseudo 
facada teria sido no lado DIREITO do abdome, extremidade portanto oposta) e que a protelação da 
intervenção cirúrgica levou a necessidade de uma hospitalização de emergência. A sua equipe de 
campanha extremamente organizada e rica de recursos e em respostas rápidas a situações críticas, 
resolveu tirar proveito eleitoral daquela circunstância quase imprevista. E como todo crime 
planejado às pressas deixou rastros grosseiros indeléveis. 

Mas tal farsa só poderia ser montada com a cumplicidade das autoridades policiais e de equipes 
médicas da Santa Casa, do Sírio Libanês e do Albert Einstein, entre outros, além da imprensa. 

Isso é o que faz a população crédula a se inclinar pela versão oficial. 

Mas se a população reativasse sua memória, veria que essa cumplicidade conspiratória sempre 
acontece e aconteceu na política com a cumplicidade das áreas policial, jurídica e médica; os 
exemplos no mundo e no Brasil são inumeráveis. A ditadura militar foi pródiga em assassinatos sob 



tortura, cujos atestados de óbito eram suicídio, infarte ou qualquer morte natural e assinados por 
médicos respeitados de instituições oficiais.  

A conspiração e a cumplicidade é a norma e não a exceção na sociedade; o problema é quando ela é 
mal feita e é descoberta.

Apenas espera-se da imprensa oficial, a decência de denunciar as conspirações aberrantes e mal 
feitas como parece ser o caso dessa.

Diante dos fatos que serão enumerados, um delegado isento e independente, colocaria de pronto sob
suspeita e os interrogaria exaustivamente, as equipes médicas do ASCOMCER, SANTA CASA, 
SÍRIO LIBANES E ALBERT EINSTEIN, além de outros atores que serão citados  no devido 
tempo.  

A evidencia principal de que houve a farsa é a postura ou estratégia das autoridades, aparentemente 
envolvidas e da imprensa oficial de não esclarecer os pontos controversos, mas omitir ou postergar 
esse esclarecimento apostando na boa fé e na falta de memória da sociedade. Dar tempo ao tempo. 
É uma manobra canalha que sempre funciona.

Os cidadãos, vítimas dessa estratégia das autoridades brasileiras e da imprensa, tanto internacional 
como nacional, exigem o esclarecimento desses pontos controversos e polêmicos, de maneira clara 
e convincente, para que não reste a menor dúvida, ou terão o pleno direito de denunciar essa farsa. 

Quais são esses pontos controversos, polêmicos e obscuros? O link,
https://jornaloexpresso.wordpress.com/2018/09/06/existem-pontos-obscuros-no-atentado-contra-
bolsonaro-que-precisam-ser-esclarecidos/

Sugere uma lista grande com o título, Existem pontos obscuros no atentado 
contra Bolsonaro que precisam ser esclarecidos.

Acrescentaremos a esta lista do link acima, mais outros, alguns repetições dos acima mas com uma 
análise justificando sua inclusão. 

Analisemo-los por ordem cronológica, independentemente do grau  de incongruência ou de 
suspeita. Mesmo porque é práxis da boa investigação policial, exaurir as suspeitas menos 
importantes para que elas não atrapalhem a linha principal; chama-se isso eliminar os ruídos para 
ficar claro o caminho mais seguro a seguir. 

Os pontos mais absurdos, que são mostrados nos vídeos do momento do falso atentado, como a falta
de sangue, o pano branco, a faca misteriosa, a falha da segurança, etc. Que são as teclas mais 
batidas das redes sociais, serão citados no devido tempo, mais uma ordem cronológica é necessária 
para se desvendar a trama. Ou seja, seguiremos a etiqueta europeia: primeiro aperitivos e entradas 
leves antes do prato principal que é forte. Os mais apressados poderão saltar os aperitivo e irem 
direto para o prato principal. São os fatos, em ordem cronológica:

1) Período anterior ao pseudo atentado - Bolsonaro, suspende sua visita a juiz de fora de 6 de agosto
para 6 de setembro e nesse ínterim, o pseudo autor do atentado, Adélio Bispo de Oliveira, se 
hospeda em Juiz de Fora (a 677 km de sua cidade - domicílio, Montes Claros)  cerca de 20 dias 
antes do atentado e segundo o dono da pensão ele pagou R$ 400 adiantados por um mês de estadia. 
Vide link:

https://jornaloexpresso.wordpress.com/2018/09/06/existem-pontos-obscuros-no-atentado-contra-bolsonaro-que-precisam-ser-esclarecidos/
https://jornaloexpresso.wordpress.com/2018/09/06/existem-pontos-obscuros-no-atentado-contra-bolsonaro-que-precisam-ser-esclarecidos/


 https://noticias.uol.com.br/politica/eleicoes/2018/noticias/agencia-estado/2018/09/11/bolsonaro-
cancelou-agenda-em-juiz-de-fora-um-mes-antes-de-ataque.htm

O UOL é uma fonte respeitada e tem inclusive uma coluna UOL Confere para detetar fakes. 

O principal fato esquisito e suspeito no reportado acima é evidentemente a ida intempestiva do 
Adélio para Juiz de Fora 20 dias antes do atentado. A própria PF o achou, pois a UOL acrescentou: 
“A Polícia Federal ainda não sabe se Adélio foi de sua cidade, Montes Claros (a 677 km de 
distância de Juiz de Fora), até o local apenas para tentar matar o candidato...“

Caso seja procedente a suspeita da PF, outras suspeitas mais graves afloram:

Como o Adélio iria saber  tão rápido da mudança de agenda de Bolsonaro de 6/08 para 6/09? 

Só através da própria equipe de Bolsonaro ou da Polícia Federal  que tem que saber com 
antecedência sua agenda para planejar sua proteção. 

Isso leva a conclusão de que o atentado não foi planejado por adversários de Bolsonaro e sim partiu 
de dentro da sua própria entourage. E com que finalidade? Matar realmente Bolsonaro, para criar 
um mártir, cujo herdeiro (Mourão?) seria imbatível nas eleições (vide Eduardo/Marina/Aécio) ou 
fazer uma encenação farsa apenas para alavancar mais a candidatura de Bolsonaro?

Se fosse para matar realmente, ele estaria morto, pois mandantes desse jaez  não agiriam tão 
amadoristicamente (vide a morte de Marielle, de Celso Daniel e também a morte de  Eduardo 
Campos).

Além disso, o atentado tem as impressões digitais dos atentados típicos de Bolsonaro: “...explodir 
bombas de baixa potência em banheiros da Vila Militar, da Academia Militar das Agulhas Negras, 
em Resende, e em alguns outros quartéis militares com o objetivo de protestar contra o baixo 
salário...”...uma bomba seria colocada na Adutora do Guandu”. Vide “Operação Beco sem Saída” 
em:
https://pt.wikipedia.org/wiki/Jair_Bolsonaro

Acresce-se a isso que a fraude é uma constante na propaganda eleitoral dos bolsanaristas nas redes 
sociais. As FAKE NEWS  produzidas para incrementar sua campanha e destruir as dos adversários 
já ultrapassa os limites da moralidade e se aproxima do da delinquência. É evidente que os 
antibolsonaristas também usam do mesmo expediente como resposta. Mas existem muitos 
candidatos que não usam esse meio. E o uso de fake news vem de gente grande de sua campanha, e 
já gerou reações  oficiais. Vide:

https://www.brasil247.com/pt/247/midiatech/370037/Associa%C3%A7%C3%A3o-da-PF-vai-
processar-aliados-de-Bolsonaro-que-espalharam-fake-news-sobre-delegado.htm

https://www.brasil247.com/pt/247/midiatech/348435/USP-denuncia-maiores-produtores-de-fake-
news-MBL-lidera-lista.htm

Então, tornam-se necessários esclarecimentos, mesmo que tardios, das autoridades, principalmente 
da PF, ou os fatos acima sem o devido esclarecimento conduzirão à versão de que o atentado foi 
uma encenação marota e nesse caso, Bolsonaro teria que fazer o papel principal, por sinal um 
péssimo ator e canastrão como sugerirão os próximos fatos; o seu filho, pior ainda, errou o script. 

https://www.brasil247.com/pt/247/midiatech/348435/USP-denuncia-maiores-produtores-de-fake-news-MBL-lidera-lista.htm
https://www.brasil247.com/pt/247/midiatech/348435/USP-denuncia-maiores-produtores-de-fake-news-MBL-lidera-lista.htm
https://www.brasil247.com/pt/247/midiatech/370037/Associa%C3%A7%C3%A3o-da-PF-vai-processar-aliados-de-Bolsonaro-que-espalharam-fake-news-sobre-delegado.htm
https://www.brasil247.com/pt/247/midiatech/370037/Associa%C3%A7%C3%A3o-da-PF-vai-processar-aliados-de-Bolsonaro-que-espalharam-fake-news-sobre-delegado.htm
https://pt.wikipedia.org/wiki/Jair_Bolsonaro
https://pt.wikipedia.org/wiki/Resende_(Rio_de_Janeiro)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Academia_Militar_das_Agulhas_Negras
https://pt.wikipedia.org/wiki/Vila_Militar_(bairro_do_Rio_de_Janeiro)
https://noticias.uol.com.br/politica/eleicoes/2018/noticias/agencia-estado/2018/09/11/bolsonaro-cancelou-agenda-em-juiz-de-fora-um-mes-antes-de-ataque.htm
https://noticias.uol.com.br/politica/eleicoes/2018/noticias/agencia-estado/2018/09/11/bolsonaro-cancelou-agenda-em-juiz-de-fora-um-mes-antes-de-ataque.htm


Portanto, a suspeição sobre Adélio, objeto inclusive de investigação das autoridades, torna-se 
suspeição sobre todos os atores envolvidos, desde Bolsonaro ao presidente do PSL de Juiz de Fora. 
Os seus atos e palavras terão que ser revisados com novo olhar e esses atores terão que ser 
investigados e dar novas explicações. Comparemos essas nossas observações com os itens 1 – e 2 – 
do link já citado acima,  https://jornaloexpresso.wordpress.com/2018/09/06/existem-pontos-
obscuros-no-atentado-contra-bolsonaro-que-precisam-ser-esclarecidos/     Passemos adiante:

2) Período imediatamente anterior ao pseudo atentado.

– A visita de Bolsonaro ao ASCOMCER poucas horas antes do atentado.
“...Tumultos, tensão e bate-boca marcaram a visita do presidenciável Jair Bolsonaro (PSL) ao 
hospital filantrópico da Associação Feminina de Prevenção e Combate ao Câncer 
(ASCOMCER) e também um almoço com o candidato em um hotel em Juiz de Fora, Minas 
Gerais, nesta quinta-feira, 6.” 

https://politica.estadao.com.br/noticias/eleicoes,bolsonaro-causa-tumulto-em-visita-a-hospital-de-
cancer-em-juiz-de-fora,70002491111

Outros links que retratam a mesma baixaria:
https://tribunademinas.com.br/noticias/politica/04-09-2018/juiz-de-fora-recebe-henrique-meirelles-
e-jair-bolsonaro-nesta-semana.html

https://www.terra.com.br/noticias/eleicoes/bolsonaro-causa-tumulto-em-visita-a-hospital-de-cancer-
em-juiz-de-fora,5269760e9dbd8cd3938d6194d4fe2e8dhiwrqada.html

https://tribunademinas.com.br/noticias/politica/06-09-2018/visita-de-bolsonaro-a-hospital-e-
marcada-por-tumulto.html

https://www.hojeemdia.com.br/primeiro-plano/pol%C3%ADtica/visita-de-bolsonaro-a-hospital-em-
juiz-de-fora-%C3%A9-marcada-por-tumulto-1.653749
Essa baixaria significara apenas uma consequência da marca do Bolsonarismo, do fanatismo e 
truculência dos seus “camisas negras”, que Bolsonaro justifica como “seus seguranças voluntários”,
vide os links citados? (qualquer semelhança com os “camisas negras” (camicie nere) de Mussolini 
não é mera coincidência; Mussolini os chamava de  Milícia Voluntária para a Segurança Nacional)? 

Tudo indica que não. Que há algo mais no céu do que os aviões de carreira. 

Se há alguma coisa elogiável na equipe de Bolsonaro, é sua organização, planejamento e eficiência. 
O que ganhou politicamente Bolsonaro  com a baixaria feita no ASCOMCER e no HOTEL? Nada. 
Só haveria duas possibilidades. Ou Bolsonaro visitaria o hospital com no máximo meia dúzia de 
pessoas, entre seguranças oficiais e autoridades, além da imprensa devidamente autorizada e bem 
posicionada para não incomodar os pacientes, apenas para tirar fotos ou fazer vídeos para posterior 
divulgação, ou caso houvesse a previsão de aglomeração de eleitores espontânea,   sua equipe e as 
autoridades locais providenciariam devidamente cordões de isolamento colocados estrategicamente 
do lado de fora, para impedir que houvesse pertubação da ordem e da rotina do Hospital e seus 
pacientes. Os “camisas pretas” de Bolsonaro poderiam até ajudar nessa tarefa, mas do lado de fora; 
entretanto adentraram truculentamente o Hospital para tumultuar. Porque Bolsonaro permitiu isso? 
As fotos o comprometem; mostram-no na maioria delas, atônito, inerte. 

https://www.hojeemdia.com.br/primeiro-plano/pol%C3%ADtica/visita-de-bolsonaro-a-hospital-em-juiz-de-fora-%C3%A9-marcada-por-tumulto-1.653749
https://www.hojeemdia.com.br/primeiro-plano/pol%C3%ADtica/visita-de-bolsonaro-a-hospital-em-juiz-de-fora-%C3%A9-marcada-por-tumulto-1.653749
https://tribunademinas.com.br/noticias/politica/06-09-2018/visita-de-bolsonaro-a-hospital-e-marcada-por-tumulto.html
https://tribunademinas.com.br/noticias/politica/06-09-2018/visita-de-bolsonaro-a-hospital-e-marcada-por-tumulto.html
https://www.terra.com.br/noticias/eleicoes/bolsonaro-causa-tumulto-em-visita-a-hospital-de-cancer-em-juiz-de-fora,5269760e9dbd8cd3938d6194d4fe2e8dhiwrqada.html
https://www.terra.com.br/noticias/eleicoes/bolsonaro-causa-tumulto-em-visita-a-hospital-de-cancer-em-juiz-de-fora,5269760e9dbd8cd3938d6194d4fe2e8dhiwrqada.html
https://tribunademinas.com.br/noticias/politica/04-09-2018/juiz-de-fora-recebe-henrique-meirelles-e-jair-bolsonaro-nesta-semana.html
https://tribunademinas.com.br/noticias/politica/04-09-2018/juiz-de-fora-recebe-henrique-meirelles-e-jair-bolsonaro-nesta-semana.html
https://politica.estadao.com.br/noticias/eleicoes,bolsonaro-causa-tumulto-em-visita-a-hospital-de-cancer-em-juiz-de-fora,70002491111
https://politica.estadao.com.br/noticias/eleicoes,bolsonaro-causa-tumulto-em-visita-a-hospital-de-cancer-em-juiz-de-fora,70002491111
https://tudo-sobre.estadao.com.br/jair-bolsonaro
https://jornaloexpresso.wordpress.com/2018/09/06/existem-pontos-obscuros-no-atentado-contra-bolsonaro-que-precisam-ser-esclarecidos/
https://jornaloexpresso.wordpress.com/2018/09/06/existem-pontos-obscuros-no-atentado-contra-bolsonaro-que-precisam-ser-esclarecidos/


E a direção do hospital? Porque o permitiu? Ela tinha o dever e o poder (até de polícia) de zelar 
pelos seus pacientes; de impedir a entrada até de Bolsonaro, quanto mais de seus “camisas pretas” 
no Hospital. Ela foi a principal responsável pelo tumulto e constrangimento de seus pacientes. 

Essa baixaria se repetiria no hotel, como se o comandante do Barco, Bolsonaro, estivesse dopado, 
nocauteado. 

Examinando as fotos e vídeos relativas aos dois eventos, excetuando os momentos em que tem que 
pousar sorrindo junto a personalidades (diretora do hospital, p. ex.) para fins midiáticos, Bolsonaro 
aparece com o cenho franzido, semblante carregado, atônito; há uma foto  em que parece que ele 
está até sentido dor, vide abaixo.

Um outro detalhe curioso, é que Bolsonaro que sempre usou colete a prova de balas, para qualquer 
eventozinho fuleiro  e fazia questão de fazer propaganda dele, 
https://noticias.bol.uol.com.br/ultimas-noticias/eleicoes/2018/08/23/bolsonaro-abre-campanha-em-
sp-e-veste-colete-a-prova-de-balas.htm

em Juiz de Fora ele não colocou o tal colete. Era um habito tão arraigado que seus filhos pensaram 
inicialmente que ele estava com o colete. Aliás os filhos deram informações contraditórias 
transmitidas a eles sobre os fatos. Vide itens 5- e 6- do link já citado:
5- Os assessores de Bolsonaro confirmam a imprensa que ele estava de colete, como sempre: 
https://www.gazetaonline.com.br/noticias/politica/eleicoes_2018/2018/09/jair-bolsonaro-
estava-de-colete-1014147233.html

6- Um dos filhos do Bolsonaro, Flavio, publica no twitter que o pai estava bem e a ferida tinha
só sido superficial (o que era de esperar de alguém de colete): 
https://noticias.bol.uol.com.br/ultimas-noticias/brasil/2018/09/06/bolsonaro-sofre-atentado-
com-faca-em-minas-gerais-dizem-filho-e-assessor.htm?cmpid=copiaecola

Posteriormente mudariam a versão; vide:
https://www.msn.com/pt-br/noticias/eleicoes/%E2%80%98pessoa-foi-para-matar-meu-pai
%E2%80%99-diz-flavio-bolsonaro/ar-BBMYnFf?li=AAggXC1&pfr=1

“...Flavio disse ainda que o pai levou 6 pontos no abdômen...”

“O Jair estava sem colete pelo que estou sabendo. Acho que Deus agiu naquele momento ali.” 

Por que essa mudança brusca de roteiro sem avisar os atores? Imprevistos na cirurgia, pois algum 
divertículo (Tancredo) rompeu? 

Em resumo, os fatos da maneira que foram descritos acima, a partir da chegada de Bolsonaro, me 
fazem supor que o Bolsonaro já chegou com um plano e por isso estava tenso e sorumbático, como 
se fosse um ator estreante que estivesse esperando ansioso e preocupado, o momento de entrar em 
cena, pronto com seu novo figurino, sem o colete a prova de balas e concentrado só no ato das 15 
horas, descuidando-se dos outros eventos (Hospital e Hotel). Para a crítica oficial ele fez um 
excelente papel, mas para os críticos independentes é a crítica oficial que está abaixo da crítica. 

Também diante desses fatos ficam sob suspeita, além do próprio Bolsonaro, a equipe do Hospital e 
os responsáveis pela caravana Bolsonaro, além das autoridades de Juiz de Fora, que deveriam ser 
investigados.

É bem verdade que deve haver explicação para tudo isso. Mas enquanto as explicações não forem 
dadas eu tenho direito à dúvida e à suspeita.

https://www.msn.com/pt-br/noticias/eleicoes/%E2%80%98pessoa-foi-para-matar-meu-pai%E2%80%99-diz-flavio-bolsonaro/ar-BBMYnFf?li=AAggXC1&pfr=1
https://www.msn.com/pt-br/noticias/eleicoes/%E2%80%98pessoa-foi-para-matar-meu-pai%E2%80%99-diz-flavio-bolsonaro/ar-BBMYnFf?li=AAggXC1&pfr=1
https://noticias.bol.uol.com.br/ultimas-noticias/brasil/2018/09/06/bolsonaro-sofre-atentado-com-faca-em-minas-gerais-dizem-filho-e-assessor.htm?cmpid=copiaecola
https://noticias.bol.uol.com.br/ultimas-noticias/brasil/2018/09/06/bolsonaro-sofre-atentado-com-faca-em-minas-gerais-dizem-filho-e-assessor.htm?cmpid=copiaecola
https://www.gazetaonline.com.br/noticias/politica/eleicoes_2018/2018/09/jair-bolsonaro-estava-de-colete-1014147233.html
https://www.gazetaonline.com.br/noticias/politica/eleicoes_2018/2018/09/jair-bolsonaro-estava-de-colete-1014147233.html
https://noticias.bol.uol.com.br/ultimas-noticias/eleicoes/2018/08/23/bolsonaro-abre-campanha-em-sp-e-veste-colete-a-prova-de-balas.htm
https://noticias.bol.uol.com.br/ultimas-noticias/eleicoes/2018/08/23/bolsonaro-abre-campanha-em-sp-e-veste-colete-a-prova-de-balas.htm


As fotos de Bolsonaro no Hospital:
https://www.terra.com.br/noticias/eleicoes/bolsonaro-causa-tumulto-em-visita-a-hospital-de-cancer-
em-juiz-de-fora,5269760e9dbd8cd3938d6194d4fe2e8dhiwrqada.html

https://politica.estadao.com.br/noticias/eleicoes,bolsonaro-causa-tumulto-em-visita-a-hospital-de-
cancer-em-juiz-de-fora,70002491111

https://politica.estadao.com.br/noticias/eleicoes,bolsonaro-causa-tumulto-em-visita-a-hospital-de-cancer-em-juiz-de-fora,70002491111
https://politica.estadao.com.br/noticias/eleicoes,bolsonaro-causa-tumulto-em-visita-a-hospital-de-cancer-em-juiz-de-fora,70002491111
https://www.terra.com.br/noticias/eleicoes/bolsonaro-causa-tumulto-em-visita-a-hospital-de-cancer-em-juiz-de-fora,5269760e9dbd8cd3938d6194d4fe2e8dhiwrqada.html
https://www.terra.com.br/noticias/eleicoes/bolsonaro-causa-tumulto-em-visita-a-hospital-de-cancer-em-juiz-de-fora,5269760e9dbd8cd3938d6194d4fe2e8dhiwrqada.html


Novamente comparar esses fatos com os itens 1- e 2- do link já citado acima, 
https://jornaloexpresso.wordpress.com/2018/09/06/existem-pontos-obscuros-no-atentado-contra-
bolsonaro-que-precisam-ser-esclarecidos/

E finalmente o prato principal:

3)  O momento da facada – A apoteose do desfile. 

Preliminarmente, os vídeos publicados na imprensa oficial não têm certificado de produção. Quem 
fez esses vídeos? As autoridades deveriam investigar a origem desses vídeos e a imprensa só 
deveria publicar os vídeos, ou pelo menos dizer qual deles tinham certificado das autoridades 
competentes. 

Os laboratórios da PF ou de outras polícias, deveriam reproduzir em câmara lenta, o momento exato
em que a faca começa a penetrar e o momento exato em que a ponta da faca deixa o corpo de 
Bolsonaro, mostrando o corte na blusa e com certeza vestígios de sangue, por menores que fossem. 
Ou então as autoridades deveriam explicar, caso não fosse possível, o porque não é possível. 

Um leigo como eu em tecnologias digitais, o máximo que consegui manipulando o vídeo, foi 
estimar a região em que penetrou a faca, lado direito do abdome, ligeiramente à direita da letra B de
BRASIL na camisa. E também estimar o tempo de entrada e saída da faca (da estocada), menos de 1
segundo.

A aparência do golpe da faca é o da projeção e retração da língua de um lagarto ou bote de uma 
serpente, daí parecer uma montagem. Como se o movimento do golpe da faca fosse uma 
superposição tendo como fundo o movimento de Bolsonaro simulando ter recebido um golpe do 
lado direito do estômago.

https://jornaloexpresso.wordpress.com/2018/09/06/existem-pontos-obscuros-no-atentado-contra-bolsonaro-que-precisam-ser-esclarecidos/
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Mas essa não é a linha dos críticos ao falso atentado. O agressor foi preso em flagrante logo após o 
atentado, então ele existiu. Para os críticos do falso atentado, o agressor simulou o golpe mas não 
concretizou a perfuração. O papel do Adélio foi justamente fazer um teatro, um atentado de mentira,
para ter mais realismo, dispensando portanto montagens de vídeo.  

Entretanto a montagem pode ser necessária, para corrigir as falhas e erros por ventura cometidos 
pelo Adélio. Por exemplo, a faca apresentada como a arma do crime, foi encontrada muito distante 
do local do atentado; Adélio a teria esquecido lá e aí não pode dar a estocada? Daí a necessidade de 
complementar o golpe com uma montagem? Há explicações para tudo e nós as estamos aguardando
pois as dadas até agora não convenceram. 

Por isso insisto que as autoridades devem as seguintes satisfações à sociedade:

a) Inspecionar todos vídeos publicados tanto quanto a sua origem como quanto a existência de 
montagens.

b) Divulgar a lista de vídeos e ou fotos que têm certificado de fidedignidade. 

c)  Determinar por câmara lenta, o momento exato em que a faca penetra no abdome de Bolsonaro, 
o momento exato da saída, tempo de incisão, orifício deixado na camisa com vestígios de sangue 
por menores que sejam; vestígios de sangue também nas facas, da que aparece no vídeo e da 
apresentada posteriormente como a arma do crime; provar que elas são a mesma faca, pois para os 
incrédulos não parece ser.

d) Esclarecer todas as contradições apontadas tanto nas redes sociais e como por jornalistas de 
jornais conceituados.

- 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 
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. 

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


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?

- 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 
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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.

E ainda mais que nas redes sociais rola a notícia de que nas universidades e órgãos públicos, o 
reduto dos bolsonaristas está na área de saúde. 

É espantoso. Profissionais das faculdades de elite brasileira, com PHD e outros pergaminhos, vote 
num mau elemento processado pelas autoridades por crime de terrorismo qualificado e que só não 
foi condenado graças a um laudo pericial falso. Vide:

“...explodir bombas de baixa potência em banheiros da Vila Militar, da Academia Militar das 
Agulhas Negras, em Resende, e em alguns outros quartéis militares com o objetivo de protestar 
contra o baixo salário...”...uma bomba seria colocada na Adutora do Guandu”. Vide “Operação 
Beco sem Saída” em:
https://pt.wikipedia.org/wiki/Jair_Bolsonaro

Quem seria pior? Bolsonaro ou a elite da área de saúde das universidades brasileiras? 

A privatização dos hospitais das clínicas das universidades brasileiras não aconteceu por acaso.

Se no futuro, as equipes médicas da Santa Casa, do Sírio Libanês e do Albert Einstein forem 
acusadas de cúmplices de uma farsa, não me surpreenderia absolutamente.

Afinal Josef Mengele era um médico, cientista competente,  que chefiava a não menos competente 
equipe médica de Auschwitz, que fazia experiências criminosas com prisioneiros.

A Cruz Vermelha durante a ascensão do nazismo inspecionava os campos de concentração nazistas 
e certificava para o mundo que eles eram humanos e higiênicos. 

Se eles serviram antes aos camisas negras das SS de hitler, não me surpreende eles servirem hoje 
aos camisas negras de Bolsonaro.

Segundo – O seu parecer foge aos mínimos requisitos do bom senso. A física  elementar nos ensina  
que todo fluido flui da região de mais alta pressão para a de mais baixa pressão. E qual é a região de
mais baixa pressão quando uma artéria é perfurada? O sulco(dreno) aberto pelo objeto perfurante; 
por aí irá jorrar o sangue independentemente de haver concomitantemente hemorragias internas. 
Ainda mais se o objeto perfurante foi uma faca tipo peixeira ou de açougueiro e além tudo 
serrilhada como a apresentada oficialmente como a arma do crime. E ainda segundo a imprensa, 
penetrou 12 cm e o paciente perdeu metade do seu sangue. Com o agravante da declaração do filho 
de Bolsonaro de que o agressor torceu a faca dentro da barriga. Não abriu um sulco, abriu um canal.
E mesmo que não tivesse atingido uma artéria de grande porte, a derme do abdome é 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Jair_Bolsonaro
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suficientemente vascularizada para manchar a roupa de sangue. Um corte superficial de gilete na 
barriga é suficiente  para manchar a roupa de sangue.

Conversando com policiais que fazem a ronda do local onde dou minha caminhada matinal, eles 
deram risadas do parecer do  Sr. Dr.  José Luiz Bonamigo. Amigos meus que moram em bairros da 
periferia e convivem com a violência diária do país, também acharam estranho esse parecer; para 
eles, o padrão de morte por arma branca é grande derramamento de sangue; no caso de bala é que 
pode não haver vestígios imediatos de sangue. 

Há exceções no caso caso por exemplo do uso do punhal. O punhal padrão não tem fio de corte e 
portanto não lacera os tecidos quando penetra nem quando sai, apenas fura afastando e 
traumatizando as fibras do tecido (há punhais ou adagas que tanto furam como cortam); depois que 
sai oblitera o furo fazendo uma região de pressão estancando a hemorragia, que pode acontecer 
internamente em torno da artéria perfurada. 

Mas esse é um caso incomum, como incomum é o parecer do  Sr. Dr.  José Luiz Bonamigo.

Por outro lado, o comunicado oficial da equipe da Santa Casa deixou muito a desejar. Fizeram um 
espetáculo midiático, em que o diretor do hospital usou a maior parte do tempo para fazer 
propaganda e marketing do hospital em quanto que a avaliação médica do paciente foi lacônica e ao
mesmo tempo pretensiosa. Todos os médicos se apresentavam fazendo um marketing pessoal, para 
depois entrar nos fatos que interessavam. 

Mas ao dizer que Bolsonaro foi vítima de um ataque com arma branca ele usurpou o papel do IML 
ou da polícia. Ele deveria se ater ao seu mister e apenas caracterizar o tipo de lesão pelo aspecto, 
tamanho, alcance, região do corpo, órgãos atingidos, etc., e as providencias tomadas de imediato e 
futuras. Poderia até mencionar as caracterírticas gerais de um objeto que poderia causar a lesão, mas
o tipo específico de objeto que causou a lesão é atribuição da polícia. 

Assim ficamos sem as informações importantes para fazermos nossos juízos de valor e tivemos que 
engolir os juízos de valor ou versões deles. 

Nos últimos anos, o judiciário sofreu um processo de desgaste muito grande, seguindo o caminho 
do legislativo e do executivo. Parece que a classe médica está disposta a seguir o mesmo caminho. 

Assim com a ajuda da jornalista Sylvia Moretzsohn já desmascaramos dois pontos obscuros, o 
golpe da faca e a ausência de sangue, tanto na camisa, como nas duas versões da faca, como no 
misterioso pano branco que caiu do céu. 

Prosseguiremos analisando outros pontos obscuros usando o link, 
https://jornaloexpresso.wordpress.com/2018/09/06/existem-pontos-obscuros-no-atentado-contra-
bolsonaro-que-precisam-ser-esclarecidos/
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como referência.

A reportagem do link em questão começa com a fotografia conhecida, dos primeiros socorros dados
a Bolsonaro, na Santa Casa. Em baixo dela tem a legenda, “Médicos sem luvas e fotógrafos na sala 
de cirurgia?”. Vide:

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? 

Impossível. Não há como os explicadores de plantão, explicarem esse milagre. Nem Mr. M. Essa é 
a prova cabal de que a facada foi uma farsa.



Nem com as técnicas mais avançadas de cirurgias endoscópicas a lazer,  se conseguiria essa proeza, 
furar abaixo do fígado para cortar a extremidade esquerda do cólon transverso sem cortar a 
epiderme. Nem com uma sonda a laser. Salvo se a sonda penetrasse pelo ânus de Bolsonaro. 

Das duas, uma: ou a equipe no afã de caprichar na farsa, cometeu uma barbeiragem cirúrgica pondo 
em risco a vida de Bolsonaro, ou ele tinha um problema grave no intestino que obstruía a junção do 
cólon transverso com o cólon descendente. Ou houve um rompimento pela demora em fazer a 
cirurgia e a cirurgia foi de emergência (caso Tancredo), ou foi uma cirurgia programada para fazer a
desobstrução. 

Poderia parar aqui pois não há necessidade de se aprofundar mais os pontos obscuros enumerados 
nas redes sociais, para se concluir que é impossível, uma faca tipo peixeira ou faca de açougueiro, 
penetrar na extremidade inferior direita do abdome, abaixo do fígado, e cortar a extremidade 
esquerda do cólon transverso, situado na extremidade superior esquerda do abdome, deixando 
intactas, as vísceras, derme, e piderme do abdome, e tudo o mais que estava no caminho.

Mas para esgotar o assunto continuarei com a análise desses pontos  tendo o contra ponto do link já 
citado, https://jornaloexpresso.wordpress.com/2018/09/06/existem-pontos-obscuros-no-atentado-
contra-bolsonaro-que-precisam-ser-esclarecidos/

A reportagem do link acima vai na linha de que Bolsonaro planejou o atentado para fugir dos 
debates pois estava perdendo pontos com eles e com isso crescer nas pesquisas.

A minha linha é de que ele planejou o atentado porque tinha um problema grave no intestino e 
precisava ser operado logo. 

As duas linhas são convergentes num grande golpe de mestre: de uma só cajadada (facada) 
mataram-se três coelhos: Bolsonaro fugiu dos debates, fez a cirurgia do intestino e cresceu nas 
pesquisas. ( há um quarto coelho: tirou da evidencia o assassinato de Marielle efetuado pela direita).

Vamos a esses ponto obscuros que restam. Concordo em número e grau  com a reportagem citada e 
com sua denúncia dos 10 pontos obscuros citados. Mas dou uma ênfase especial aos pontos 
referentes à falha da segurança de Bolsonaro e ao fato dele não ter usado colete nesse dia e seus 
assessores e familiares não o terem percebido. 

Li na imprensa que na época ainda de Figueiredo um jornalista quis testar a eficiência  dos 
seguranças de personalidades política fazendo um gesto sutil que poderia ser considerado suspeito. 
Em frações de segundos 5 revólveres apareceram apontados para sua cabeça. Felizmente ele não foi
morto, conseguiu se explicar e se retirou suando frio e tremendo do local. Esses seguranças são 
eficientes (pelo menos quando querem). 

Pelos vídeos mostrados, o Adélio jogou solto, sem ser vigiado. Parece que a segurança estava mais 
preocupada com a vida do Adélio, que saiu ileso do que com a do Bolsonaro. Mas o que é mais 
suspeito é o fato de nem Bolsonaro, nem sua assessoria e nem seus familiares reclamarem da falha 
de sua segurança tão badalada. Isso leva a suspeita de que estavam combinados. Portanto, outro 
ponto obscuro que precisa ser esclarecido. Bolsonaro reclamou da PF, e na minha opinião 
levianamente, pelo fato dela concluir que Adélio agiu sozinho, mas da falha de sua segurança não. 

- Mas os seguranças não falharam só em permitir que o agressor fizesse três tentativas de atingir 
Bolsonaro num intervalo de tempo relativamente longo, deixando o agressor a vontade. Os 
seguranças são treinados em primeiros socorros e sabem que num atentado desse tipo, tem que 
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estender a vítima na posição horizontal, tamponar a ferida com a mão fazendo pressão para sanar a 
hemorragia e aguardar os paramédicos com a maca. Mas Bolsonaro foi carregado curvado, 
colocado num banco trazeiro de um carro, como se os seguranças tivessem certeza de que não havia
ferimento algum e que a ordem era tirar ele do local o mais rápido possível para que alguém não 
fotografasse a verdade, que não houve facada coisa alguma.  

Seguem os 10 pontos da lista do referido link. Após ele acrescentarei outros pontos que 
analisarei.

Uma pequena cronologia dos fatos e pontos obscuros do “atentado” que precisamos 
esclarecer:

1- Três dias atrás, Bolsonaro tem reunião com os donos da Globo: https://www.msn.com/pt-
br/noticias/eleicoes/bolsonaro-e-jo%C3%A3o-roberto-marinho-se-re%C3%BAnem-na-sede-
da-globo/ar-BBMVGlT

2- Ontem, no Infomoney do jornalista William Wack revela que Bolsonaro planeja estratégia 
para vencer no PRIMEIRO TURNO: 
https://www.infomoney.com.br/mercados/politica/noticia/7604799/bolsonaro-busca-estrategia-
para-vencer-no-1-turno-alckmin-comemora-critica-de-temer-as-noticias-da-politica

3- Bolsonaro se cercava de seguranças do BOPE e usa colete dizendo temer por sua vida: 
https://noticias.uol.com.br/politica/eleicoes/2018/noticias/2018/08/23/bolsonaro-abre-
campanha-em-sp-e-veste-colete-a-prova-de-balas.htm

4- Os super-seguranças do Bope não veem o agressor que tenta golpeá-lo com a faca. No vídeo 
filmado por um dos presentes se vê que a estocada foi bem rápida. 
https://www.youtube.com/watch?v=c9GiS7LzwVk

5- Os assessores de Bolsonaro confirmam a imprensa que ele estava de colete, como sempre: 
https://www.gazetaonline.com.br/noticias/politica/eleicoes_2018/2018/09/jair-bolsonaro-
estava-de-colete-1014147233.html

6- Um dos filhos do Bolsonaro, Flavio, publica no twitter que o pai estava bem e a ferida tinha
só sido superficial (o que era de esperar de alguém de colete): 
https://noticias.bol.uol.com.br/ultimas-noticias/brasil/2018/09/06/bolsonaro-sofre-atentado-
com-faca-em-minas-gerais-dizem-filho-e-assessor.htm?cmpid=copiaecola

7- Então de repente Bolsonaro é internado. A imprensa logo diz que a faca pegou ABAIXO 
DO COLETE: https://www.oantagonista.com/brasil/bolsonaro-usava-colete-sob-camiseta-diz-
colunista/

8- Flavio apaga o twitter anterior e publica novo twitter dizendo que foi pior do que 
pensavam. Ele também diz que o pai na verdade, por obra do destino, JUSTO HOJE ESTAVA
SEM COLETE: http://www.vozdabahia.com.br/index/blog/id-
321384/bolsonaro_estava_sem_colete_que_costuma_usar__diz_filho

9- A facada superficial virou uma lesão que pegou fígado, intestino, pulmão… pior que tiro de 
fuzil. http://agenciabrasil.ebc.com.br/politica/noticia/2018-09/bolsonaro-foi-atingido-no-
figado-pulmao-e-intestino-relata-filho
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10- Bolsonaro que já não queria ir nos debates, e que perdia voto toda vez que abria boca, 
agora, vejam só, não poderá mais fazer campanha pelos próximos 30 dias! 
https://www.oantagonista.com/brasil/bolsonaro-dificilmente-voltara-a-fazer-campanha-no-
primeiro-turno/

Acrescento agora as minhas dúvidas com respectivas análises. 

- A toalha branca que caiu do céu – Imediatamente, após Bolsonaro fazer o gesto de dor e cair nos 
braços de seus fãs, surgiu uma toalha que foi colocada sobre o pretenso corte na barriga. Quem 
disponibilizou aquele pano alvíssimo assim tão de repente? Algum médico?

Provavelmente caiu do céu, pelas mãos de um anjo, pois era abençoado e milagroso, pois estancou 
imediatamente a hemorragia e nem ficou com vestígios de sangue. 

Outro ponto que necessita de esclarecimento. Como e de onde surgiu aquele alvíssimo pano 
branco?

- Haja sangue – Já esgotamos praticamente essa questão, demolindo o parecer do Dr. Bonamigo. 
Mas um outro explicador de plantão, argumentou que quando alguém recebe uma facada, cai de 
costas e nessa posição deitado, o sangue por gravidade se acumula na cavidade posterior do 
abdome. Outro parecer fajuto. O que foi dito sobre o parece do Dr. Bonamigo, se aplica também a 
esse. Mas tem um aspecto que contradiz totalmente o que aconteceu de fato. Bolsonaro inicialmente
se curvou para frente e só depois deu um grito de dor para, trás, mas não podia cair para trás pois 
estava escanchado nos ombros do quebra-faca que lhe carregava. Os seus amigos o socorreram não 
deitado sobre uma maca e colocado numa ambulância, mais com o dorso dobrado e empurrado num
banco de trás de um carro. Todos os requisitos para aumentar ainda mais a hemorragia. Segundo o 
hospital ele perdeu metade do sangue, provavelmente chupado e absorvido pelos explicadores 
MODESS de plantão.

Que haja mais explicação também sobre esse ponto. 

Outras explicações são necessárias sobre os conciliábulos entre Santa Casa, Sirio Libanês e Albert 
Einstein. O povo precisa saber, porque ele fica meses na fila do SUS e uma equipe de médicos do 
Sírio Libanês a 400 km em linha reta de Juiz de Fora se desloca em 3 horas para fazer a avaliação 
de seu estado depois de operado no Hospital da Santa Casa, considerado Referência de transplantes 
no país. E porque a equipe do Sírio Libanês recomendou o Albert Einstein e não o próprio Sírio 
Libanês. 

Parece coisa sem importância, mas não é. 

Salvador, 01 de outubro de 2018
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