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Excelentíssimo Presidente, da República, 

 

 

É com intensa indignação que o Diretor Geral da ICBR-Instituto 
Conservador do Brasil e os Presidentes Regionais deste Instituto, abaixo 
assinadas percebem o grave momento em que a esquerda e suas ramificações 
politicas sem quaisquer provas contra o senhor, responsabiliza-o dos 
acontecimentos no setor de saúde do Brasil e na economia em curso. 

Vossa Excelência ocupa o cargo de Presidente da República e, 
consequentemente está entre suas principais atribuições defender o Estado e a 
população, pois com a pandemia serviu para mostrar que é impossível entrarmos 
em consenso com outras correntes já que buscamos o progresso e outros 
somente o poder pelo que é visto e notado pelo povo Brasileiro, nação 
respeitando nossa constituição. 

As recentes acusações e injúrias ao Presidente por si só já nos desperta 
forte repúdio, e se torna grave por não se tratar de ações isoladas. As acusações 
por parte da esquerda na pandemia no Brasil são marcadas por ações espúrias 
que vem sendo sistematicamente atribuídas ao senhor. Infelizmente, ela (a 
esquerda-comunista) parece seguir os caminhos de quem também declarou o 
desejo de varrer do Brasil todas as esperanças de dias melhores, do crescimento 
social e econômico. 

O sentimento é de repúdio total as esquerdas quando são também 
entidades que se dedicam ao verdadeiro negacionismo, bem como ao bem 
público e as esperanças de combate ao Covid-19, atacando sem motivo e de 
serem realmente os reais responsáveis conjuntamente com parte da boa parte 
da imprensa e canais oficiais. Lamentavelmente no País executar os projetos 
para esta nefasta esquerda significa risco às vidas daqueles que se devotam a 
zelar pela construção de um país mais justo com o dogma do conservadorismo 
e liberdade de expressão. 

O Brasil é o quinto pais que mais vacinou no mundo, na qual já foram 
ministradas milhões de doses com garantia de 500 milhões até final do ano. O 
objetivo das esquerdas é somente sufocar a economia e quebrar o Brasil e 
responsabilizar o Presidente. Reiteramos, portanto, que se existem concretas 
soluções com vistas à defesa do interesse público e ao enfrentamento de ações 
ilegais por parte da esquerda, o governo precisa buscar reais condições de 
atenuar os debates injustos e caluniosos dos comunistas e com a sociedade civil 
organizada combate-los. Estamos com plenas condições de somar esforços pela 
República Federativa do Brasil. Conte com nosso apoio. 

 

“DEUS, PÁTRIA E FAMILIA” 
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Assinam esta carta: 

 

Aurélio Goncalves – Diretor Nacional ICBR  

George Emílio Bastos – Vice - Presidente ICBR 

Themístoles Gomes Pereira - Secretário ICBR 

Hilbert Vasconcelos Evangelista – Tesoureiro ICBR 

Adelmo Antônio de Souza - Presidente ICBR – RS 

João Carlos de Souza Lima Figueiredo - Presidente ICBR – MG 

Roberto Scalercio Pires - Presidente ICBR – RO 

Hélio Pereira Leite - Presidente ICBR – DF 

Roque Cortes Pereira - Presidente ICBR – SP 

Ivan Lima Verde - Presidente ICBR – MA  

Jonas Alves da Silva - Presidente ICBR – SC 

Edilberto Pereira da Silva - Presidente ICBR – PA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


