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EUA E U.E. VÃO EXTINGUIR A VIDA 

 

 

 

 

Esta associação já se confrontou com várias situações relativas a crimes contra a Humanidade, mas nunca um 

atentado com várias vertentes, entre elas, a imposição do terror e da ignobil condenação à morte da vida que 

foi patenteada. 

Tivemos conhecimento desta barbaridade através dum texto do site “GLOBAL RESEARCH” dum autor 

chamado GRAINS, datado de 18/11/2014, sob o título “ACORDOS DO COMÉRCIO LIVRE 

CRIMINALIZAM AGRICULTORES EM BENEFÍCIO DAS CORPORAÇÕES MULTINACIONAIS”. 

Todos os agricultores que possuem ou melhoram as suas próprias sementes que infringem os direitos de 

propriedade intelectual sobre as sementes, estão sujeitos à punição penal e à apeensão das suas terras de 

cultivo e/ou ao congelamento das suas contas bancárias. 

Estas práticas equivalem a mais um assalto que não tem precedentes na história da vida humana. Já se viu nos 

ecrans agentes do banditismo global degolarem dezenas de inocentes. Ora, patentear a vida, significa que a 

vida dos agricultores pertence ao terror. Nestas circunstâncias, pode estar implícito que os carrascos da UPOV, 

dos TRIPS, da OMC e de todos os outros facínoras, que proliferam neste ameaçado planeta, estão instruídos 

para dizimar.  

A fim de ficarem bem esclarecidas todas as particularidades relacionadas com o programado extermínio da 

vida, convém referir as minúcias que estão contidas nos instrumentos legais aprovados para assassinar a vida 

humana e criminalizar os agricultores pela posse das suas sementes cruciais, impedindo a sua missão de 

produzir alimentos saudáveis que garantam a subsistência e a vida, como se segue: 

A vida foi pela dupla EUA e U.E. patenteada 

Nossa vida pertence à dupla e por ela foi vampirizada 

Direitos de propriedade intelectual foi orquestrada 

Para roubar as sementes e matar à fome pela calada 

Tiram terras de cultivo e poupança nos bancos é congelada 

A dupla mata a vida e toda a nação é massacrada 

Dupla que usa o terror e dezenas de boa gente é degolada 

Feras vão destruir mais sementes e agricultura arrasada 
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1º - O acordo da Organização Mundial de Comércio (OMC) sobre o Direito de Propriedade Intelectual 

(TRIPS) em vigor desde 1994 que generaliza a rapina das sementes. (A OMC demonstrou total desprezo pelo 

semelhante ao decretar a barbaridade em que o povo é considerado como gado humano sem o direito de exigir 

saber o que come, deduzindo-se que as populações são comedores inúteis sem direito a sobreviver). 

2º - Outra grande armadilha, onde intervêm vários governos do Mundo onde vigora a falsidade e o 

cambalacho. Entre esses governos, existem os dirigentes de cá que são as marionetes das elites obscuras a 

quem o governo pediu a intervenção da sua sabedoria para encontrar solução para as dificuldades financeiras 

que o país enfrenta em contradição com o descalabro que eles próprios fabricam, entre eles regista-se o seu 

vínculo à OMC e à U.E. e ao estarem alinhados com o patentear da vida do povo que o elegeu, traindo-o. 

3º - Foi criada a UPOV (União para a Protecção de Vegetais) com sede em Genebra, com direito de patentes e 

promovida com acordos comerciais que proibe os agricultores de guardar, trocar, vender ou modificar 

sementes. A proibição a essa benéfica modificação impede os agricultores de melhorarem a produtividade das 

sementes. 

4º - O Acordo de Livre Comércio (ACL) da América do Norte, Canadá e México aderentes ao clube UPOV 

destina-se a privatizar as sementes. Este é outro assalto retirando a posse das sementes que sempre 

pertenceram aos agricultores. A autorização do uso de direito de execução deste assalto foi transferido a favor 

da União Europeia e Associação Europeia de Comércio Livre e do Japão. 

5º - O assalto persiste aos países asiáticos e africanos, onde os agricultores ainda usam 70/80% das suas 

próprias sementes. Até agora ainda resistem aos governos manipulados pelos assaltantes que insistem em 

estabelecer o seu monopólio em benefício das empresas de sementes, pressionando os países para mudar suas 

leis. 

6º - O autor GRAIN denunciou a armadilha às sementes. Ele acusa os acordos comerciais fora do sistema 

multilateral, afim de destacarem as exigências da indústria, baseados nos seus direitos de propriedade 

intelectual para as sementes e assim favorecer as empresas gigantes como a MONSANTO, DUPONT, 

SYNGENTA, etc. situados nos Estados Latino-americanos. Em 2006, os EUA obrigaram o Peru e a Colômbia 

a adoptar as monstruosidades da UPOV e fecham importantes acordos com estes países. Com a intervenção da 
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U.E. ocorreu um padrão semelhante enquanto os EUA obtinham um acordo poderoso de comércio livre na 

América, em 2007, obrigando todos os países a aderir à tramóia da UPOV. A EFTA fez o mesmo no ano 

passado. 

7º - A fraudulenta e genocida U.E. proibiu semear para a fome matar. Assim, generalizou a prática de crimes 

contra a humanidade. Essa prática está a ser imposta em África. E está a miná-la com a sua chantagem do 

comércio de bens a troco de negociar normas de propriedade intelectual com Bruxelas numa óbvia tentativa de 

controlar a posse das suas sementes e de lhes impôr a maldição da UPOV, da qual os estados africanos dela se 

livraram até agora. Ainda que seja verdade que há entidades africanas a manobrar através duma Organização 

Regional Africana da Propriedade Intelectual (ARIPO) de orientação inglesa e outra francesa com idêntico fim 

(OAPI) que se estão juntando à maléfica UPOV, sob a influência de acordos comerciais da maligna U.E.. É 

óbvio que não vão parar enquanto não amarrar os estados africanos a todas as patifarias contidas nos direitos 

de propriedade intelectual e no patentear a vida. 

8º - A Parceria (TPP) Acordo Trans-Pacífico é a mais aterradora negociação FTA impedindo os agricultores 

de controlar as suas sementes na Ásia e Pacífico onde os EUA conduzem negociações com outros onze países 

para lhes impôr a terrível UPOV extensiva a todos os estados (TPP). Nem se sabe onde tudo isto irá chegar 

dado que a trama permanece inacessível para o público. 

9º - Não só a extensão da privatização se expande como também as sanções em caso de desrespeito a essas 

normas. Estão estipulados nos acordos de comércio livre de países com os EUA. Nesses acordos, os 

agricultores que infringem esses novos direitos de propriedade intelectual, enfrentam a punição penal em vez 

do direito civil. Em alguns casos e em conformidade com o recente Acordo EU-Canadá Compreensivo 

Económico e Comercial (CETA) a mera suspeita de violação, atingirá um fazendeiro que terá a sua 

propriedade apreendida e/ou terá as suas contas bancárias congeladas. 

10º - Estalou a indignação e uma rebelião em oposição à malvadez de patentear a vida e aos direitos da 

propriedade intelectual e à privatização das sementes e ao terrorismo da UPOV adoptado pelo gangsterismo 

dos EUA e da U.E.. Acrescentado-se a esse gangsterismo a sua invasão belicista a várias nações no Médio 

Oriente, África e Ucrânia. Tais contestações ocorreram em todos os Continentes do Mundo, da Austrália à 
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Colômbia, passando pela Tailândia, tendo-se estendido ao Chile, Argentina, Guatemala e a vários locais da 

América Latina. Também em África com destaque para o Gana, se salientou a preocupação de salvar a sua 

soberania alimentar ao resguardar as suas sementes das garras dos abutres da América e da U.E.. A grande 

intensidade nas batalhas foi tanta que os vários governos da América Latina foram obrigados a recuar nas suas 

diligências e adiar a sua conivência, suspendendo os compromissos de aplicação da UPOV. Curiosamente, no 

rectângulo lusitano nada consta sobre a existência do patentear da vida e da UPOV à qual o governo luso 

aderiu. Este país é o paraíso onde se pratica o atentado à vida e à saúde dos portugueses, sobre os quais pesa 

uma sentença de morte que passou a existir, a partir do momento em que o Eng. Sócrates e o Santana Lopes 

trouxeram instruções da reunião na Itália, em 2004, do Clube de Bilderberg para inundar o Ribatejo com o 

milho transgénico cancerígeno e grandes extensões do Alentejo e bem assim 300 hectares no Parque Natural 

de Odemira e 70 hectares em Poço Barreto (Silves). Neste local, o Sr. Presidente da República não cumpriu as 

suas obrigações constitucionais que o obrigavam a aplicá-la na defesa da conservação dos solos para proteger 

a sua contaminação e evitar a sua esterelização como aconteceu em vários países da América Latina. É tanto 

assim que a Hungria mandou queimar o cultivo de todo o Milho Transgénico. A Russia proibiu o cultivo de 

transgénicos no seu país. Existem vários estudos que comprovam que os transgénicos esterelizam os solos e 

provocam o extermínio segundo o livro “SEMENTES DA DESTRUIÇÃO” de F. William Engdhall. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nosso contacto: cultodoconhecimento.wordpress.com/cultodoconhecimento@gmail.com 


