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FRENTE DO ALGARVE LIVRE DE TRANSGÉNICOS 

14 de Outubro de 2015 

QUER SABER COMO VAI SER ENVENENADO SEM SOBREVIVER? 

ENTAO LEIA O ACORDO DO TERROR E DO SEU INSACIÁVEL EXTERMINADOR DO 

COMÉRCIO LIVRE TRANSATLANTICO (TAFTA) ENTRE OS E.U.A. E U.E. E DESTES 

SATÃS VEM O SEU HORROR PREDADOR. 

 

1º. Este acordo transatlântico é a continuação mais estruturada do domínio total relativamente 

ao comércio livre do veneno transgénico, galinhas de cloro e carne bovina tratada com 

hormonas que favorece a UNILEVER, KRAFT e NESTLE. 

2º. As empresas americanas beneficiariam com a renovação de barreiras regulatórias 

desnecessárias para defender seus interesses corporativos e assim contornar a perda de lucros 

com os cuidados de saúde pública, proteção ambiental ou social, cuidados esses que foram 

eliminados. 

3º. Será desmantelada a legislação antiga de proteção ao consumidor através de tribunais 

constituídos por painéis integrados num clube de advogados privados atingidos por conflitos 

de interesses. 

4º. Esta justiça suja beneficiará as empresas da E.U. e E.U.A. para anular as ameaças aos seus 

lucros se fossem proibidas as vendas dos seus venenos, tais como: substâncias químicas 

nocivas, restrições ambientais sobre a mineração, custos de apólices de seguros de saúde e 

medidas favoráveis a situação económica das minorias. 

5º. Segundo os interesses corporativos, o público é inimputável e por isso foram 

marginalizados. Só valem os vampiros burocratas regalados a sugar o banquete e proveitos do 

cambalacho do comércio livre, favorecidos pela exclusividade na discussão dos materiais, em 

segredo nos bastidores, e proibida a presença dos fiscais da democracia que a C.I.A. calou. 

Resumo: 

1º. Está disponível veneno transgénico, galinha com cloro, carne bovina tratada com hormonas 

que favorece a UNILEVER, KRAFT e NESTLE; 
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2º. Eliminação de cuidados de saúde, ambiente ou social para evitar a perda de lucro; 

3º. Para não haver perda de lucros, foi eliminada a legislação de proteção aos consumidores 

através de tribunais e de advogados privados; 

4º. Esta justiça suja beneficia as empresas porque elas aumentam os seus lucros uma vez que 

eles podem vender os seus venenos existentes em substâncias químicas nocivas; 

5º, Segundo as feras insaciáveis alinhadas ao judaísmo que se gabam de serem os corruptores, 

incendiários, carrascos do Mundo, apodrecendo e decompondo tudo. Inspirados nestas 

barbaridades, o TAFTA persegue o cidadão e torna-o inimputável e marginal enquanto os 

sanguessugas se regalam no banquete do cambalacho do comércio livre e a CIA apoia o 

secretismo dos bastidores e cala quem quer fiscalizar. 

COMENTÁRIO: Perante esta orgia do vale tudo, sobretudo da permissividade da negociata do 

veneno autorizado pela OMC que deu a prioridade à atividade comercial e adotou a eliminação 

das preocupantes questões do ambiente e decretou que o povo não tem o direito de exigir saber 

aquilo que come. Deste modo, é fácil deduzir que não pode rejeitar o veneno, sendo que também 

se conclui que os insaciáveis do lucro pela extorsão total montaram uma armadilha para dizimar 

o povo pela tática de só produzir e distribuir veneno letal de alto rendimento. 

OUTRAS INFORMAÇÕES: Dispomos de dois textos. Um destes da autoria de ERIC ZUESSE 

que é um investigador incansável que considera o Tratado TAFTA (que ele apresenta como TPP) 

como o Tratado mais criminoso da história. A abordagem do seu texto coincide com os aspetos 

essenciais descritos na nossa exposição. 

O segundo texto é da autoria de Joachim Hagopian. No seu longo relato, transmite a opinião de 

que este Tratado Económico TPP irá provocar a morte dos Estados Unidos como uma nação 

soberana dado que as imposições do Tratado transferem a posse da nação americana para as mãos 

das corporações e o seu povo será chacinado a comer veneno. 

Estes dois textos com data de 7-10-2015 foram recolhidos no site globalresearch.ca. 
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