


A Venezuela e o Mundo exigem a liberdade de

LEOPOLDO LOPEZ

Free 
Leopoldo Lopez 

NOW!
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We must support restoring freedom by repealing any 
form of Authoritarianism that demands strict obedi-
ence to despotic rule, especially that of totalitarian 
governments, at the expense of personal freedom.
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“Houve fraude nas eleições presidenciais de 2014? Sem o menor temor de 
errar, afirmo categoricamente: houve não uma, nem duas, nem mil, mas a 
mais longa e assombrosa sucessão de fraudes que já se observou na história 
eleitoral de qualquer país, em qualquer época.

Essa afirmação, que soará hiperbólica aos ouvidos de quem não conhece os fatos o suficiente 
para poder medi-la, traduz uma verdade literal e simples que qualquer um, se quiser investigar 
um pouco em vez de julgar sem conhecimento de causa, poderá confirmar por si próprio.

Primeira série de fraudes:

A Lei dos Partidos Políticos de 1995, Art. 28, alínea II, afirma taxativamente que será cassado o 
registro de qualquer partido que se comprove ser subordinado a uma organização estrangeira. 
O PT, segundo a propaganda do seu III Congresso, reconhece o Foro de São Paulo como “co-
ordenação estratégica da esquerda latino-americana”. Ao subscrever e colocar em prática as 
decisões das assembleias gerais do Foro, esse partido reconhece sua subordinação a um plano 
internacional que não só jamais foi discutido ou aprovado no nosso Parlamento, como advoga, 
sem dar disto a menor ciência ao povo brasileiro, a dissolução da soberania nacional mediante 
a integração do país num monstrengo internacional chamado “Pátria Grande”, cuja capital é 
Havana e cuja língua oficial é o portunhol.

A Sra. Dilma Rousseff, em especial, chegou a ser louvada pelo ditador venezuelano Hugo 
Chávez como “grande patriota... patriota da Pátria Grande”. Será possível não entender que 
ninguém pode ser ao mesmo tempo um patriota da pátria brasileira e um servidor leal da or-
ganização internacional empenhada em engolir essa pátria e governá-la desde assembleias e 
em reuniões secretas realizadas em Havana, em Caracas ou em Santiago do Chile?

Segunda série de fraudes:

Quando digo “reuniões secretas”, não é uma interpretação que faço. É o traslado direto da 
confissão cínica apresentada pelo Sr.Lula da Silva, não numa conversa particular, mas em dois 
discursos oficiais transcritos na página da Presidência da República (um deles em www.olavo-
decarvalho.org/semana/050926dc.htm ) 

Se ainda vale o princípio de que de duas premissas decorre uma conclusão, esta só pode ser a 
seguinte: o PT é um partido ilegal, que não tem o direito de existir nem muito menos de apre-
sentar candidatos à presidência da República, aos governos estaduais ou a qualquer câmara 
estadual ou municipal.

Olavo de Carvalho

4



Terceira série de fraudes:

O Foro de São Paulo é a mais vasta, mais poderosa e mais rica organização política que já exis-
tiu no continente. Seu funcionamento – assembleias, grupos de trabalho, publicações, viagens 
e hospedagens constantes para milhares de agentes – é inviável sem muito dinheiro que até 
hoje ninguém sabe de onde vem e cuja origem é feio perguntar. 

É praticamente impossível que verbas do governo brasileiro não tenham sido desviadas em 
segredo para essa entidade. É mais impossível ainda que grossas contribuições não tenham 
vindo de organizações de narcotraficantes e sequestradores como as Farc e o MIR chileno, que 
ali são aceitas como membros legítimos e tranquilamente discutem, nas assembleias, grupos 
de trabalho e encontros reservados, a articulação dos seus interesses criminosos com o de par-
tidos políticos como o PT e o PC do B.

Quarta série de fraudes:

A Sra. Dilma Rousseff, servidora dessa geringonça imperialista, jamais poderia ser candidata a 
qualquer cargo eletivo no Brasil. Urnas que votam sozinhas ou que já chegam à seção eleitoral 
carregadas de quatrocentos votos para a candidata petista, como tantos eleitores vêm denun-
ciando, são apenas subfraudes, ou pedaços de fraudes, em comparação com a fraude magna 
que é a presença, na lista de candidatos presidenciais, da agente notória e comprovada de um 
esquema estrangeiro empenhado em fagocitar e dissolver a soberania nacional.

Quinta série de fraudes:

Eleição com contagem de votos secreta não é eleição, é fraude. O sistema de ocultações mon-
tado para isso, sob a direção de um advogadinho chinfrim sem mestrado, sem obra notável 
publicada e sem qualquer currículo exceto serviços prestados a um dos partidos concorrentes, 
viola um dos princípios mais elementares da democracia, que é a transparência do processo 
eleitoral. Como observou uma advogada que tentou denunciar em vão a anomalia imposta ao 
eleitor brasileiro, “é o crime perfeito: o acusado se investiga a si próprio”.

Que mais será preciso para concluir que, sob todos os aspectos, a eleição presidencial de 2014 
foi em si uma fraude completa e majestosa, coroamento da longa sucessão de fraudes em série 
em que se transformou a política brasileira desde o ingresso do PT no cenário eleitoral?”

Olavo de Carvalho
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Anatomy of a Fraud!

Irregularities identified in the electoral process in Brazil in 2012 reoccurred in the Presiden-
tial elections in 2014. Is this a coincidence? The TSE hired the same company responsible for 
the electoral fraud in the last four electoral processes in Venezuela. The company in question: 
Smartmatic “the company is associated with the corrupt policies of the government of Venezu-
ela”. We’ve stumbled across what could be an international conspiracy to subvert the electoral 
process in Latin America and beyond! This company is already being introduced in Spain!

Who owns SMARTMATIC?

Smartmatic has a brief but controversial history. The company was started in Caracas during 
the late 1990s by engineers Antonio Mugica and Alfredo Anzola. They worked out of down-
town Caracas providing small-scale technology services to Latin American banks. Despite 
having no election experience, the tiny company rocketed from obscurity in 2004 after it was 
awarded a $100 million contract by the Chávez-dominated National Electoral Council to re-
place Venezuela’s electronic voting machines for the recall vote.

It is difficult to define and know who the true owners of the company are, since the company 
has been registered in Curacao, Amsterdam (Holland), Florida, Delaware and now London.

The official version is that the company is a family business, 90% owned by both Antonio 
Múgica (father and son), a cousin named Pedro Mugica who lives in Boca Raton, Florida and 
Roger Piñate, who is the director of Smartmatic, but was initially a founding member of the 
company in Curazao back in 2003. Jack Blaine ,was named president of the company after 
working for three months as a consultant for Sequoia and after being interviewed twice by 
Múgica. He reports directly to Antonio Múgica and is conscious of the company’s nexus with 
Venezuela. He mentioned the company’s participation in the Venezuelan referendum after the 
Venezuelan government asked it to participate in February 2004. 

Múgica, who resides in Venezuela, was recently denied the US visa and is presently in France.

Consider the lack of confidence Venezuelans have in their voting system. Anti-Chávez groups 
have such little faith in Smartmatic’s machines that they refuse to run candidates in elections 
anymore as reports surface of fraud and irregularities from Chávez’s 2004 victory in a recall 
referendum. Yet somehow Smartmatic International and its Venezuelan owners were able to 
operate openly within the TSE in Brazil during two crucial elections!

SMARTMATIC
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Smartmatic International is owned by a London Corporation  who owns a Netherlands cor-
poration, which is in turn owned by a Curacao corporation, which is in turn held by a number 
of Curacao trusts controlled by proxy holders who represent unnamed investors, almost cer-
tainly among them Venezuelans Mugica and Anzola and possibly others.

Why Smartmatic has chosen yet again to abuse the corporate form to hide and conceal the na-
tionality and identity of its true owners is a question that should worry anyone where SMART-
MATIC is present. 

Even without the political implications,  the use of electronic voting machines has been widely 
debated in Brazil.  Dr. Maria Aparecida Cortiz who has studied the Brazilian voting machines 
but is not specifically knowledgeable about Smartmatic,  said almost any programmed elec-
tronic machine is subject to possible manipulation. 

  “People just don’t understand how easily these machines could fail to record votes accurately 
- even by being ‘fixed, ‘ “ she said. 

Dr. Cortiz revealed that less than three months, at a planned CMind (Independent Multidis-
ciplinary Committee), a young hacker recently graduated from UNB accessed the system of 
electronic voting machines in the TSE and found, among 90 000 files share, a software that 
enables the installation of fraudulent programs: “Inserator CPT”.

In 2013, I did not know how they did, when I did the bidding of the study module, knew that 
the company was using something, but not what it was. This year, elections in 2014, I discov-
ered how the program was used, there Londrina, in 2012: with Inserator. We found out his 
name and where he was, within the security system is a subsystem.

From there, I made a petition to the minister Dias Toffoli, explaining that, in addition, it is very 
serious, has other vulnerabilities. We found something very, very bad: the Electoral Court is no 
longer using that super secure network, who always said that nothing has internet connection, 
is not it?

The Missing Link for Dr Cortiz was the company SMARMATIC, and a carefully orchestrated 
fraud to the Brazilian democracy, was put in motion! The greatest example of a perfect crime 
was committed..

SMARTMATIC
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How the fraud was executed.

Dias Toffoli, a mediocre and obscure lawyer whose only claim to fame was to have been in 
service for the Workers’ Party, is appointed to the Supreme Court and in May 2014 is taken to 
the presidency of the Supreme Voting Court, which coordinates and judges all matters regard-
ing the elections. No one in Brazil, no political party or the press found anything wrong with 
a former party lawyer be the chief  and in charge of the elections, anywhere else the conflict of 
interest would be enough to make that impossible but in Brazil no one said a word.

The Smartmatic company is chosen in order to take care of all electronic systems and vot-
ing machines in the country and also respoonsible for transmiting and tallying the votes. In 
the evening of the elections, October 26, the whole country waits in expectation. Most of the 
country finishes voting at 5:00 PM, but voting continues in the state of Acre until 8:00 PM. 
Therefore, a decision is made for the first time in recent history not to release partial results, 
but only the final numbers. The easy solution of advancing the election in one hour in Acre 
was not considered.

An anonymous insider claims that Dilma was losing by much, until right at the end, when the 
numbers were adjusted. We’ll never know what really happened because the addition of the 
subtotals will be shown to be legit.

What we know about the fraud.

After sending the “packages” from the states TRE’s to a intranet designed to support the tal-
lying of the votes installed within the TSE, Smartmatic is able to intercept voting subtotals 
transmissions before they reach the final tallying, so they can change results. For every valid 
vote four are converted into null and spoiled. 

The internal mechanics of the voting system in Brazil are hidden from the voter, and so is the 
tallying of the votes, By orders of Dias Toffoli the tallying was done in secret with no chance for 
anyone to contest that order! This is an unacceptable way to run a democracy. The voters and 
candidates are entitled to strong, affirmative proof that elections are accurate and honest. But 
in Brazil we have none of that!

SMARTMATIC
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Anatomia de uma fraude!

No Brasil, as irregularidades identificadas no processo eleitoral em 2.012 foram reincidentes 
nas eleições presidenciais  em2.014. Seria coincidência? O Tribunal Superior Eleitoral- TSE- 
contratou a mesma empresa responsável pelas fraudes nos quatro processos eleitorais da Ven-
ezuela. A empresa em questão é a Smartmatic, associada com as políticas corruptas do governo 
venezuelano. Nós tropeçamos com o que pode ser uma conspiração internacional para sub-
verter todo o processo eleitoral da América Latina e adjacências…
A Smartmatic já sendo  introduzida na Espanha!

A quem pertence a  Smartmatic?

Smartmatic possui uma breve, mas controversa estória. A empresa foi fundada em Caracas, no 
final dos anos 90, pelos engenheiros Antônio Mugica e Alfredo Anzola .  A Smartmatic iniciou 
suas atividades com a  prestação de serviços,  em pequena escala, basicamente a  caixas ele-
trônicos para  bancos latino-americanos em Caracas.  Apesar de não possuírem experiências 
em processos eleitorais, a pequena empresa saiu rapidamente da obscuridade em 2.004, após 
ter sido premiada com  um contrato de US$ 100 milhões de dólares do Conselho Nacional  
Eleitoral (CNE)  da Venezuela controlado por Hugo Chavez, para  substituir o sistema de votos 
eletrônicos venezuelano para o referendo.

É tarefa difícil definir e saber quem são os verdadeiros donos da empresa Smartmatic,  a mes-
ma já  foi registrada em Curacao, Amsterdam (Holanda), Florida, Delaware e agora em Lon-
dres. A versão oficial é que a empresa é um negócio famíliar, 90% pertencente aos homônimos 
Antônio Mugica (pai e filho), a um primo chamado Pedro Mugica que reside em Boca Raton, 
Florida e Roger Piñate, que é o diretor da Smartmatic (  mas incialmente, em 2.003,  foi mem-
bro fundador da empresa in Curazao). 

Jack Blain (USA) foi contratado presidente da Smartmatic após ter trabalhado para a mesma 
como consultor para Sequoia e ter tido duas entrevistas com Mugica.  Jack Blain se reporta 
diretamente a Antônio Mugica e tem ciência da conexão entre a Smartmatic com a Venezuela.  
Blain mencionou a participação da Smartmatic no referendo em 2.004, após o governo ven-
ezuelano pedir pela participação da Smartmatic no mesmo.

É fato a se considerar  a falta de confiança que os venezuelanos possuem em seu sistema de vo-
tação.  Os grupos de oposição a Hugo Chavez / Maduro possuem tao pouca fé na Smartmatic 
que  se recusam a lançar candidatos às eleições já que  fraudes e irregularidades são comuns 
desde o referendo vitorioso de  Chavez em 2.004.

SMARTMATIC
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A Empresa Smartmatic Internacional é de propriedade de uma Corporação de Londres, que 
possui uma empresa Holandesa, que por sua vez é propriedade de uma empresa de Curaçao, 
que por sua vez também é controlada por uma série de fundos de Curaçao, controladas por 
procuradores que representam os investidores não-identificados, quase certamente entre eles 
venezuelanos Mugica e Anzola e possivelmente outros, incluindo o governo Venezuelano.

Porquê a  Smartmatic escolheu mais uma vez ocultar e dissimular a nacionalidade e identidade 
de seus verdadeiros donos é uma questão que deve preocupar a todos a onde Smartmatic está 
presente.

Mesmo sem as implicações políticas, o uso de urnas eletrônicas tem sido amplamente debatido 
no Brasil. Dr. Maria Aparecida Cortiz, que estudou as urnas brasileiras, mas não está especifi-
camente bem informada sobre a Smartmatic, disse que :

“qualquer máquina eletrônica programada está sujeita a uma possível manipulação.”

 “As pessoas simplesmente não entendem como estas máquinas poderiam facilmente deixar de 
registrar com precisão votos - mesmo serem ‘fraudadas’, disse ela.

Dra. Cortiz revelou que por três meses, num CMind planejado pelo (Comitê Multidisciplinar 
Independente), um jovem hacker recém-formado pela UNB acessou o sistema de urnas ele-
trônicas no TSE e encontrou, entre 90 000 arquivos, um software que permite a instalação de 
programas fraudulentos:  O “Inserator CPT”.

“Em 2013, eu não sei como eles fizeram, quando eu fiz a licitação do módulo de estudo, sabia 
que a empresa estava usando algo, mas não o que era. Este ano, as eleições em 2014, eu desco-
bri como foi utilizado o programa em Londrina. Descobrimos o seu nome e onde ele estava, 
no âmbito do sistema de segurança é um subsistema.”

“De lá, eu fiz uma petição ao ministro Dias Toffoli, explicando aquilo, que além de tudo, é 
muito sério e tem outras vulnerabilidades. Encontramos algo muito, muito ruim: a Justiça 
Eleitoral não está mais usando essa rede super segura que sempre disse usar  e tambem alegam 
que nada tem conexão com a internet, o que não é verdade!”

O elo desconhecido para a Dr Cortiz era a presença da empresa SMARMATIC, e uma fraude 
cuidadosamente orquestrada contra a democracia brasileira, foi posta em movimento! O maior 
exemplo de um crime perfeito foi cometido.

SMARTMATIC
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Como a fraude foi executada.

Dias Toffoli, um advogado medíocre e obscuro cuja única reivindicação à fama era haver es-
tado a serviço do Partido dos Trabalhadores foi nomeado para o Supremo Tribunal e em maio 
de 2014 foi levado para a presidência Tribunal Supremo Eleitoral, que executa, coordena e 
julga todas as questões relativas às eleições. Ninguém no Brasil, nenhum partido político ou 
a imprensa tem encontrado nada de errado com um ex-advogado do partido ser o chefe e 
encarregado das eleições, em qualquer outro lugar do mundo esse conflito de interesses seria 
suficiente para tornar isso impossível ou mesmo invalidar as eleicões, mas no Brasil ninguém 
disse uma palavra .

A empresa Smartmatic foi escolhida (sem licitacão), para fazer a calibragem e manutencão em 
todas as urnas eletronicas no Brasil e também ficou responsável por transmitir e fazer a conta-
gem dos votos. Na noite das eleições, 26 de outubro, o país inteiro ficou na expectativa dos re-
sultados. A maioria do país acabaria de votar as 17:00 Hrs (horario de Brasilia), mas a votacão  
continou no estado do Acre, até  as 20:00 (horario de Brasilia). Portanto, a decisão é feita pela 
primeira vez na história recente, a não liberar os resultados parciais, mas apenas os números 
finais. A solução mais fácil de avançar a eleição em uma hora no Acre não foi considerada.

Uma fonte anônima afirma que Dilma estava perdendo por muito, até mesmo no final, quando 
os números foram ajustados. Nós nunca saberemos o que realmente aconteceu, porque a soma 
dos subtotais será mostrado para ser legítimo.

O que sabemos sobre a fraude.

Depois de enviar os “pacotes” dos TRE dos Estados para uma intranet concebida para apoiar 
a apuração dos votos instalados dentro do TSE, a Smartmatic é capaz de interceptar as trans-
missões dos subtotais do voto antes que eles atinjam a apuração final, para que eles possam 
alterar os resultados. Para cada voto válido quatro são convertidos em nulo e em branco.

Os mecanismos internos do sistema de votação no Brasil são escondidos do eleitor, e assim é 
tambem a apuração dos votos. Por orden de Dias Toffoli, a apuração foi feita em segredo, sem 
chance para ninguém contestar essa ordem! 

Esta é uma forma inaceitável para executar uma democracia. Os eleitores e os candidatosde-
veriam ter seu direito reconhecido e uma prova afirmativa de que as eleições são precisas e 
honestas. Mas no Brasil não temos nada disso!

SMARTMATIC
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Aplicação da Lei (matemática) de Newcomb Benford nas eleições brasileiras

Levamos na bagagem uma coleção de dados sobre a eleição brasileira de 2014, ainda em for-
mato preliminar, para estudos comparativos com a eleição internacional via telefone celular 
que organizamos anteriormente (1 e 2). Como o prazo de avaliação dos trabalhos do Jurix 
encerrou antes da realização da eleição, não era possível a submissão integral do trabalho para 
a edição 2014. Ocorre que lá chegando, e tomando contato com esses três importantes land-
marks (Copérnico, Wojtyla e Auschwitz), acabamos decidindo por tabular e formatar os dados 
em regime emergencial, para apresentar como um collocated work in progress.

Resumindo o assunto, a Lei de Newcomb Benford – LNB (uma lei matemática, e não jurídica) 
foi obtida por observação reiterada, e seu corolário indica que existe uma proporcionalidade 
entre os números que aparecem em um série histórica.

Quando essa proporcionalidade é quebrada, significa uma possível inconsistência nos dados,
ou fraude. Na área financeira e de lavagem de dinheiro, ela é bastante utilizada pela Justiça na
Europa e nos EUA, com alto nível de eficiência.

Alguns anos atrás, formulamos uma metodologia chamada “Definição de um modelo con-
ceitual de referência para o Laboratório de produção de informações da estratégia nacional de 
combate à lavagem de dinheiro e recuperação de ativos”, em um projeto do MCT aproveitado 
pelo Ministério da Justiça, que o oficialismo recebeu praticamente “de presente”, quase sem re-
muneração ou ressarcimento de custos, considerando que o objetivo era demonstrar o poten-
cial de aplicação de ferramentas tecnológicas em investigação de fraudes e resgate patrimonial. 
Esse modelo conceitual, e a consequente criação de vários laboratórios de combate à lavagem 
de dinheiro, rendeu muitos e muitos milhões ao Estado brasileiro, na forma de descoberta de 
fraudes e resgate de bens, além de informações e a construção de uma retórica investigativa
e punitiva que promoveu agentes públicos e políticos. Muita gente “faturou” em cima disso.

Um dos elementos constantes desse modelo conceitual é o uso de leis matemáticas para sugerir 
a ocorrência de fraudes, como bem apontado por Carlos Osi: “Uma pessoa desonesta tentando 
inventar números que pareçam naturais dificilmente consegue emular a lei: a tendência é ou 
distribuir os dígitos ao acaso (o que gera uma frequência uniforme de cerca de 11,1% para 
todos, de 1 a 9) ou exagerar no uso do 9, para evitar mecanismos de detecção de fraude que só 
são ativados quando um determinado valor redondo é atingido: assim, em vez de se roubar R$ 
2 milhões, roubam-se duas parcelas de R$ 999.999,99.”

Newcomb Benford
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Muito bem, como diz o ditado, “Pau que bate em Chico, bate em Francisco”, e é justo e cor-
reto que uma metodologia que funciona para a afirmação do Estado também sirva para testar 
a legitimidade dos seus procedimentos. Assim é o pensamento científico. Resolvemos, então, 
pesquisar a aplicação da LNB em extratos dos números eleitorais do Brasil, e as conclusões 
são alarmantes. Inicialmente, é necessário destacar que na eleição de 2010 foi feito o mesmo 
procedimento por um professor da UFSCar, e o resultado foi normal. Olhando o gráfico que
segue, você pode perceber que existem duas linhas (azul e vermelha) e quando estão coinci-
dentes, significa que a frequência está dentro da normalidade:

Ocorre que, ao se aplicar a LNB aos universos numéricos da eleição de 2014, surgiram gráficos 
com uma forte disparidade entre as curvas com os dados reais (azul) e a curva da LNB (ideal, 
vermelha). Alguns exemplos estão nos gráficos a seguir, de alguns Estados brasileiros (sem 
identificação geográfica):

Newcomb Benford
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Os dados das amostragens de 2014 denotam inconsistências de “grosso calibre”. Gráficos tortu-
osos e soluçantes como esses, se fossem aplicados em áreas de investigação de fraude contábil 
e lavagem de dinheiro, certamente desencadeariam um processo intenso de verificação dos re-
spectivos universos numéricos. Os dados agora estão lançados para a comunidade acadêmica
internacional, a qual, lentamente e de modo independente, vai construir análises e estudos 
sobre o tema, com finalidade científica e sem ardores de cunho político ou desejos de busca ou 
perpetuação de poder.

Newcomb Benford

Hugo César Hoeschl é Procurador da Fazenda Nacional e foi Promotor de Justiça. Presidiu 
o Centro de Informática e Automação de Santa Catarina (Ciasc e a Associação Brasileira de 
Empresas de Processamento de Dados (Abep). É especialista em Informática Jurídica,
Mestre em Filosofia do Direito, Doutor em Inteligência Aplicada e Pós-Doutor em Governo 
Eletrônico
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 A fraude na eleição por Sistema de Urnas Eletrônicas.

Houve fraude no processamento do somatório na central do TSE, no sistema central, que es-
tava sobre a influência da Smartmatic, empresa com sede na Venezuela e reputação de frauda-
dora, contratada pelo TSE para trabalhar nestas eleições.

Foi usado um algoritmo pequeno e malicioso, todavia o seu rastro está no movimento dos 
números, vamos entender as partes do caso .

A fraude em atos.

1° Ato: Falta de neutralidade na presidência do TSE

Dias Toffoli seu presidente, tem vasto curriculum de serviços prestados ao PT, o que é prova de 
promiscuidade entre o poder executivo e o poder judiciário.

Dias Toffoli foi:

Entre 1995 e 2000 foi assessor parlamentar da Liderança do PT na Câmara dos Deputado.

Em 1998, 2002 e 2006 foi Advogado do PT nas Campanhas do Presidente Lula

Entre 2003 a 2005 exerceu o cargo de Sub-Chefe de Assuntos Jurídicos da Casa Civil na Gestão 
do Ministro José Dirceu.

2º Ato: Não há meio de fazer auditoria completa e verdadeira no sistema.

3º Ato: Não há como recontar os votos.

4º Ato: Elementos do teatro fraudulento, para tornar o processo crível.

1 - Propaganda maciça enganosa sobre a segurança do sistema.

2 - A antecipação do fuso horário no Acre, gerando 3 horas de diferença, no horário de verão, 
para o povo não acompanhar ao vivo na TV e não ficar chocado.

3 - Ênfase (Acentuação) na diferença de votos no nordeste, um engodo sobre a circunstância.

5° Ato: Processamento de dados fraudulento

Gilson Da Silva Paula

20



 No momento em que a apuração chegou a 75.000.000 de votos, o algoritmo entrou em ação, 
enviando para abstenção, votos de Aécio no fator de 0,00135 ou 0,135% (Cerca de 55.000 vo-
tos) a cada boletim emitido (1 minuto), até que Dilma superasse Aécio em 2.500.000 de votos, 
então o processo entrou em desaceleração, parando com cerca 6.000.000 (5.833.524) de votos 
de Aécio convertidos em abstenção. Observe o gráfico 1 feito por engenharia reversa. Observe 
que há um “Pattern” (um padrão), este é o rastro da fraude.

Observações de pontos especiais:

1° A tendência da curva de Aécio muda exatamente quando a apuração chega a 75.000.000, 
um número redondo. Considerar a probabilidade disto acontecer em um ponto perfeito (Im-
provável).

2° Há um padrão de 0,135 % que descreve uma curva perfeita entre os valores apresentados 
pelo TSE e a tendência da curva de Aécio a partir 75.000.000 votos apurados. Outros valores 
diferentes de 0,135 % provocam distorções. Gráficos servem para facilitar a interpretação de 
uma série de números e você pode ver claramente isto no gráfico 1 o quantitativo. Considere a 
probabilidade do desvio ter uma cadência padrão uniforme de 0,135% sobre os votos de Aécio 
a partir de um ponto exato (improvável).

3° O gráfico 2 de proporções, mostra que 17/20 avos de amostras da população apresentam 
vitória ampla de Aécio, 1/20 avos apresentam empate, 2/20 avos dão vitória para Dilma de 
forma apertada. Cada 1/20 avos correspondem a exatamente a uma amostra de 5.277.114 de 
pessoas acrecida da amostra anterior, cobrindo centenas de cidades em dezenas de estados do 
país. Cada fração é uma amosta aleatória, porque são várias urnas enviadas a mesmo tempo de 
diversos municípios, zonas e seções. Mesmo que não cubra 100% do país, a primeira amostra é 
1.702 vezes maior que a amostra do IBOPE que é de 3.100 e que também não cobre 100% dos 
municípios do Brasil. As amostras seguintes aumentam em quantidade de votos apurados na 
proporção de 5.277.114 em média .

4° Em nenhum momento até 89,5% da apuração Dilma ultrapassa Aécio, não há a tão comum 
oscilação em uma disputa supostamente apertada. (Aproximação/Afastamento) (Situação im-
provável).

5° A comparação de 14 pesquisas feitas as vésperas da eleição mostram uma incongruência. 
Observe que institutos de pesquisas suscetíveis ao poder econômico, tendem para um lado e 
empresas de investimento que precisam de informação exata para direcionar suas decisões 
gerências, tendem para outro lado, junto com institutos conceituados e fora do jogo da mídia.

6° Por fim, a média aritmética das pesquisas ainda dá vitória para Aécio.
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A tendência da curva de Aécio muda exatamente quando a apuração chega a 75.000.000, um número redondo.

A comparação de 14 pesquisas feitas as vésperas da eleição mostram uma incongruência.
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RELATORIO PROVISORIO SOBRE PARTICIPAÇÃO SMARTIMATIC NAS ELEIÇOES DE 
2012 e 2014  

A empresa Smartmatic participou de várias licitações no TSE.

I - ELEIÇÕES 2012  
1 - LICITAÇÃO 42/2012 – CONTRATO 80/2012 
http://www.tse.jus.br/transparencia/licitacoes-e-contratos/contratos/contratos-de-exercitacao-
de-urnas-eletronicas
Licitação para a contratação de serviços de exercitação das urnas eletrônicas. pelo recrutamento, 
contratação e treinamento de pessoas e preparo e de manutenção das urnas, inserção de dados, 
pela recepção de mídias e transmissão de boletins de urna, via sistema de apuração do TSE.
O Consórcio ESF, apresentou a melhor proposta, gerando o contrato nº 80/2012 assinado em 
17/07/2012, entre  o TSE e o consorcio ESF composto pelas empresas:  
a –  SMARTMATIC Brasil Ltda CNPJ nº 09.390.637/0001-06 
b - ENGETEC Tecnologia S.A. CNPJ nº 10.780.881/0001-64
c - FIXTI Soluções em Tecnologia da Informação Ltda – 05.861.503/0001-75

1.1. – PRIMEIRO TERMO ADITIVO 17/09/2012 

Nesse aditivo foi incluída a empresa  SMARTMATIC INTERNATIONAL CORPORATION, em-
bora, conforme documentação disponibilizada nos sites de transparência do TSE,  ela não tenha 
participado do processo de licitação. 
1.2  - SEGUNDO  TERMO ADITIVO 22/10/2012
Permanece a empresa SMARTMATIC INTERNATIONAL CORPORATION 
1.3 – TERCEIRO TERMO ADITIVO 05/12/2012 
Permanece a empresa SMARTMATIC INTERNATIONAL CORPORATION Valor final do con-
trato R$ 119.957.914,58
2 - LICITAÇÃO  37/2012 – ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 25/2012 melhor proposta Con-
sórcio Engematic.Com, http://www.tse.jus.br/transparencia/licitacoes-e-contratos/compras/
atas-de-registro-de-precos 
Prestação de serviços de comunicação de dados por meio de Sistemas Móveis de Transmissão de 
Voz e Dados via Satélite ¿ SMSat, compatíveis com telefonia celular digital utilizada em centros 
urbanos, para prover a comunicação de voz e dados entre locais sem infraestrutura adequada 
para transmissão de voz e dados via linha telefônica convencional, incluindo treinamento, su-
porte operacional e manutenção associados aos produtos fornecidos,  Conforme termo de refer-
encia Prover comunicação a partir de seções eleitorais instaladas em locais sem infraestrutura de 
comunicação de dados e que estejam situadas há mais de três horas de qualquer ponto de comu-
nicação.

http://www.tse.jus.br/transparencia/licitacoes-e-contratos/licitacoes/licitacoes-concluidas

Esse certame gerou o contrato 74/2012. 

2.1 - CONTRATO 74/2012 – 10/07/2012  

Relatorio Provisorio-Smartmatic

24



Firmado entre o TSE e o CONSORCIO ENGEMATIC COM formado 
por: 

a - ENGETEC TECNOLOGIA S/A -  CNP J nº  10.780.881/0001-64, com sede na Rua Senador 
Milton Campos, nO 35, 16° Andar, Bairro Vila da Serra, Município de Nova Lima, Minas Gerais 
- MG, CEP 34000-000, 

b – SMARTMATIC DO BRASIL LTDA -  CNPJ 09.390.637/0001-06, com sede na Avenida Df. 
Guilherme Dumont Villares, n° 1410, Cj. 101, parte, Jardim Londrina, São Paulo - SP, CEP 05640-
003, 

c – SMARTIMATIC INTERNATIONAL CORPORATION  com sede em #4 Stafford House,
Garrison, St. Michael Barbados, W.I. BB 14038, 

http://www.tse.jus.br/transparencia/licitacoes-e-contratos/licitacoes/licitacoes-concluidas

II - ELEIÇOES 2014 
1 - Licitaçoes 41 e 50/2014  foram REVOGADAS – Seu objeto era a prestação de serviços de apoio 
à realização das Eleições Gerais de 2014 mediante alocação e gestão de postos de trabalho espe-
cializados com atuação nos TRE, nos Cartórios Eleitorais, locais de armazenamento de urnas 
eletrônicas e locais de votação, bem como a  transmissão dos arquivos de urna para os TRE e TSE.
Atraves dos RELATÓRIO CPL/SAD N^ 38/2014, as Licitações foram revogadas, segundo o TSE 
porque a baixa competitividade fez aumentar os preços. Na verdade a Smartmatic apresentou 
preço majorado na licitação 50/2014. 
Na licitação 41/2014 a proposta foi de R$ 120.311.622,00, em 26/05/2014 com prazo de validade 
de 60 dias. Já na licitação 50/2014 a proposta inicial foi de R$ 141.257.982,49, reduzida a final para 
R$ 135.950.000,00, sem que houvesse nenhum alteração no edital, que justificasse a majoração. 
2 – LICITAÇÃO 16/2014  
Foi aberto licitação na modalidade tomada de preços para contratação de serviços de comunica-
ção de dados por meio de Sistemas Móveis de Transmissão de Voz e Dados via Satélite - SMSat,  
para locais sem infraestrutura adequada para transmissão de voz e dados via linha telefônica con-
vencional -  Edital de Licitação TSE nº 16/2014. Prover comunicação a partir de seções eleitorais 
instaladas em locais sem infraestrutura de comunicação de dados e que estejam situadas há mais 
de três horas de qualquer ponto de comunicação.
http://www.tse.jus.br/transparencia/licitacoes-e-contratos/compras/atas-de-registro-de-precos
Conforme Ata preços 11/2014 a empresa classificada em primeiro lugar foi  Smartmatic Brasil 
Ltda., CNP J n° 09.390.637/0001, mas o certame foi adjudicado ao CONSORCIO SMARTITEC 

O CONSÓRCIO SMARTITEC é formado pela empresa 

a - SMARTMATIC BRASIL LTDA 
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b -  ENGETEC TECNOLOGIA SI A 
Essa licitação gerou o CONTRATO 45/2014  

O representante da empresa SMARTIMATIC  CARLOS ALBERTO HADDAD, assina pelas duas 
vencedoras. 
3 – LICITAÇÃO 30/2014 
Contratação de solução integrada de individualização de registros biométricos da Justiça Eleito-
ral. – Batimento biométrico 
http://www.tse.jus.br/transparencia/licitacoes-e-contratos/licitacoes/licitacoes-concluidas
A empresa Smartmatic solicitou a TSE para participar da licitação constituindo consorcio com 
empresa estrangeira. A empresa Aware Technical Support sediada em Massachusetts, apresentou 
documentação  e seria representada por Fernando Li que entrou na empresa em 25/04/2014. Toda 
a documentação apresentada por essa empresa não estava em idioma nacional. 
A Smartmatic apresentou a melhor proposta mas não consegui cumprir as exigências quanto a 
documentação da empresa Aware. Pelo parecer 69/2014 a Smartmatic foi desclassificada sagran-
do-se vencedor o consorcio Biometria Brasil que adjudicou o serviço através do  contrato 42/2014.  
CONCLUSOES PROVISORIAS:
Como é sabido, o órgão que administra,operacionaliza e desenvolve as eleições brasileiras é o 
mesmo que as julga. Essa concentração de poderes leva a total obscuridade do processo eletrônico 
de votação. A falta de transparência, gera inúmeras duvidas ante a impossibilidade de auditoria 
independente do processo.  
A empresa responsável pela exercitação das urnas tem em suas mãos enorme possibilidades de al-
terar o resultado das eleições. Pode-se exemplificar com a carga de urna com programa diferente 
ou mesmo alterando o resultado que seria transmitido após o termino da votação. 
A troca de programa de urna, se não for comandada através de registros nos arquivos de Logs, 
não deixará vestígio e passará incólume.
Já a mudança de resultados de Boletins de Urnas oficiais, pode ser coibida através da coleta de 
copias dos boletins gerados pelas urnas no momento do encerramento da votação. 
Em 2012 nenhuma coleta e conferencia conhecida de boletins de urnas foi realizada. Portanto a 
empresa que adjudicou o contrato de exercitação das urnas não sofreu qualquer controle de sua 
atividade. 
Com o programa VoCEfiscal, implantado em 2014, essa possibilidade  foi dificultada, mas não 
com a eficácia que se gostaria de relatar. Foram conferidos 8.000 (oito) mil boletins de urnas dos 
quais nenhum apresentou divergência com os resultados divulgados pelo TSE. 
Essa amostra ficou concentrada no Sudeste do pais e não representa a totalidade de um controle 
eficaz de conferencia de apuração e totalização. 
No artigo 205 da Resolução TSE nº  23.399/2013 encontra-se mais uma possibilidade de se fiscali-
zar a totalização dos resultados, já que são necessários para conferencia da totalização coleta de 
parte considerável dos 500 mil boletins de urnas produzidos na eleição.  

CAPÍTULO V - DA FISCALIZAÇÃO DA TOTALIZAÇÃO 
Art. 205. Aos candidatos, partidos políticos e coligações, à Ordem dos Advogados do Brasil e ao 
Ministério Público é garantido amplo direito de fiscalização dos trabalhos de transmissão e to-
talização de dados.  Parágrafo único. Nas instalações onde se desenvolverão os trabalhos de que 
trata o caput, será vedado o ingresso simultâneo de mais de um representante de cada 
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partido político ou coligação, ou da Ordem dos Advogados do Brasil, os quais não poderão diri-
gir-se diretamente aos responsáveis pelos trabalhos.

Inobstante, mais uma vez a  falta de transparência que impera na Justiça Eleitoral  mitiga a já tão 
penosa e cara tarefa de fiscalização. 

Participar da totalização das eleições de 2014, na modalidade presidencial foi privilegio de ape-
nas  22 técnicos escolhidos pela autoridade eleitoral. 

O que deveria ser uma audiência publica, tornou-se um ato reservado e cercado de seguranças 
que impediam a aplicação do artigo 205 de Resolução, por eles mesmos criadas. 

Veja-se noticia extraída na mídia a esse respeito. 

A sala do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) onde os votos do segundo turno para presidente da 
República foram totalizados na eleição deste domingo (26) foi vigiada por seguranças e somente 
22 analistas e programadores do tribunal tinham acesso. Eles foram proibidos de usar o celular 
entre 17h e 20h. Nesse período, as urnas estavam sendo apuradas, mas o resultado parcial ainda 
não tinha sido divulgado ao país porque, devido ao fuso horário e ao horário de verão, a votação 
no Acre não tinha terminado.

Durante essas três horas, somente esses 22 técnicos do TSE, incluindo o secretário de Tecnologia 
da Informação, Giuseppe Janino, souberam como evoluiu a disputa entre Aécio Neves (PSDB) e 
Dilma Rousseff (PT).

O que se pode auferir no caso é que a Justiça Eleitoral não tem interesse em ser fiscalizada e para 
isso cria regulamentações que nem ela própria faz cumprir. 

Além disso, tem-se que a auditoria de código fonte dos programas usados nas eleições  é tarefa 
das mais inglórias, haja vista que os interessados tem 180 dias para analisar cerca de 90 mil pro-
gramas com 17 milhões de  linhas de códigos.  As empresas contratadas para prestação de serviços 
no TSE tem a garantia de que não sofrerão uma fiscalização eficaz. 

Essa impossibilidade de auditagem e fiscalização, deve ser absorvida, não como impugnação de 
determinada eleição mas no sentido de se modificar um sistema, caro, inseguro, ultrapassado por 
inauditável, que por conseqüência deixa duvidas quanto a lisura dos pleitos onde tenham sido 
utilizados.  

São Paulo, 01 de fevereiro de 2015 

MARIA APARECIDA CORTIZ 
ADVOGADA ESPECIALISTA EM PROCESSO ELETRONICO DE VOTAÇÃO 
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Auditoria das urnas

Uma auditoria foi pedida pelo PSDB ao TSE no ano passado, após a vitória de Dilma Roussef com 
uma diferença de 3,4 milhões de votos. Como se sabe, pela primeira vez desde que começou a ser 
usada a urna eletrônica à brasileira, a apuração só foi divulgada a partir das 20 horas. Respondendo 
a uma indagação do PSDB, o presidente do TSE, Dias Toffoli, alegou que essa mudança no horário 
estava prevista na Resolução 23.399, de 2013:

“Foi uma decisão tomada por esta corte”, afirmou Toffoli, sem acrescentar que essa inovação foi in-
troduzida por ele próprio, na condição de relator da Resolução. Na época, ele não chamou a atenção 
dos demais ministros do TSE para as conseqüências desta inovação, que passou despercebida pelo 
plenário e foi aprovada.

TOFFOLI FEZ OUTRAS “INOVAÇÕES”

Toffoli deveria esclarecer muitas outras “inovações”. Por que proibiu fiscalização dos partidos na apu-
ração, realizada numa sala fechada do TSE, com acesso proibido até mesmo aos ministros do TSE, 
segundo declarações do corregedor-geral da Justiça Eleitoral, ministro João Otávio de Noronha. . 
Somente o presidente (ele, Toffoli) podia entrar.

As declarações do corregedor-geral são inaceitáveis e assustadoras, porque jamais ocorrera no país 
uma eleição em que até mesmo as maiores autoridades da Justiça Eleitoral estivessem proibidas de 
acompanhar a apuração. Antigamente, de acordo com o próprio Noronha, os ministros do TSE acom-
panhavam normalmente a contagem dos votos. Mas desta vez, só tiveram acesso aos números quando 
foi anunciada, de chofre, a vitória de Dilma Rouseff, pois embora se alegasse que a eleição ainda não 
estava matematicamente definida, não havia mais a menor possibilidade de uma virada de Aécio 
Neves.

COMO OS PETISTAS SABIAM?

Há muitas dúvidas sobre a apuração. Se era verdade que os técnicos do TSE estavam incomunicáveis, 
não podiam nem mesmo portar celulares, como então os petistas souberam previamente do resultado? 
O jornalista Felipe Moura Brasil denunciou que o dirigente e ex-deputado José Eduardo Grennhalg 
sabia do resultado, por ter postado em seu Facebook e divulgado no Twitter, às 19h26, que Dilma 
havia vencido a eleição. A essa hora, segundo o próprio TSE, Aécio ainda estava na frente e só houve 
empate às 19h32m, mas seis minutos antes Greenhalg já anunciava a vitória…

COM A SMARTMATIC FICA FÁCIL ALTERAR O RESULTADO

Com apuração secreta no TRE de Belo Horizonte e no TSE de Brasília, ficaria muito fácil manipular o 
resultado, claro. Minas Gerais este ano teve cerca de 12 milhões de votantes e o resultado apresentou 
Dilma com mais 550 mil votos do que Aécio (cerca de 5% dos votos válidos). Agora, façam as con-
tas. Se o candidato do PSDB tivesse vencido em Minas com apenas 1,2 milhões de votos de frente de 
Dilma (o que significa somente 10% dos votantes mineiros), teria vencido a eleição.

Dias Toffoli - Apuração  Secreta
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Venezuelan Political Prisoners

Venezuelanos prisioneiros políticos do Governo Maduro

2003

Agente (PM) Erasmo Bolívar, retenido ilegalmente en Abril 21, 2003 (Carcel Militar de Ramo 
Verde).

Dtgdo (PM) Luís Molina Cerrada, retenido ilegalmente en Abril 21, 2003 (Ramo Verde).

C/1ro (PM) Arube Pérez Salazar, retenido ilegalmente en Abril 21, 2003 (Ramo Verde).

Sub.Com. (PM) Marco Hurtado, retenido ilegalmente en Abril 21, 2003 (Ramo Verde).

Insp. Jefe (PM) Héctor Rovain, retenido ilegalmente en Abril 21, 2003 (Ramo Verde).

2013

Rodrigo Hernández,retenido ilegalmente Abril 18,2013,Internado Judicial  Cumaná,Sucre.

José Hernández,retenido ilegalmente Abril 18,2013,Internado Judicial  Cumaná,Sucre.

Christian René Holdack #12F                   Polichacao                     Miranda

Leopoldo Eduardo Lopéz #19F              Ramo Verde                       Miranda

Alexander Tirado #21M                             Uribana                          Aragua

Jose Luis Fernández #19M                    Sebin Yaracuy                     Yaracuy

José Enrique Pérez #6M                        DGCIM                               Dtto Capital

Alfredo José Jazpe #6M                         RodeoII                               Miranda

Daniel Omar Ceballos #19M                  Ramo Verde                       Miranda

 Raúl Emilio Baduel #21M                       Uribana                               Aragua

Javier Martinez #25M                             Sebin Helicoide                   Miranda

Juan Carlos Quintero Nieto         Comandancia de la Policía Militar,Fuerte Tiuna

29



Venezuelan Political Prisoners

Venezuelanos prisioneiros políticos do Governo Maduro

Mayor Cesar Orta                     Comandancia de la Policía Militar,Fuerte Tiuna

 Mayor Victor Jose Ascanio    Comandancia de la Policía Militar,Fuerte Tiuna

 Cap Corbeta Jose Acacio Moreno    Comandancia de la Policía Militar,Fuerte Tiuna

 Marling Carolina Márquez #22A                INOF                              Miranda

 Ramses Manuel Rodríguez #22                RodeoIII                         Miranda

 Jesús Alejandro Pérez #22A                     RodeoIII                         Miranda

Douglas Eduardo Morillo #26A                 Sebin Helicoide               Miranda

Richard Akl Sfeir  #1A                             PNB La Yaguara                 Miranda

Chamel Akl Sfeir #2A                              PNB La Yaguara                 Miranda

Ignacio Porras Fernández #22A              RodeoIII                              Miranda

Balvina Jackeline Muñoz #22A                 INOF                                   Miranda

Marcelo Crovato Sarabia #22A                YareIII                                  Miranda

José Miguel Aguilera #22A                       YareIII                                 Miranda

Jordyn Ruíz #22A                                     RodeoIII                              Miranda

Marcos Guillén #22A                                 RodeoIII                              Miranda

Rodolfo González #26A                            Sebin Helicoide                   Miranda

Cap. (Av.) Laided Salazar de Zerpa #5M  Ramo Verde                  Miranda 

Cap. Andres Thompson;                              Ramo Verde                  Miranda
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Venezuelan Political Prisoners

Venezuelanos prisioneiros políticos do Governo Maduro

Cap. Nery Cordova;                                      Ramo Verde                  Miranda 

 Tcnel Chiquinquira Sanchez;                     Ramo Verde                  Miranda 

 Cnel (r) Jose Gregorio Delgado                Ramo Verde                  Miranda 

 G/B (r) (AV) Oswaldo Hernandez.            Ramo Verde                  Miranda                     

 Rosmit Mantilla #2My                                Sebin Helicoide              Miranda

 Andrés Gerardo Leon #5My                      Cdcia Navas Espinola   Carabobo

 Eduardo Enrique Garcia #7My                  Sebin Zulia                     Zulia

 Nixon Alfonso Leal #8My                           Sebin Helicoide              Miranda

 Gerardo Rafael Resplandor #8My             Sebin Helicoide               Miranda

 Angel Armando Contreras #8My               Sebin Helicoide                Miranda

 Renzo David Prieto #10My                        Sebin Helicoide                Miranda

Yeimi Varela #1My                                    Sebin Helicoide                   Miranda

 Miguel Angel Nieto #6My                          Sebin Helicoide                   Miranda

 Gerardo  Carrero Delgado #8My               Sebin Plaza Venezuela       Miranda

 Carlos Pérez #8My                                    Sebin Helicoide                   Miranda

 José Américo Gutierrez Flores #27My       La Pica                               Dtto. Capital

 Jeremías Isaías Silva #29My                     YareIII                                 Miranda

Jimmy Torres #12Jn                                  Ramo Verde                         Lara
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Venezuelan Political Prisoners

Venezuelanos prisioneiros políticos do Governo Maduro

Ronny Navarro Rodríguez #28Jn              Sebin Helicoide                    Miranda

Raúl Omar López #21Jl                             Sebin Pz.Vzla                       Miranda

 Eduardo Enrique Colmenares #21Jl          Sebin Helicoide                    Miranda

 Pablo Clemente Estrada #21Jl                  Sebin Helicoide                     Miranda

 Rosa Elena Rivas #21Jl                             Sebin Helicoide                     Miranda

 Efraín José Ortega #24Jl                           CICPC Capturas                   Miranda

 José Luís SantaMaría #24Jl                      CICPC Capturas                   Miranda

 Vasco Da Costa #24Jl                               CICPC Capturas                   Miranda

 Araminta González #24Jl                          CICPC Capturas                   Miranda

Juan Carlos Esqueda #4Ag                       Policarabobo                    Carabobo

 Sorangel Alejandra Nuñez #4Ag                Policarabobo                    Carabobo

 Julver Jose Pulido #4Ag                             Policarabobo                    Carabobo

Leonel Sánchez Camero #20 ,(@anonymuswar) SEBIN                         Barinas

Deivis José Oliveros #4S                          Sebin                                   Miranda

 Daniel Cortez #12S                                 Fuerte Terepaima                Barquisimeto

 David Contreras  #12S                            Fuerte Terepaima                Barquisimeto

 Ender Meza    #12S                                 Fuerte Terepaima                Barquisimeto

 Francisco Godoy #12S                             Fuerte Terepaima                Barquisimeto
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Venezuelan Political Prisoners  - 2015

Venezuelanos prisioneiros políticos do Governo Maduro

Jericó Baute, 9E                                             PNB Catia                       Caracas

Comandante José Gámez B. 21E              SEBIN Helicoide          Caracas

Juan de Souza 20E                                       SEBIN Helicoide          Caracas

Franklin Gutierrez 20E                                   SEBIN Helicoide          Caracas

Pedro Angarita (Farmatodo) 31E                SEBIN Helicoide          Caracas

Agustín Álvarez (Farmatodo) 31E               SEBIN Helicoide          Caracas

Omar Ortuño (Unicasa-Plaza Mayor) 31E

Tania Salinas Rebolledo 30E  Corporación Cárnica 2005     Batallón de la Policía Naval, Punto Fijo.

Yolman Valderrama  30E  Corporación Cárnica 2005     Batallón de la Policía Naval, Punto Fijo.

Delia Rivas Colina  30E  Corporación Cárnica 2005     Batallón de la Policía Naval, Punto Fijo.

Anllerlin López  30E  Corporación Cárnica 2005     Batallón de la Policía Naval, Punto Fijo.

Ernesto Arenas  30E  Corporación Cárnica 2005     Batallón de la Policía Naval, Punto Fijo.

Jean Carlos Arellano 27E Distrilago C.A

Silvio Calderón 27E Distrilago C.A

Víctor Medina 27E Distrilago C.A

Mauro Baffuno 23E Distribuidora Alimentos CDF     Fuerte Terepaima   Barquisimeto

Manuel Andrés Morales Ordosgoitti (Supermercado Dia a Dia)2F   SEBIN Helicoide          Caracas

Iría Romero,(Distribuidora Distenca) #5F

Dibaye Rodríguez (Distribuidora Distenca) #5F
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Venezuelan Political Prisoners

Venezuelanos prisioneiros políticos do Governo Maduro

Juan Carlos Gómez  #12S                        Fuerte Terepaima                Barquisimeto

 Julio Paz  #12S                                          Fuerte Terepaima                Barquisimeto

 Kelins Ceballos #12S                                 Fuerte Terepaima                Barquisimeto

 Kenneth Rivas    #12S                              Fuerte Terepaima                Barquisimeto

 Luis Piccone  #12S                                    Fuerte Terepaima                Barquisimeto

 Thaymar Rondón #12S                            Fuerte Terepaima                Barquisimeto

 William Sira  #12S                                     Fuerte Terepaima                Barquisimeto

 Rederick Leiva  #19S                                Sebin                                Sebin -Maturin

 Heberto Bastardo #19S                            Sebin                                 Sebin- Maturin

 Leynys Quijada #19S                                Sebin                                 Sebin-Maturin

Abraham David Muñoz Marchan #4Oct    Sebin                              Caracas

Inés González #6Oct                                 Sebin                              Caracas

Victor Ugas                                               SEBIN                             Carúpano

Lessy Marcano      18Oct                         SEBIN                              El Helicóide

Ginette Hernández, 18 Oct                      SEBIN                              El Helicoide

Magaly Contreras (@marletmaga) 27O SEBIN                  Maracaibo, Zulia

Nicol Hidalgo  #31 Oct   2014                 DIM                       Boleíta, Caracas
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Marcos Arroyo (Distribuidora Distenca) #5F

Tadeo Arriechi Franco #8F  (Supermercado Dia a Dia) SEBIN Helicoide          Caracas

General de Division Hernandez Oswaldo #11F (supuesta intentona) DIM-Caracas

Jesus Salazar Moncada #11F (supuesta intentona) DIM-Caracas

Jose Gustavo Arocha #11F (supuesta intentona) DIM-Caracas

Luis Lugo Calderon #11F (supuesta intentona) DIM-Caracas

Luis Rafael Colmenares(civil) #11F (supuesta intentona) DIM-Caracas

Teniente Carlos Esquela Martinez #11F (supuesta intentona) DIM-Caracas

Teniente Pedro Alexander Moreno Guevara #11F (supuesta intentona) DIM-Caracas

Teniente Ricardo Antich Zapata #11F (supuesta intentona) DIM-Caracas

Esses sao apenas alguns dos nomes das vitimas desse regime que esta destruindo a Venezuela. 

Quero dedicar nossa evento a LEOPOLDO LOPEZ que esta sendo 
torturado e agredido diariamente nas masmorras do Ditador Nicolas 
Maduro! Esse sangue que esta correndo pelas ruas da Venezuela tam-
bém mancham os parasitas no Brasil, cúmplices que são de um genocí-
dio! Coloco todo esse sangue nas mãos de Lula e Dilma Rousseff, quem 
compactuam e protege assassinos tem tanta culpa quanto o criminoso!
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Democracia
Integridade

Ricardo Puentes Melo
Adriana Christine Costa Nascimento
Sandra Regina Ouro
Fernanda Moura Andrade
Di Bianchi
Magali Manami
Silvana Mourão
Eloisa Camargo
Emerson Almeida
Leonardo Oliveira
Lilian Goulart
Regina Araújo
Clovis Tavares
Marilda Costa
Dahise Brando
Emerson Almeida Lisboa
Leonardo Oliveira
Fabiana Ferrante
Andréa Correia 
Angela Borges
Alex Brum Machado
Denise Abreu

E muitos mais...
Coordenator:

Dalmo Accorsini
561-803-5724

dalmoaccor@me.com
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