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NOTÍCIAS  - INCONFIDENTE MINEIRO NEWS:

CORRUPÇÃO : “A TRISTE SINA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO....”

Por : Pettersen Filho

Ex-capital da República, a Cidade do Rio de Janeiro, bem como seu Distrito Federal, o antigo Estado da
Guanabara, que hospedou de Imperadores até Presidentes, desde Pedro I até Getúlio Vargas, passando
por todo o Império e República Velha, vem sendo, desde o sempre, um antro de corrupção e mazelas, no
promiscuo  jogo  político  que  se  joga  no  Brasil,  onde  as  elites  apresentam  e  elegem  os  seus  mais
confiáveis, ou seja, desconfiáveis, representantes, chegando ao ponto em que, dos últimos cerca de 20
anos, pelo menos, praticamente, todos os Governadores que passaram pelo Estado, terminaram seus
dias na Cadeia, ou com infindáveis processos, de Rosinha à Garotinho, Cabral à Pezão, passando agora
por Witzel, Juiz Federal e Fuzileiro, outro dia visto desembarcando de Helicóptero na Ponte Rio Niterói

como  um  Rambo  brasileiro,  fazendo  Justiça,  também  afastado  do  Governo  por  corrupção...
https://www.paralerepensar.

 

RUFAM OS TAMBORES : DO BRASIL, MIKE POMPEO AMEAÇA MADURO:
“VAMOS RETIRAR ELE DE LÁ!” 

Por : Pettersen Filho

Em breve Tour pela América do Sul,  em Roraima/BR, o Secretário de Estado Norte Americano, Mike
Pompeo, em visita aos refugiados venezuelanos na Fronteira brasileira,  disparou a sua metralhadora
verborrágica,  referindo-se  a  Maduro  :  “Vamos  reiterar  ele  de  lá”,  rompendo  de  imediato  com toda

possível  neutralidade  que  poderia  possuir  o  Brasil  quanto  ao  tema:  Golpe  na  Venezuela...

https://www.paralerepensar. 

 

SÉRGIO MORO : “O ADVOGADO...”

Por : Pettersen Filho

Outrora  Juiz  Federal  “Implacável”,  sinônimo  da  própria  Operação  Lava  Jato,  de  combate  ao  Crime
Organizado instalado na Política, e Congresso, brasileiros, uma espécie hibrida de “Paladino da Justiça”
tupiniquim, de quem herdou sua fama, a partir do que projetou sua carreira, laconicamente terminando
seus dias no mórbido Ministério da Justiça do Governo Bolsonaro, de que, ao meu modesto ver, em nome

https://www.paralerepensar.com.br/paralerepensar/publicacoes.php?opc=editar&id_publicacao=54953
https://www.paralerepensar.com.br/paralerepensar/texto_jornal.php?id_publicacao=54916
http://inconfidentemineiro.com.br/content/9-inconfidente-mineiro
http://WWW.INCONFIDENTEMINEIRO.COM.BR/


da isonomia e equidade, como Juiz, jamais deveria ter adunado, Sérgio Moro, ora no ostracismo político,
acaba de receber a sua carteirinha de Advogado paranaense, Juiz Aposentado que é, onde, por certo,
após isenta e proba militância no Poder Judiciário, finalmente poderá assumir um lado, e demonstrar ao

que veio... https://www.paralerepensar.  

 

FAKE NEWS, FACHIN PROFERE VOTO: “FAKE INQUÉRITO, FAKE
MINISTRO, FAKE TRIBUNAL…”

Por : Pettersen Filho

Processo Prostituto, desde a sua origem, parido nas entranhas do próprio Supremo Tribunal Federal, de
ofício, na canetada do seu Presidente, Dias Toffoli,  ele mesmo um Ministro questionável,  advindo ao
Tribunal pelas mãos corruptas do PT – Partido dos Trabalhadores, legado do próprio Presidente Lula,
enquanto advogado do Partido, que, inclusive se gaba de haver sumido com processo contra seu Cliente,
tudo gravado em vídeo, por declarações do próprio, ao invés de ter sido instaurado, por justiça e direito,
conforme comina a Lei, pelo Ministério Público Federal, a quem cabe instaurar e investigar crimes, e não
ao Supremo, que aparentemente advoga em causa própria, com atribuição dada por Toffoli ao Ministro
Alexandre de Moraes, ao invés de ser Distribuído por sorteio, como é a praxe na Justiça. ele mesmo,
Alexandre, outro questionável, outrora, sabidamente, Advogado do PCC, das maiores facções criminosas
do País, indicado no Mandato Tampão de Michel Temer, o tal Inquérito das Fake News, como é chamado,
obteve  voto  de  seguimento  pelo  Ministro  Fachin,  aparentemente  saneando  o  feito,  a  margem  do

Ministério Público, que deveria nele funcionar... http://www.paralerepensar.com.

 

COVID 19 : “UMA DOENÇA COM NOME, RG, CPF E AGREMIAÇÃO
PARTIDÁRIA...”

Por : Pettersen Filho

Porquanto já se vislumbra, no âmbito do Ministério da Saúde, Revisão dos números, e atestados, dos
eventualmente  falecidos  em razão  do  Coronavirus,  geralmente  dados  fornecidos  pelos  Municípios  e
Estados ao Governo Federal, onde já se advoga a tese de que muitos dos óbitos não tenham sido à partir
do Coronavirus, aliás, Novo Coronavirus, como se referem a ele, pressupondo que tais dados tenham sido
inflados, à partir do interesse, Político & Econômico de se atestar meras diarreias, dengue, câncer e
ataques cardíacos como sendo falecimentos em função do vírus, já que Estados & Municípios reivindicam
suas verbas,  totalmente dispensados de licitação,  ou tomada de preços,  segundo o infestamento da
doença, a simples menção de tal propositura já retira da cova mortos & enfermos, tementes de que

ocorra tal Auditoria, cuja conta Politica & Econômica, malfadadamente, paga o Governo Bolsonaro...  http://
www.paralerepensar.com.

 

UMA SOCIEDADE SEM DISCERNIMENTO PRA SER MANIPULADA
 

Por : Juarez Cruz

 
    Hoje eu não quero falar de pandemia do Coronavírus por que já estou entediado de ver o que os
telejornais fazem para nos manipularem, uns divulgam informações favoráveis ao governo federal porque
o apoia; outro divulga, insistentemente, informações contra o governo porque este o ameaça em não
renovar sua concessão e não gasta verba federal com publicidade em sua rede de televisão e jornal como

os governos anteriores fizeram... http://www.abdic.org.br/index.
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TWITTER-FACEBOOK OS ÁRBITROS DA VERDADE?
Por : António Justo

Concentração da Informação a Pretexto de Fake News:
As oligarquias, contam, cada vez mais, com o apoio de uma política globalista (centralização de todos os
poderes), ao mostrarem-se muito preocupadas com as notícias falsas (Fake News) nas redes sociais
porque podem levar as massas ao descontrolo total. 
O Twitter  ao  considerar-se juiz  da verdade,  também no caso de algumas comunicações infelizes do
presidente  dos  USA  (Trump),  aproveita-se  da  insatisfação  popular  em  relação  ao  cujo  dito,  numa
tentativa de se impor como árbitro da verdade.
O que está aqui em jogo é a regulação das redes sociais no sentido de alguns empresários mundiais;
donos de redes sociais, quererem legitimar o direito à censura e para tal chamarem a si o privilégio de
determinar  o que o utilizador pode ou não saber (o que é verdadeiro e o que é falso), roubando ao
cidadão e à justiça (em casos de abuso) a responsabilidade do discernimento que só a eles pertence...
http://www.abdic.org.br/index.

 

BEM VINDO AO ESTADO SUICIDÁRIO

Por : Vladimir Safatlr

Você é parte de um experimento. Talvez sem perceber, mas você é parte de um experimento. O

destino do seu corpo, sua morte são partes de um experimento de tecnologia social, de nova forma de

gestão.  Nada  do  que  está  acontecendo  nesse  país  que  se  confunde  com nossa  história  é  fruto  de

improviso ou de voluntarismo dos agentes de comando. Até porque, ninguém nunca entendeu processos

históricos procurando esclarecer a intencionalidade dos agentes. Saber o que os agentes acham que

estão a fazer é realmente o que menos importa. Como já se disse mais de uma vez, normalmente eles o

fazem sem saber... http://www.abdic.org.br/index.

 

... EM TEMPOS DE CORONA VIRUS : JUIZA FEDERAL NEGA OPERAÇÃO
EM PACIENTE COM CÂNCER... 

Por : Pettersen Filho 

Vivemos ora tempos de tamanha radicalização, e extremismos, que, suplicada para intervir em favor de
Paciente acometido por Câncer, na região pubiana, já em estado avançado, bastante agressivo, como o é
a  Doença,  passível  de  metástase,  e  proliferação  em outros  órgãos  do  corpo  humano,  em que  não
confabulam,  sequer  professam a  mesma crença,  Governos  Federal,  Estado  e  Municípios,  cada  qual
impondo o seu regime, de Quarentena, ou não, politizando a questão, diante do Corona Virus, em que
hospitais e leitos são direcionados para a doença, como se as demais, diabete, dengue ou malária, não
mais existissem, igualmente mortais e graves, que, no último dia 15, a Juíza Federal, Thatiana Cristina
Nunes Campelo, da 13ª Seção Judiciária de Minas Gerais, ao analisar Mandado de Segurança (Processo
nº1011047-34.2020.4.01.3800), proposto contra o Diretor do Hospital das Clinicas da UFMG, denegou a
segurança pretendida pelo Paciente Magno Pettersen, que pretendia ser operado pela moléstia, adiando
para o dia 24/08/2020 a possível operação do Paciente, talvez, tarde demais, correndo o risco de sujar
de sangue a caneta com que extinguiu a Ação... http://www.paralerepensar.com. 

 

O BRASIL EM TEMPOS DE PANDEMIA
 

Por : Juarez Cruz
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O Brasil dos anos de 2020 está passando por uma situação atípica, inverossímil, que certamente irá
mudar a vida de muitos brasileiros e quem sobreviver jamais irá esquecer.
A situação que o mundo e, em especial, o Brasil passa, pode não ser igual ao que é contado no romance
“O Amor nos Tempos de Cólera”, de Gabriel Gárcia Marques, colombiano nascido em 1928, na aldeia de
Aracataca, e autor de alguns dos maiores romances do século XX, mas tem tudo haver com o que está
acontecendo nos dias de hoje.
Estamos sendo atingido por avassaladora onda do surto de contaminação do Coronavírus, vírus oriundo
da China que se espalhou mundo afora, por todos os continentes, transformando-se numa pandemia que
vem atingindo ricos e pobres, sem qualquer distinção de raça ou de cor, e ameaça as grandes economias
globais, que irá causar uma grande recessão econômica e atingir inexoravelmente as populações dos

países, em especial os mais pobres e negros... http://www.abdic.org.br/index.

 
 

“GOLPE DE ESTADO EM BRASÍLIA” : STF PROIBE BOLSONARO DE
FLEXIBILIZAR QUARENTENA EM QUALQUER ESTADO DO BRASIL

Por : Pettersen Filho

Demonstrando, enorme, e descomedido, protagonismo Político, e, não Jurídico, como o deveria ser, o STF
– Supremo Tribunal Federal, provocado por igual inoportuna instituição, a OAB – Ordem dos Advogados
do Brasil*, também estranha aos fatos, em completa ingerência à Administração do Brasil, a quem cabe a
um Presidente democraticamente eleito,  no caso,  Jair  Messias Bolsonaro,  Governar,  acaba de exarar
Decisão que proíbe ao Presidente da República Intervir  em qualquer Estado da Federação,  quanto a
eventual  suspenção  da  Quarentena  editada  por  qualquer  um  dos  Governadores  de  Estado...

https://www.paralerepensar.  

 

REDE GLOBO DE TELEVISÃO : “ A PANDEMIA, AO VIVO & A CORES...”

Por : Pettersen Filho

Permissionária de Concessão Pública, portanto, Bem Social, em tese, regulado e controlado pelo próprio
Estado brasileiro,  com previsão na Constituição da República,  por  isso mesmo, objeto de cessão de
direitos, finitos e limitados, contudo, criada na Manjedoura em que nasceu o Golpe Militar no Brasil, em
1965, por convicção e patrocínio do Grupo Norte-americano Time/Life, quando se jogava a Guerra Suja
do Comunismo, justamente para apoiar o Regime,  com arremedo jurídico no artigo 221, e seguintes, da
Carta Magna, assim dispostos,  a Rede Globo de Televisão,  no entanto,  comporta-se diante do atual
Governo como verdadeiro “Partido Político” exógeno, contrário a previsibilidade do texto constitucional,

insuflando e, indispondo-se, em razão do Poder Constituído:.. http://www.abdic.org.br/index. 

 

“PANDEMIA:  UM VIRUS CHAMADO BOLSONARO...”

Por : Pettersen Filho

Administrando um País quase continental, como o é o Brasil, mesmo diante da Pandemia Mundial do
Coronavirus, assim como afirmou o seu filho, Eduardo Bolsonaro, “Vírus Chinês”, diante de fogo amigo,
que lhe causou certo desconforto, o Presidente Jair Messias Bolsonaro, na noite de ontem, Terça Feira,
24/03,  usando  da  sua  prerrogativa,  em Cadeia  Nacional,  contrariando  pareceres  iniciais  do  próprio
Ministério da Saúde do seu Governo, de que possui a Caneta, e o Poder de mando, diante de uma ótica
mais  além,  de preservar  Empregos e Renda,  opinou pelo  fim controlado do Confinamento Social,  e
Abertura do Comércio, despertando a fúria midiática de todos os seus inimigos, que não são poucos,
Viúvas do Fies, do Minha Casa Minha Vida, do Lula Lá, do Bolsa Família, do Mensalão e do Petrolão,

enfim, inimigos da Lava Jato, cujas tetas secaram... http://www.abdic.org.br/index.  
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EDUARDO BOLSONARO X CHINA : “ A MÃO QUE EMBALA O BERÇO...”

Por : Pettersen Filho

Por  ignorância,  ou Desalento,  sem compreender que estava falando para uma Civilização Milenar,  a
China, anterior às Pirâmides do Egito, à Roma, à Alexandre o Grande e Dário da Pérsia, ao próprio todo
poderoso César, de Roma, todas dinastias que tentaram suprimir a China, muito antes do Grande Império
Britânico, França e Portugal, até mesmo, muito recentemente, Japão e Estados Unidos, de quem suas
mulheres, durante a Ocupação, foram Gueixas, o inexpressível, inculto, e carreirista Deputado Eduardo
Bolsonaro,  que,  dos  Estados  Unidos  só  entende  de  Disneyword  e  Hamburguers,  provavelmente,
assimilando discurso fácil  de que o tal  de “Coronavirus” é criação chinesa, em Insulto Internacional,
antipatriótico,  e  banal,  acusou  a  China  por  tal  Moléstia,  muito  provavelmente  Vírus  criado  pelo

Capitalismo Ocidental, para prejudicar a própria China... http://www.paralerepensar.com.

 

COVID-19 : “PANDEMIA PLANETÁRIA AMEAÇA O CAPITALISMO E A
GLOBALIZAÇÃO”

Por : Pettersen Filho

Inicialmente  batizado  de  “Corona”  Vírus,  Doença  surgida  em região  densamente  povoada  da  China
Comunista, que levou a quarentena absoluta de mais de quinze milhões de pessoas, a fim de conter a
sua  disseminação,  posteriormente  chamada  de  “COVID-19”,  quando  já  ganhou  a  conotação  de
Calamidade Mundial, “Pandemia”, provavelmente numa referência a “Pangeia”, como era chamado o único
Continente que colonizava o Planeta Terra*, antes da grande placa continental se diluir, e formar hoje os
continentes, que conhecemos, como América, Europa, Ásia, África e Oceania, tamanho o seu alcance,
que transformou o Mundo Globalizado em quase uma Aldeia, em face à facilidade dos transportes e a
instantaneidade das comunicações, ameaça, na verdade, a abrupta diminuição da população planetária,
como nunca antes visto, como também, é golpe mortal no Capitalismo, e suas instituições, qual sejam, o

lucro fácil, a mais valia, e o completo desprezo a vida humana... http://www.abdic.org.br/index.  

 
 

COMANDO SUL DOS ESTADOS UNIDOS : “A PERIGOSA APROXIMAÇÃO
BRASIL & EUA...”

Por : Pettersen Filho

Menos de um ano após haver adquirido, do Brasil, a Embraer, estratégica Empresa Aeronáutica brasileira,
que nasceu nos seios das Forças Armadas, ora entregue a Boeing Americana, dias antes de amargar
prejuízos imensos, com a nova versão do seu modelo 737 Max, envolvido em desastres fatais, por defeito
em seu software, tendo também entregue aos americanos a Base Aeroespacial de Alcântara, parra que
lancem seus foguetes, sem qualquer inspeção ou ingerência brasileira, não descartando a hipótese de
Misseis Atômicos, sabe-se lá, que poderia tornar o Brasil alvo de disparos da China, Irã ou Rússia, em
caso  de  conflito,  a  atual  presença  do  Presidente  Bolsonaro  em  Miami,  na  Sede  do  Comando  Sul
americano, com tratativas, quem pode dizer que não, de Intervenção na Venezuela, indica alinhamento

automático, se não, autômato, do Brasil com os EUA, perigosamente... http://www.abdic.org.br/index. 

 

CORONAVIRUS : “UMA DOENÇA MADE IN CHINA ?”

Por : Pettersen Filho
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Desde o ano passado, Dezembro de 2019, sem escrever absolutamente nada, após merecido recesso no
Folhetim que mantenho: “Jornal Eletrônico Grito Cidadão”, no Sítio abdic.org.br, vou novamente à luta,
meados de Fevereiro, 2020, em pleno Carnaval, no Monastério da minha própria Casa, recolhido nas
Montanhas Alterosas de Minas Gerais, tomado de certa reflexão, e balburdia, inaugurando agora, meio
enferrujado, a primeira crônica do ano novo, e, como não poderia deixar de ser, abordando o tal de
“Coronavirus”, a coqueluche dos assuntos do momento: A Doença surgida na China, e que de lá, vem

ganhando o Mundo...  https://www.paralerepensar.

 

WWW.INCONFIDENTEMINEIRO.COM.BR

CARDÁPIO DO DIA 23/09 QUARTA FEIRA: FRANGO COM QUIABO &
ANGU OU LOMBO DE PORCO RECHEADO COM LINGUIÇA CALABRESA E

SALADA HOSTEL, BAR & RESTAURANTE INCONFIDENTE MINEIRO :

“Quando se fala de Minas Gerais, a primeira ideia que vem a mente de muitas pessoas é a
imagem de uma Maria-Fumaça correndo pacificamente por entre vales e montanhas sinuosas,
reportando a um passado de cidades históricas que hoje não existe mais...

Outros, mais introspectivos, lembram da boa gente mineira que matreiramente prefere 
guardar silêncio diante de quase tudo.

No entanto, não é exatamente essa Minas Gerais que tenciono aqui abordar

A Minas Gerais de que trato é a Inconfidente, é a Renovadora, e ao mesmo tempo, é também,
a Recatada e a Tradicional. A Minas Gerais de que trato é a que anseia Falar:.. http://
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DELIVERY RESTAURANTE & HOSTEL INCONFIDENTE MINEIRO: “ONDE
HOSPEDAR TAMBÉM É CULTURA”:

Por : Pettersen Filho

Belo Horizonte Capital Afrodisíaca de todos o Mineiros, e Não-mineiros, acaba de ganhar o seu verdadeiro
Espaço”, localizado bem no meio do Conjunto Arquitetônico da Lagoa da Pampulha, no Bairro Santa
Amélia,  bem próximo ao Aeroporto da Pampulha e a Estação de Ônibus Urbanos Move, também na
Pampulha,  Belo  Horizonte  acaba  de  ganhar  o  seu  mais  novo  Hotel,  na  verdade,  um  ..
http://inconfidentemineiro.
ACESSE: https://www.airbnb.

 

WWW.INCONFIDENTEMINEIRO.COM.BR

HOSTEL INCONFIDENTE MINEIRO: “ONDE CULINÁRIA TAMBÉM É
CULTURA” : FUNCIONAMENTO RESTRITO DURANTE O CORONAVIRUS

SEGUNDO OS PROTOCOLOS DE SAÚDE & ASSEPSIA:
  A MELHOR OPÇÃO PARA HOSPEDAGEM EM BELO HORIZONTE COM

CLASSIFICAÇÃO E RESERVA PELA INTERNET: SUITE EXCLUSIVA COM
BANHEIRO R$68,90 ... OBS: Reservas no Site ou Zap 31-996650965
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Relativamente novo, com menos de um ano de atividade, o Hostel & Cerimonial Inconfidente Mineiro,
demonstrando que está antenado com as boas praticas modernas, e com a mais fina tecnologia, acaba de
ganhar sistema de reservas de Vagas pela internet, em convênio com o Portal Booking...  https://www.
 

CONVÊNIO : CERIMONIAL & HOSTEL INCONFIDENTE MINEIRO
CELEBRA CONVÊNIO COM POLÍCIAIS CIVIS DO ESPIRÍTO SANTO...

Por : Pettersen Filho

O Cerimonial & Hostel Inconfidente Mineiro acaba de firmar Convênio com o Sindipol/ES –
Sindicato dos Policiais Civis do Estado do Espirito Santo, segundo o qual passa a disponibilizar
as suas instalações, Restaurante e Suítes, para que os Policiais Civis em Trânsito, ou mesmo às
suas  Famílias,  à  titulo  de  Trabalho  ou  Diversão,  possam beneficiar-se  do  equipamento,  e
serviços, do Hostel... http://www.abdic.

           
 

CHEGOU CARREGAMENTO NOVO, FRESQUIM, FRESQUIM....CACHAÇA
PURA DE SALINAS: HABILITE-SE !

INCONFIDENTE MINEIRO: HOSPEDAGEM A R$68,90 POR DIA  EM
SUITES EXCLUSIVAS, COM VARANDA E BANHEIRO... :

Por : Pettersen Filho

Engarrafada inicialmente apenas para degustação própria, e como souvenir para os clientes e amigos do
Cerimonial  &  Hostel  Inconfidente  Mineiro,  bem  como  para  o  Restaurante,  a  Cachaça  “Cerimonial
Inconfidente Mineiro” já se encontra disponível para venda, branca ou amarela,  no próprio Hostel, e
alguns dos melhores bares da região da Pampulha, em Belo Horizonte, podendo ser também adquirida
pelo  site inconfidentemineiro.com. ou  zap  31-996650965  –  Enjoy  “A  Cachaça  com  Gosto  de  Minas
Gerais”..http://www.abdic.

 

“BELO HORIZONTE: SHOWS & EVENTOS” NO FACEBOOK : CIDADE
GANHA PÁGINA PÚBLICA DESTINADA A DIVULGAR ARTE, MUSICA E

CULTURA... 

Por : Pettersen Filho 

Aproveitando a acessibilidade e facilidade com que atinge o Público em geral,  via  Internet  e Redes
Sociais,  Belo  Horizonte  acaba  de  ganhar  Página,  aberta  ao  Público,  onde  todos  podem  participar,
postando suas Publicações, destinada a recepcionar, produzir,  reproduzir  e divulgar Shows & Eventos

realizados na Capital Mineira, ou na Grande Belo Horizonte em si... http://www.abdic.org.br/index.

 

EM BELO HORIZONTE : HOSPEDAGEM A R$68,90 POR DIA  EM SUITES
EXCLUSIVAS, COM VARANDA E BANHEIRO... :

“HOSTEL INCONFIDENTE MINEIRO - DA FICÇÃO À REALIDADE... “ - 
 

 Por : Pettersen Filho

“Da  Ficção  à  Realidade",  bem  como  insinua  o  Título  da  presente  abertura,  Belo  Horizonte  Capital
Afrodisíaca de todos o Mineiros, e Não-mineiros, ganha o seu verdadeiro Espaço”, localizado bem no meio
do Conjunto Arquitetônico da Lagoa da Pampulha, no Bairro Santa Amélia, bem próximo ao Aeroporto da

http://www.abdic.org.br/index.php/2286-belo-horizonte-shows-eventos-cidade-ganha-pagina-publica-destinada-a-divulgar-arte-musica-e-cultura
http://www.abdic.org.br/index.php/2093-inconfidente-mineiro-agora-tambem-cahaca-pura-de-salinas-mg
http://inconfidentemineiro.com.br/
http://www.abdic.org.br/index.php/2302-convenio-cerimonial-hostel-inconfidente-mineiro-celebra-convenio-com-policiais-civis-do-espirito-santo
https://www.booking.com/hotel/br/inconfidente-mineiro.pt-br.html


Pampulha e a Estação de Ônibus Urbanos Move, também na Pampulha, Belo Horizonte acaba de ganhar o
seu mais novo Hotel, na verdade, um misto entre Hotel e Albergue (em termos modernos, meio que,
assim, um “Hostel”, ainda que inusitado e atípico, onde privacidade, e coletividade, são preservados),
reunindo o que de melhor há nos dois modelos, em que o primeiro reúne a distinção e a privacidade,
essencial ao conforto e liberdade do Hospede, e o segundo, agrega os valores essenciais ao viajante, qual

seja a Instalação simples e econômica, própria dos Albergues...  http://inconfidentemineiro.
                              

OBS: Saiba mais em OBS: https://www.airbnb.com.br/

 

 

... AINDA DISPONIVEL, TAMBÉM EM MP3, CD DO SARAU DE POESIAS
SARAU DA LIBERDADE...

Por : Pettersen Filho

Sensacional DVD gravado, ao vivo e a cores, dia 21/04/2018, durante o “Sarau de Poesias da Liberdade”,
em alusão a data Cívica de Tiradentes, no Cerimonial & Hostel Inconfidente Mineiro, com a Participação
de Jota Vieira, Voz e Violão, Beto Lino Violão, Waldir Violão, Janaina Assis Voz e Violão, João Evangelista
Voz e Violão, o Contador de causos Emerson Bastos, o Poeta Pettersen Filho, dentre outros, acaba de ser
convertido para linguagem de CD, Áudio, masterizado, também em MP3, à disposição de quem queira
adquirir.

Contato: 31-996650965 Alexandra ou inconfidentemineiro@ 

 
 
 
 

HOSTEL, BAR & RESTAURANTE INCONFIDENTE MINEIRO 
  

“DIVULGUE NOSSO TRABALHO PARA QUE NÓS TAMBÉM DIVULGUEMOS
VOCÊ”

REPASSE ESSE E-MAIL A UM AMIGO ! 
                              

Este  E-mail  pode  não  ter  sido  Solicitado.  Trata  se  apenas  de  uma
Oferta  de  Cultura  e  Cidadania,  não  refletindo,  necessariamente,  a
Opinião  do  Editor  ou  a  Posição  da  Associação.  As Matérias nele
contidas  são  de Livre  Publicação,  desde  que  citados  a  Autoria  e  o
Site. Caso não Queira mais receber nossas      Mensagens     Institucionais,
devido a Ferramentas anti-spam e a Censura Eletrônica que sofremos,
fazendo  com  que  muito  do  que  nos  é  enviado  se
perca: INCONFIDENTEMINEIRO@  com  a  mensagem Deletar,
encaminhando também cópia para jornalgritoc
> Jornal Grito Cidadão  <<                   

SEDE: Av. Dep. Anuar Menhem, 1075 – Sta. Amélia – Belo Horizonte - MG,
Zap (31) 30180166.

OBS: Crônicas e Textos extraídos do Site e Jornal Eletrônico Grito Cidadão 
WWW.ABDIC.ORG.BR    

http://WWW.ABDIC.ORG.BR/
mailto:jornalgritocidadao@abdic.org.br
mailto:INCONFIDENTEMINEIRO@INCONFIDENTEMINEIRO.COM.BR
mailto:inconfidentemineiro@inconfidentemineiro.com.br
https://www.airbnb.com.br/rooms/22370880
http://inconfidentemineiro.com.br/content/12-hostel-inconfidente-mineiro



	NOTÍCIAS - INCONFIDENTE MINEIRO NEWS:CORRUPÇÃO: “A TRISTE SINA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO....”Por: Pettersen Filho

