
APRESENTAÇÃO
Este simples periódico, mais conhecido em todo o mundo 
pelo  nome  de  “fanzine”  dado  seu  formato,  pretende 
contribuir nas discussões de encaminhamento da socie-
dade  limoeirense,  quiça  pernambucana,  quem  sabe 
brasileira.  Porque  observa-se  uma  série  de  equívocos  
desnecessários  cometidos  na  atualidade  que  só  fazem 
prejudicar  a  meta  geral  almejada  por  muita  gente:  um 
bem estar coletivo e individual pleno. Acreditamos que 
não basta uma boa intenção de ações e ideias para que 
encontremos  fórmulas  e  formas  eficientes  de  um  bom 
convívio coletivo, é preciso preparo,  muito preparo para  
conduzir  interesses diversos  de uma sociedade  plural!!!  
Nosso enfoque principal  é  o  político  com seus devidos  
desdobramentos e áreas que esta condição humana mais  
se  relaciona.  Optamos  conscientemente  por  um  viés 
transformador,  que  não  se  conforma  com  a  atual  
configuração da sociedade como um todo. É visão sempre  
incômoda  porque  está  sempre  requerendo  revisão,  
mudança,  reforma  em  muito  do  que  já  parece  estar  
cristalizado em nossa realidade. Mas é opção feliz quando 
exige dos indivíduos mais compromisso e mais esforços 
para um mundo melhor (e isto sempre foi força motris em  
todas as épocas para ocorrer mudanças para melhor na  
vida das pessoas). Também é grata opção quando faz da  
utopia uma  razão  salutar  de  se  empenhar  em  dias  
melhores, mesmo que o hoje já esteja bem melhor que o  
ontem.  Sentinela  da  Liberdade pretende  lhe  revelar  
verdades  ocultas  da  vida  brasileira,  ocidental  como um 
todo e que estão diretamente ecoadas em seu cotidiano  
provinciano,  ou  mesmo  identificadas  nesta  geografia  
específica  em  que  você  vive.  Sempre  no  viés  político,  
faremos reflexões e compartilharemos fatos importantes  
para  o  seu  repertório  cotidiano,  porque  ainda  não 
atingimos uma liberdade plena, nem mesmo democracia  
também plena... Na verdade tudo está sendo construído e  
nós somos apenas parte de algo bem mais forte e mais  
rentável a todos e todas: o futuro!
Boa Leitura! Boa reflexão!

“Em matéria
de Estado é preciso tirar proveito de tudo; e o que pode ser  
útil não deve ser desprezado.”

“Há alguns que,  destituídos de coração e de espírito,  não  
deixam  de  os  ter  suficientes  para  fingir  uma  tão  grande  
firmeza quanto mais profunda e severa sabedoria, fazendo-
se valer,  achando o que dizer em todas as ações alheias,  
mesmo quando são louváveis e impossíveis de melhorar no  
assunto de que se trate.”
   Cardeal Duque de Richelieu
em: TESTAMENTO POLÍTICO  
(publicado primeiramente em  1709)

               QUANDO O ASSUNTO É FUTEBOL...
Não  me  importa  se  lá  no  Mediterrâneo  ou  no 

Pacífico, no mar Adriático ou no raio que o parta haja uma 
nação que esbanje ser melhor que as outras em algo...
Ela não é como a minha nação, grande campeã de futebol!!!

A nação que tem poucas reservas  naturais,  utiliza 
bem seus recursos, que distribui melhor suas riquezas pelos 
seus cidadãos, que tem um sistema político sério, que tem 
uma justiça equilibrada... perde pra mim no futebol!!!

Alemanha?  Grande  potência  mundial,  gerador  de 
inúmeros  gênios  que  mudaram  a  face  da  terra  pelo 
conhecimento, pela ciência; moeda forte! Em muitos setores 
sobra trabalho... há! Perde pra minha seleção no futebol!

A Itália? Fonte inesgotável da civilização ocidental, 
milhares de anos de história; detentora de 70% da arte do 
mundo  ocidental;  cenário  e  berço  de  Dante,  Da  Vince, 
Galileu,  Michelangelo,  Vivaldi;  o país de uma culinária  por 
todo  o  mundo  adotada;  sede  de  empresas  de  extrema 
importância para todo o mundo... tem tudo isso e muito mais 
porém, não tem o melhor futebol do mundo!!

E  o  Japão?  Uma  das  principais  potências 
econômicas  do  planeta,  com  tradição  milenar  convivendo 
com tecnologia de ponta. Interfere no modo de vida de todo 
o planeta pelas criações tecnológicas de seus gênios como é 
o caso do computador; detentor de uma das maiores rendas 
per-capta  do  planeta!  Há!  Tanta  inteligência,  tanta 
capacidade... é até piada compara-los no futebol com minha 
seleção, é de dá dó!

Alguém citou a França? A terra das revoluções? De 
direitos de igualdade entre os indivíduos? Que adianta seu 
cabedal  de filosofia  e  batalhas,  seu lastro  de democracia, 
seu germe de igualdade entre os povos quando o assunto é 
futebol? Me são fregueses no gramado! No campo somos 
melhores que eles, está provado!!!

E não me venham falar dos Estados Unidos! Maior 
potência  militar  do  mundo.  Total  hegemonia  bélica  no 
planeta.  Primeiro  lugar  na  incrível  ilusão  mais  doce  da 
humanidade:  o  cinema.  Hum!  A seleção  deles  comparada 
com a minha é o mesmo que comparar Nosso Senhor com 
Zé Buchudo!

E já cansei desse papo!
Definitivamente! País como o meu não há!!!

“Minha devoção à verdade empurrou-me para a  
política; e posso dizer, sem a mínima hesitação, e  

também com toda a humildade que, não entendem 
nada de religião aqueles que afirmam que ela nada  

tem a ver com a política.”
Gandhi

“O meu ideal político é a democracia. Seja cada homem  
respeitado como um indivíduo – e ninguém idolatrado”

Albert Einstein

 Sentinela Libertária
 Porquê ainda não há justa liberdade e igualdade a todos
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