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O presidente Jair Bolsonaro aconselhou um grupo de estudantes que o esperavam do lado de fora do Palácio da Alvorada na segunda-feira para ler o livro Verdade Sufocante, escrito pelo coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, a quem a Comissão da Verdade nomeou como mártir. 1 em cada 1 — Foto: Agência Brasil — Foto: Divulgação Bolsonaro o impediu de tirar fotos e conversar com fãs do lado de fora da residência oficial,
como aconteceu quase todos os dias. Em certo momento, alguns alunos pediram ao presidente para enviar uma mensagem a um professor. O professor está à esquerda? Bolsonaro perguntou. Os alunos respondem sim, diz que ele é petista. Diga a ela para ler o livro Suffating Truth. Basta ler, depois tirar conclusões, o presidente respondeu. O relatório da Comissão da Verdade afirma que 50 pessoas desapareceram entre 1970 e
1975 quando as operações de informação - o Centro de Operações internas de Defesa (DOI-Codi) do Exército II em São Paulo - foram desligadas. Durante esse período, o DOI-Codi, o órgão político repressivo da ditadura militar, foi liderado por Ustra. Ustra, que morreu em 2015, disse que as mortes ocorreram em combate, fora das instalações do doi-codi. Bolsonaro já disse que Ustra é um herói nacional e em agosto adotou a
viúva de Ustra, Maria Joseria, no Palácio do Planalto. O presidente também se recusa a chamar a ditadura militar (1964-1985) de ditadura. que ajudamos a fazer com que as garantias decopiarexeminação e devolução de termos de segurança e privacidade de uso de compradorEstantevirtual.com.br Internet Search Services Ltda - CNPJ 08.311.795/0001-60Botafogo Beach, 501, bl II/sl 101 Rio de Janeiro, RJ Cep: 22250-040 -
atendimento@estantevirtual.com.br Verdade Sufocada Verdade Sufocada - Uma História que a Esquerda Não Quer Saber Brasil para Saber (BR) Capa 4. Revisionismo Histórico Gênero Memórias Editor Ser Lançamento 2006[1] Páginas 541 ISBN 8586662607 Verdade Sufocada - A História, Que a Esquerda Não Quer o Brasil Sabe (2006) é o segundo livro de memórias do coronel aposentado do Exército Brasileiro Carlos Alberto
Brilhante Ustra, o primeiro militar brasileiro condenado por praticar tortura durante uma ditadura militar no Brasil (1964-1985). O livro apresenta a versão de Ustra sobre a luta armada de esquerda no Brasil durante a ditadura militar, além de renotificar sua experiência como chefe do DOI-CODI, um dos órgãos implementadores de repressão política em que opositores da ditadura foram torturados e assassinados. [5] [6] [6] [7] De
acordo com Ustra e sua família, o livro foi boicotado pelas livrarias no momento da publicação e a família teve que financiar suas corridas de impressão devido a editoras negativas. O livro ganhou atenção depois que Jair Bolsonaro a citou durante a votação sobre o impeachment de Dilma Rousseff, em 2016. Em 30 de junho de 2016, a obra foi a sexta mulher mais vendida do Brasil. [8] Em 2018 veio seu 14º [9] Livro ganhou críticas
do mundo acadêmico. Historiadores e sociólogos alertaram para a inconfiabilidade do livro como um documento histórico. [6] O livro apresenta uma versão do exército sobre o que aconteceu durante a ditadura, com maior foco em ataques perpetrados por grupos de esquerda durante esse período. Ela teve a cooperação da esposa do autor, que é historiadora, focando no contexto da Guerra Fria. [9] A crítica ao professor de
sociologia da UFPE Lucian Oliveira, como livro de história, A Verdade Sufocante é nula e sem efeito. Como documento histórico, é mais uma confirmação de que, dentro do que costumo chamar de sensibilidades modernas, a tortura é um ato que, independentemente de seus resultados, obscurece o remorso de quem a emprega. [10] Neusah Cerveira, doutoranda em história social pela FFLCH/USP, chama a atenção para a
ausência de citações bibliográficas explícitas no texto. Também diz que é um livro extenso, embora superficial. Com um título forte, mas um pouco profundo. [6] Veja também o grupo Nunca Mais Lista de mortos com Pravda engasga: uma história que a esquerda não quer que o Brasil conheça. Brasil: Editor Ser. 541 páginas. ISBN 9788586662607 ^ Cardoso, Lucileide Costa (2011). Discursos celebrando a Revolução de 1964.
Revista brasileira de história. 31 (62): 117–140. Ustra escreveu quebrando o silêncio em 1987 e 19 anos depois publicou seu segundo livro de memórias, The Suffocated Truth (2006). ↑ O juiz condenou o Coronel Ustra por sequestro e tortura. Notícias do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. 10 de outubro de 2008 . ^ Camila Moraes (15 de outubro de 2015). Brilhante Ustra, ícone da repressão da ditadura brasileira.
El País. Recuperado em 19 de fevereiro de 2017 ^ Cardoso, Lucileide Costa (1994). Modo de construção de memória '64'. Revista brasileira de história. 14 (27): 179-196 ^ a b c Cerveira, Neusah (2007). Que verdade? PUC-SP. Projeto História. 34 (1): 381-383. ISSN 2176-2767 ↑ Santos, Clarissa Grahl dos (2016). De armas a cartas: exército e monumento da Constituição campo de defesa à ditadura empresarial militar (trabalho do
mestre na história). Universidade Federal de Santa Catarina ↑ e b «Brilhante Ustra é o sexto autor de não-ficção mais vendido do país». Folha de S. Paulo. 3 de junho de 2016. 12 de fevereiro de 2017 ^ a b c Umpieres, Rodrigo Tolotti. Conheça o Livro Noturno de Jair Bolsonaro: A Verdade Sufocante. www.infomoney.com.br. Arquivado do original em 8 de agosto de 2018 ↑ Luciano (29 de julho de 2016). Ustra brilhante e a verdade
sufocada novamente. Revista Amalgam. A partir de 1 de abril de 2017. Uma cópia arquivada em 18 de maio de 2017 bibliografia de Castro, Fernando Cibelli de (2010). A comunicação convincente como estratégia para controlar a memória coletiva. Mestre em comunicação social. Pucrs. Fernandes, Fabricio(2017). Estratégias discursivas de perpetradores refletem na ditadura militar brasileira. Contracorrente | Revista de Estudos
Literários e Cultura (2): 23-42. ISSN 2525-4529 Santos, Clarissa Grahl dos (2014). Da esquerda para a direita: uma comemoração da luta armada e da ação política de direita em livros escritos por militares mantidos em agências repressivas durante a ditadura civil-militar (PDF). Florianópolis: ANPUH-SC. Anais na reunião do State History XV, 2014. Site Oficial de Links Externos - Blog de mesmo nome liderado por Joseíta Brilhante
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