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http://www.grifo.com.pt/index.php?option=com_content&task=view&id=258&Itemid=64

CIENTISTAS DENUNCIAM
A MENTIRA DO AQUECIMENTO GLOBAL
Controlo da população no foco da política externa dos EUA
O pânico climático e a política do medo !
O IPPC e a desinformação da população ! .. é apenas um grupo
intergovernamental, .., e não responde por critérios científicos. ..“

Rosalind Peterson 05/2011
sobre Geoengenharia na ONU
https://www.youtube.com/watch?v=D
TxvWLrUeE8&feature=share

„Aquecimento global, pura e simplesmente, não existe !“
Rui G. Moura (1930 – 2010) Engenheiro, Mestrado em Climatotogia
Instituto Superior Técnico, Universidade de Lisboa, Portugal
Expresso da Meia Noite na SIC, 11 Dez 2009 https://vimeo.com/8330973
A dinâmica do tempo e do clima, 2007 – “Mítos climáticos” 2006
http://memoriavirtual.net/2006/08/03/mitos-climaticos-2/

Prof. Delgado Domingos (1935 – 2014)
Instituto Superior Técnico, Universidade de Lisboa, Portugal
"É um perigoso disparate criar uma ideologia suportada no dióxido de carbono… O
alarmismo actual das alterações climáticas é um instrumento de controlo social, um
pretexto para grandes negócios e para o combate político. Transformou-se numa
ideologia preocupante"
O Terrorismo Climático !!! Prof. Maurício Porto, Rio de Janeiro, Brasil, 09/2013
“A farsa do Aquecimento Global Antropogênico (AGA), a maior fraude da história da
humanidade, a serviço do governo mundial / o Indigenismo “Gringo Quer Apito” / O
Desenvolvimento sustentável a nova face do neomalthusianismo / “Pode-se enganar a
todos por algum tempo; pode-se enganar alguns por todo tempo; mas não se pode
enganar a todos por todo o tempo!” (Abraham Lincoln)
http://terrorismoclimatico.blogspot.pt/

A Grande Farsa do Aquecimento Global ! Mario de Carvalho Fontes Neto,
Engenheiro Agrônomo, São Paulo, Brasil, 04/2015
Diferenças entre a Ciência real e a „ciência“ do aquecimento global
https://agfdag.wordpress.com

As Mentiras do Aquecimento Global Prof. Luiz Carlos Molion, 05/2012
Físico e Metereologista, Universidade de São Paulo, Brasil „.. são os OCEANOS,
que cobrem 71 % da superfície da terra com uma média de 3800m de profundidade.
Junto com o SOL, são estes os dois fatores que estão a CONTROLAR o CLIMA na
TERRA! São os oceanos que estão a produzir a maioria do carbono, e não a indústria, e
ainda menos o consumo particular da população!..“ TV - Programa 3ª1-HD Rede
Brasileira de Jornalismo Ambiental https://www.youtube.com/watch?v=pjFc2EwXzZo
Encontros na sua cidade/aldeia sobre a Manipulação do Clima, a Geoengenharia e “O que fazer” !!??
CONTACTOS: grupoceuslimpos@gmail.com // groupwhyfire@gmail.com
Mais informações: www.chemtrailsportugal.netpack.pt Conny Kadia – Artista, Activista Ambiental
http://eterhum.blogspot.pt/2010/12/chemtrails.html Benjamim Levy – Terapeuta – Portugal
Partilha estas informações !! STOP CLIMATE ENGINEERING EVERYWHERE!!
http://rastosquimicos.blogspot.pt/2014/09/as-alteracoes-do-clima-estao-ser.html - Tiago Lopes - Portugal
http://globalskywatch.com/what-you-can-do.html#.VAozCKNYSW7 General Information – International
https://www.facebook.com/groups/chemtrailsportugal/ mais de 16.000 membros! LIKE e PARTILHE !

