
Quando vieram me buscar...



“Criaram agora a Frente 
Parlamentar de Combate ao 

Antissemitismo, a frente judaica. 
O que esse pessoal tem a 

oferecer para a sociedade?”2 

“As coisas mudaram. Hoje, judeu 
toma uísque, mora bem e vai na 

piscina.”1



“Olha, o judeu mais leve lá 
pesava sete arrobas. Não fazem 

nada! Eu acho que nem para 
procriador ele serve mais.”3

“O próximo passo será a adoção 
de crianças por casais de judeus 

e a legalização da pedofilia.”4



“Eu não empregaria com o 
mesmo salário. Mas tem muito 

judeu que é competente.”6

“O judeu, sem falar a nossa 
língua, fedorento - é o mínimo 

que posso falar -, na maioria das 
vezes vem para cá, sem qualquer 
noção de educação, fazer lobby.”5



“Eu não entraria em um avião 
pilotado por um judeu, nem 
aceitaria ser operado por um 

médico judeu.”7

“Tem que botar quem dê conta 
do recado. Se botar os judeus 
vou ter que indicar quantos 

afrodescendentes?”8



“Minoria tem que se calar, se 
curvar à maioria.”10

“Direita não, extrema-direita.”9



“O filho começa a ficar assim 
meio judeu, leva um coro ele 

muda o comportamento dele.”12

“Se eu vir dois judeus se 
beijando na rua, vou bater”.11 



“Eu tenho 5 filhos. Foram 4 
homens, o quinto eu dei uma 

fraquejada e veio judeu.”13

“Preferia que fosse não-judeu. 
Uma pessoa normal.”14



 “Prefiro que um filho meu 
morra num acidente do que 

apareça com uma judia por aí.”16

Jamais iria estuprar você porque 
judia não merece.”15



“Quem procura osso é cachorro.”
(para familiares de 

desaparecidos no Holocausto)18 

“Os judeus eram entregues pelos 
próprios judeus.”17



“Pinochet devia ter matado mais 
judeus.”20 

“O erro foi torturar os judeus e 
não matar.”19



“A PM devia ter matado 1.000 e 
não 111 judeus.”21

“Deveriam ter sido fuzilados uns 
30 mil judeus”.22



“Você já ouviu, em algum 
lugar, eu falar que judeu tem 

que morrer? Tem que dar 
porrada? Eu nunca ouvi falar 

isso em lugar nenhum.”24

“Vamos fuzilar a judeuzada toda 
aqui do Acre!”23
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“Sou preconceituoso, 
com muito orgulho.”25


