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O PLC 122/2006

O pLC 122/2006 é uma ameaça à democracia E O pLC 122/2006 é uma ameaça à democracia E
À SUA LIBERDADE DE EXPRESSÃO e de culto rELIGIOSO À SUA LIBERDADE DE EXPRESSÃO e de culto rELIGIOSO

Apesar das falsas declarações de campanha da então candidata Dilma Rousseff
(que convenceram seus eleitores e têm enganado muitos ainda hoje – incluindo alguns
que não votaram na mesma), seus ministros avançam de forma agressiva com o programa
antidemocrático e inimigo da Nação Brasileira. Este programa registrado parcialmente
em documento que reúne grande parte das políticas mais perversas de fragmentação da
sociedade, o chamado Plano Nacional de “Direitos Humanos” – 3.
Um dos produtos mais concretos desta política é o famigerado “kit promiscuidade
gay”, que o governo petista pretende distribuir em todas as escolas do Brasil para as crianças.
Um conjunto publicitário contendo impressos e vídeos que apresentam graves falácias e
pretendem transformar em norma a confusão mental. Clara promoção da promiscuidade
com dinheiro da educação pública!
Outra ação que compõe a estratégia - financiada por grandes organizações
estrangeiras - é o PLC122/2006, também conhecido como “lei da mordaça”, pois, se
aprovado, criará uma “casta” de “supercidadãos” - com privilégios do Estado - e imporá,
definitivamente, uma ditadura que colocará na cadeia aqueles que discordarem de qualquer
conduta homossexual.
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As políticas de dissolução e desintegração do Brasil incluem de forma maquiada políticas
como:
▪ educação que incentiva o sexo precoce (pedofilia);
▪ promoção da promiscuidade;
▪ promoção do homossexualismo;
▪ “casamento” de homossexuais;
▪ custeio de “mudanças” de sexo com dinheiro público;
▪ desmoralização e destruição de todas as forças militares;
▪ legalização do tráfico e consumo de drogas;
▪ legalização do jogo;
▪ “desarmamento” do cidadão de bem;
▪ racismo de Estado (sistemas de cotas raciais);
▪ políticas de adoção de bebês por pares homossexuais.
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Entre as vozes que têm se posicionado contra estes absurdos está a do Deputado Jair
Bolsonaro. Discordamos de aspectos importantes de seu pensamento, onde destacamos alguns
que também estão inseridos na estratégia de dissolução do Brasil (em curso e encabeçada
hoje pelo PT), mas que o parlamentar ainda não teve oportunidade de compreender. Mesmo
discordando, entendemos que, seja qual for a divergência que se tenha, não se pode cogitar
a cassação de um parlamentar por expor idéias, ainda que absurdas - muito menos com base
em uma armadilha de edição televisiva. A perseguição agressiva que se dá em grande parte
dos meios de comunicação e de esferas do governo representa uma ditadura!
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Destacamos pontos perigosos que compõem as políticas de destruição da Nação Brasileira:
▪ perseguição e criminalização da fé (perda da liberdade de manifestação religiosa);
▪ políticas de esterilização em massa;
▪ livre prática do aborto - sem limite do tempo de gravidez!
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Devemos divulgar estes e outros fatos graves que tem sido escondidos ou camuflados por uma
imprensa que é, em sua quase totalidade, omissa, comprometida, comprada e conivente.
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Contra estes e outros ataques, devemos todos estar de pé, alertas!
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Pelo Bem do Brasil!
Anauê!
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