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Governo Lula usará “pesquisa” para elaborar novas
políticas governamentais para combater a “homofobia” de
99% dos brasileiros
De acordo com reportagem do jornal O Globo de 7 de fevereiro de 2009: “Só 1% dos
brasileiros maiores de 16 anos não têm preconceito contra homossexuais”. O que essa
“pesquisa” quer dizer? Que só 1% dos brasileiros não mata homossexuais? Que só 1% dos
brasileiros não agride homossexuais?
Já que o termo “preconceito” muitas vezes é interpretado como abrangendo palavras e
opiniões contrárias ao homossexualismo, quais as implicações dessa “pesquisa”?
A “pesquisa” foi realizada pelas fundações socialistas Perseu Abramo e Rosa Luxemburgo,
que fizeram o levantamento de quantos brasileiros não aceitam o homossexualismo. A
fundação Perseu Abramo tem ligação com o PT.
Usando o eco ideológico dessas fundações, o governo Lula agora utilizará os resultados dessa
“pesquisa” para elaborar políticas mais enérgicas de combate à “homofobia”. A “pesquisa”
apontou, nas próprias palavras de O Globo, que “a cada três dias de 2008, houve pelo menos
um crime de ódio por orientação sexual no país, segundo o programa federal Brasil Sem
Homofobia”.
Ocorrem no Brasil crimes contra quem pratica o homossexualismo? Claro que sim. Afirmando
que a maioria dos homossexuais assassinados é de travestis, Oswaldo Braga, presidente do
Movimento Gay de Minas, declarou: “São homossexuais que estão mais envolvidos com a
criminalidade, como prostituição e tráfico de drogas, ficando mais expostos à violência”.
(Tribuna de Minas, 09/03/2007, p. 3.)
Qualquer cidadão brasileiro, seja homossexual ou não, que se expõe em ambientes de drogas
e prostituições corre sério risco de sofrer agressões e morte.
Mas assassinato, seja de quem for, não é nenhuma novidade no Brasil hiper-violento. Nos
últimos 25 anos, enquanto 800 mil brasileiros foram assassinados, somente 2 mil
homossexuais tiveram o mesmo destino, de acordo com o Grupo Gay da Bahia,
Contudo, a “pesquisa” não citou diretamente assassinatos de homossexuais, mas só “crimes”.
Enquanto a cada três dias são assassinados 414 brasileiros — sem mencionar outros crimes —,
a cada três dias 1 crime é cometido contra homossexuais.
Não, o governo Lula não está olhando para o número elevadíssimo de 414 assassinatos. Seus
olhos estão nesse 1 crime contra homossexuais a cada três dias. Esse 1 crime pode ser
qualquer “crime” — até mesmo a contrariedade típica e normal das pessoas a dois homens se
beijando descaradamente em público.
Os olhos do governo Lula estão também no “preconceito” de 99% dos brasileiros. Erradicar a
“intolerância” contra o homossexualismo, por mínima que seja, é muito mais importante do que
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trabalhar para literalmente salvar a vida de 50 mil brasileiros que são assassinados anualmente
no Brasil hiper-violento.
Tanta violência no Brasil nem é de admirar. A vida perdeu o valor sob um governo que, em vez
de proteger seus cidadãos, trabalha para legalizar o aborto e sacralizar o homossexualismo.
O que é de admirar é como uma população que é 99% contra o homossexualismo aceita de
forma passiva e calada que um governo 100% a favor do homossexualismo eleve as práticas
homossexuais a nível de sacralidade inviolável enquanto rebaixa 99% da população à
categoria de “ralé ignorante” que deve ser sumariamente condenada a políticas estatais de
reeducação.
Tal empreendimento socialista exige, como sempre, apoio da mídia comprada. Ninguém
melhor do que a grande mídia brasileira para ajudar o governo a reeducar 99% da população.
De acordo a BBC de Londres, as novelas da TV Globo — ligada ao jornal O Globo —
aumentaram o número de divórcios no Brasil nos últimos 40 anos. Dá agora para aumentar o
número de pessoas que aceitam o homossexualismo?
Com a ajuda da Globo e outros canais de TV liberais, o povo “ignorante” será reeducado a ver
o homossexualismo conforme as tendências politicamente corretas. Sem mencionar que,
usando as escolas públicas e outros meios, o programa federal “Brasil Sem Homofobia” não
medirá esforços para eliminar o “preconceito” dos cidadãos brasileiros.
Esse “preconceito”, conforme o governo Lula e a mídia comprada definem, abrange qualquer
opinião contrária ao homossexualismo. Não importa o que 99% da população pensem, não
importa o que 99% dos cristãos creiam — o programa “Brasil Sem Homofobia” está
determinado a “curá-los”, conforme as próprias palavras de Lula, de sua “doença perversa”.
Graças ao socialismo, o Brasil está hoje enfrentando uma ditadura ideológica monumental,
onde 1% da população está determinada a impor sobre 99% não só censura às suas
convicções e opiniões, mas também perseguição legal.
Alguém, muito sabiamente, disse:
“No passado, o homossexualismo era proibido no Brasil. Depois, passou a ser tolerado. Hoje é
aceito como comportamento normal. Vou sair do Brasil antes que passe a ser obrigatório”.
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