Olha a Baitolagem ai, minha gente!

Amor de Carnaval

Vocês viram isto?
Ano passado foram as mulheres do ministro Gilberto Gil e do governador Jacques Wagner, da
Bahia que se beijaram lesbicamente com a concordância do petista.

Este ano, Gil não se fez de rogado e beijou Lulu Santos em cima do
“Expresso 2222”, no despudorado carnaval baiano.
É a baitolagem com carimbo oficial, institucionalizada...
beto santos - www.comentando.blogspot.com
Coluna do Ancelmo Góis - O Globo - 30/01/2008
Observe bem a foto e leia com atenção a legenda

O Ministério da Saúde adverte: preconceito não está com nada. Pois José Gomes Temporão
deu o exemplo ontem, Dia da Visibilidade dos Travestis, e recebeu oito deles em seus
gabinete. Até posou para foto (atenção, o ministro é o de gravata e cabelos fartos, ao centro, e
a senhora de óculos é Mariângela Simão, diretora do programa de DST). Como diria Lula,
"nunca antes na história deste país" um ministro da Saúde deu atenção ás justas
reivindicações dos travestis a ponto de recebê-los em seu gabinete. Muito legal.
"Atenção, o ministro é o de gravata e cabelos fartos, ao centro"
Agora, responda com sinceridade:
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Em algum momento, você teve dúvida quem era o ministro da Saúde?

E a ministra do Turismo (sexual), Marta Favre, recomenda:
Relaxa e Goza...

Presidente Lula convoca, por decreto,
conferência nacional de homossexuais

DECRETO DE 28 DE NOVEMBRO DE 2007.
Convoca a I Conferência Nacional de Gays, Lésbicas, Bissexuais, Travestis e Transexuais, e
dá outras providências.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, inciso VI,
alínea “a”, da Constituição,
DECRETA:
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Art. 1o Fica convocada a I Conferência Nacional de Gays, Lésbicas, Bissexuais, Travestis e
Transexuais, que será realizada no período de 9 a 11 de maio de 2008, sob os auspícios da
Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência da República, com os objetivos de:
.........................................
Art. 5o Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 28 de novembro de 2007; 186o da Independência e 119o da República.
LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA
Dilma Rousseff

Nosso Comentário

O governo federal vem promovendo, sem nenhum pudor, campanhas “ erótico – pornográficas”
na mídia escrita, falada e televisada, com a finalidade de tentar destruir os valores que ainda
dão sustentação à família brasileira.
Faz tempo, o Inconfidência vem denunciando essa impudicícia em suas páginas.
Percebe-se, pelo teor das campanhas que são patrocinadas pelo atual governo, uma intenção
subjacente no sentido de procurar por todos os meios, desnortear o cidadão comum,
retirando-lhe todos os referenciais que até agora serviram-lhe de apoio no caminhar do seu dia
a dia.
Há cerca de um ano, após o Carnaval de 2007, Olavo de Carvalho, condenou veementemente
essa postura petista, ao escrever: “ Um indício ainda mais eloqüente da fidelidade do PT à sua
ideologia erótica, foi dada aos eleitores, em dose dupla, pelo governador da Bahia, Jacques
Wagner. Em fotos que circulam na internet, ele é visto no “Expresso 2222”, trio elétrico de
Gilberto Gil, empurrando sua esposa Fátima para um ardente beijo lésbico na boca da esposa
do ministro da Cultura, Flora Gil, diante de incontáveis e estupefatos eleitores” (“Brasil
Macunaímico”). Cinicamente, este ano, esta mesma cena de baixa estima pelos valores da
família, voltou a ser reproduzida no Carnaval ,
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