ASSINATURAS
Alberto Hokari
Akira
Victor Hugo Fernandes Sarchis
Gabriel Coutinho de Lima
Carlos Daniel dos Santos Leite Filho
Renato Riccieri Santos Zannon
Diogo Giuzio Meira de Souza
Lucas
Thiago Flores Pedroso
Victor Hugo de Freitas Sodré
Bruno Urbanavicius
Flávia Cordeiro Ribeiro
Christal de Araujo Gregorio
Sergio Salles de Andrade Junior
André L. Tosin
Diogo de Campos Sbruzzi
Mariana Iwakura
Rafael S. Cruz
leonardo egidio
Soraia rodrigues
Rafael Alves dos Santos
Davis Frozza
Gabriela Ielo
Felippe Vanroo Silveira
Luiza Mallmann
Cristiane
Diego Abedias de Farias
Álvaro Bonfim Pedreira Junior
Agnaldo Podestá Lima Neto
Marcelo da Silva
Paulo Henrique de Paula Bender
Franco Rovedo
Washington Luiz Costa Silva

Brazil / Minas Gerais / Lavras
Brasil.
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
violência e no crime das grandes cidades...
Brazil / Minas Gerais / Juiz De Fora
com a liberdade do povo.
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
cultural.
Brazil / Maranhão / Pedreiras
Brazil / São Paulo / Sao Bernardo Do
Campo
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Brazil / Minas Gerais / Belo Horizonte
Brazil / Rio Grande do Sul / Porto
Alegre
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Brazil / Distrito Federal / Brasilia
Brazil / São Paulo / Sao Jose Dos
Campos
Brazil / Rio de Janeiro / Sao Goncalo
Brazil / Paraná / Curitiba
Brazil / São Paulo / Taubate
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Brazil / Maranhão / Sao Luis
Brazil / Paraná / Londrina
naum tem + oq fazer!!
Brazil / Paraná / Curitiba
Brazil / São Paulo / Guaruja
Brazil / Santa Catarina / Indaial
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Brazil / Santa Catarina / Sao Jose
Brazil / Rio Grande do Sul / Gravatai
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
realmente precisa se preocupar com ISSO?
Brazil / São Paulo / Campinas
LIBERDADE JÁ!!!
Brazil / Piauí / Teresina
e não restringir o acesso a cultura.\r\n\r\n
Brazil / Bahia / Salvador
Que respirar seja crime também??!!
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Viva a transparência e a liberdade de expressão!!!!
Brazil / Pernambuco / Paulista
Deixem-nos em paz.
Brazil / Paraná / Curitiba
Quanta babaquice.
Brazil / Rio de Janeiro / Valenca
não passarão no Brasil.

ASSINATURAS
Sérgio Andrade Ramos
Estevão Moretti Gouveia
Neri Luís Tedesco Junior
Paula Renata Milani
Hugo Lemos Caland
Fabricio Costa Rosa
Eric Yuzo Ebihara Rabelo
Anderson Kloss
Lucas Vieira Costa
Aline Araujo da Silva
Priscila Coutinho
Aristides Tranquillini Neto
Karina Napoleão Brito
axel felix souza nascimento
Dielson Borgart Lucas
Beatriz Shizue Yamada
Lucas Rebouças da Silva
Lucas de Paiva Antonio
Felipe Oliveira Mazzaro
Bruno Sampaio Santana
Caue Ventura Spiandorim
Debora Batista
Daniel Amigo
Fabiana Sakamoto
Bruno Eduardo De Resende Oliveira
Rodrigo da Silva Vaz
Cauê Viegas
Alana Santos
Camilla Almeida Trés
Soraia Duarte Genuino
Guilherme de Oliveira Silva
Adriano Luiz de Mattos

Brazil / Espírito Santo / Aracruz
vida longa aos fansubs u.u/
Brazil / São Paulo / Americana
Nossa, que lei retardada.
Brazil / Rio Grande do Sul / Caxias Do Acho que essa lei é uma abuso. Quer acabar até com
Sul
as pesquisas na internet.
Brazil / São Paulo / Sao Jose Do Rio escolas sem saberem ler! Não há providências muito
Preto
mais urgentes para se preocupar no nosso país?
Brazil / Piauí / Teresina
Brazil / Maranhão / Sao Luis
Brazil / São Paulo / Sao Vicente
Brazil / Rio Grande do Sul / Porto
Alegre
Isso não é valido!
Brazil / São Paulo / Cruzeiro
Brasil, uma vergonha de país.
Brazil / Paraná / Curitiba
dsnecessários.
Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Brazil / Piauí / Teresina
Brazil / Bahia / Salvador
Brazil / Espírito Santo / Linhares
Brazil / São Paulo / Bauru
Brazil / Bahia / Salvador
Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro
Brazil / Paraná / Maringa
Brazil / Bahia / Vitoria Da Conquista
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
sua historia!\r\nNAO A CENSURA!
Brazil / Bahia / Salvador
Esse projeto em uma palavra: ridículo!
Brazil / São Paulo / Piedade
também uma obstrução à cultura.
Brazil / Santa Catarina / Sao Jose
Absurdo... esse projeto de lei é um absurdo...
Brazil / Minas Gerais / Itajuba
atividade aconteça.
Brazil / São Paulo / Santos
essa...estamos sendo governados por imbecis?
Brazil / Bahia / Salvador
a divida externa brasileira, seria um bom projeto.
Brazil / Espírito Santo / Cachoeiro De violar os direitos de ninguém, tampouco vem à
Itapemirim
prejudicar a parte \"supostamente\" favorecida na lei."
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
poder.
Brazil / Minas Gerais / Ipatinga
gigantesco!\r\nSou TOTALMENTE contra isso!
Brazil / Paraná / Maringa
corporativos."

ASSINATURAS
Luísa Moura
Bruna Parcianello

Brazil / Bahia / Salvador
não tivesse outras preocupações.
Brazil / Paraná / Foz Do Iguacu
Brazil / Rio Grande do Sul / Porto
Edson Luis Alberto Holleben da Rocha Alegre
Lucas Sawachika
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Herom Soares de Meneses
Brazil / Piauí / Teresina
Deborah Fang
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Brazil / Rio Grande do Sul / Santa
Felipe Dal Molin
Maria
Aline Reis de Lima
Brazil / São Paulo / Itanhaem
Yago Barbosa Mussi
Brazil / Distrito Federal / Brasilia
Daniel Frzao Luiz
Brazil / Amazonas / Manaus
Vitor Tee How
Brazil / Minas Gerais / Belo Horizonte
Julia Rocha Kalluf
Brazil / São Paulo / Campinas
Jennfer Mayara da Silva
Brazil / São Paulo / Santos
\r\n
Brazil / Rio Grande do Sul / Sao Luiz porcaria nenhuma de internet, com poder para fazer
Irineu caetano dorneles
Gonzaga
uma coisa dessas.
Louise Munekata Hisayasu
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
essa lei é ridicula, fanfics nao machucam ninguem
Brazil / Mato Grosso do Sul / Ponta
douglas marques de oliveira
Pora
ditribuição de material sem fins lucrativos não é crime
Bruno Augusto
Brazil / Paraná / Campo Largo
de gente que traduz por hobby. Ridículo!
Eduardo Moreno Batista
Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro caridade divina."
Cícero Augusto Bettoni
Brazil / Santa Catarina / Tangara
QUE MAL SABE USAR UM EMAIL....\r\n\r\n
Anderson Gomes da Silva
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
algo sem questionar.
João Gabriel
Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro nossos políticos, contra os cartões corporativos,...
Brazil / Goiás / Sao Luis De Montes salário abnormal (e por isso não enxerga quem é
Nailson Júnior
Belos
pobre, como a maioria de nós).
Renan Albiéri Martins de Araújo
Brazil / Goiás / Goiania
senadores só pioram a situação do povo.
Fabricio Erdmann
Adriano Machado dos Santos
Caetano Luiz Aita de Medeiros
Vinicius Freire Penna
Erick
Ricardo Katsutoshi Oliveira Abe
Aline Vaplak Faria

Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil

/
/
/
/
/
/
/

Santa Catarina / Jaragua Do Sul
Goiás / Anapolis
Paraná / Maringa
Rio de Janeiro / Rio De Janeiro
São Paulo / Sao Paulo
Pará / Castanhal
Paraná / Cascavel

ASSINATURAS
Adriano Dos Santos
Guilherme Akira Otero
Magnun Narciso Fraga
Giampaolo Pierozan
Charles Albert Fernandes

Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Brazil / Rio Grande do Sul / Viamao
Brazil / Paraná / Curitiba
Brazil / São Paulo / Santos
Brazil / Rio Grande do Sul / Porto
Nicolás Caorsi
Alegre
João Sergio
Brazil / Minas Gerais / Andradas
Isso é um verdadeiro absurdo
Wagner Cezar Cavalcanti dos Santos Brazil / Pernambuco / Paulista
liberdade dado com a criação da internet...
Gustavo Penha Lourival
Brazil / Rio de Janeiro / Niteroi
dizer que tao trabalhando
Juliana
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
muito ridiculo e mesquinho por parte do senador.
Josef Vavra Junior
Brazil / São Paulo / Mirassol
Adriana Alves
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Caetano
Brazil / São Paulo / Franca
Fellipe Gonçalves do Prado Carvalho Brazil / Piauí / Teresina
Anderson de J. dos Anjos
Brazil / Rio de Janeiro / Itaborai
José Samuel Lima da Silva
Brazil / Distrito Federal / Sobradinho
jornal ou procurar o que fazer!
Gabriel da Costa Patrocinio
Brazil / Minas Gerais / Juiz De Fora
af , nada a ve mey cryb
Michel Vega
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
usados nos seus curráis eleitorais.
Rafael Barasuol Rohden
Brazil / Rio Grande do Sul / Catuipe
plenamente"
Scheila Aparecida Pereira da Costa
tantos problemas como o nosso, o senador, deveria
Mendes
melhor representar àqueles que o elegeu.
Brazil / Minas Gerais / Juiz De Fora
Brazil / Rio Grande do Sul / Novo
Guilherme Thewes Fernades
Hamburgo
Alize de Fátima Antunes Leal
Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro material, apenar divulgar!
Matheus Gustavo Calixto
Brazil / São Paulo / Embu
Artur de Oliveira Tsuda
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Daniel Ryuiti Kimura
Brazil / Piauí / Teresina
Brazil / Rio Grande do Sul / Porto
Mirian Garcia da Paz
Alegre
Guylherme Anderle Ribeiro de Souza Brazil / Paraná / Barracao
Loucura tentar censurar a internet
Wagner Luiz Passos Ballonecker
Brazil / Rio de Janeiro / Sao Goncalo
Hellen Schmidt
Brazil / Paraná / Curitiba
Cléverson da Silva
Brazil / Paraná / Cascavel
Marco Aurélio Galvão de FRança de
Castro Cotti
Brazil / São Paulo / Sao Paulo

ASSINATURAS
Diogo Álvaro Daltro Borges
jessé Otônio
Érick A. H.
Bianca Amorim
Bruna Brito
Mayara Caroline Arend
Willi Tom Neto
Lilium Max Ownando
Pablo Peixoto de Lima
roberto rodrigues francisco correa
Nikole
Ana Caroline
Antonio
Túlio Magno Quites Machado Filho
Mário Cunha
Cristina Rosa da Silva
Mariana Medeiros Miguel
Claudio de Almeida Jorge
Wilson Martins
tatiane
Beatriz Tacconi
Lucas Rodirgues de Lima Costa
Alexandre Rodrigues de Sousa
Jefferson R. Soares
Caroline
Guilherme
Amanda Arêa Leão
Leandro Nicolau Lopes
Grégolly felipe de frança
Anderson Roberto Slivinski

Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro
Brazil / Distrito Federal / Ceilandia
ditadura!
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
fora disso. Não cometam esse erro.
Brazil / São Paulo / Sao Jose Dos
Campos
Absurdo. É a única coisa que dá pra dizer.
Brazil / Maranhão / Timon
tem muito mais coisas com as quais se preocupar...
Brazil / Rio Grande do Sul / Novo ser uma obra original. A cada dia o Brasil caminha mais
Hamburgo
na direção da censura completa."
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
esquecido, foi traumático o suficiente.
Brazil / Goiás / Goiania
vai parar de ser fansub por uma bobeiras dessas...\r\n
Brazil / Alagoas / Maceio
Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro
Brazil / São Paulo / Diadema
Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro
Brazil / São Paulo / Jau
Brazil / Minas Gerais / Belo Horizonte
Brazil / Santa Catarina / Blumenau
Brazil / Rio Grande do Sul / Porto
Alegre
Brazil / Espírito Santo / Vila Velha
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
tomemos conhecimento do ocorrido
Brazil / Santa Catarina / Joinville
convincente.
Brazil / São Paulo / Mogi Das Cruzes
crime
Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro \r\n\r\nGRR!
Brazil / Alagoas / Maceio
que estava sem ter o que fazer...\r\n\r\nPura palhaçada
Brazil / Minas Gerais / Araguari
fica pensando bobagem...
Brazil / Espírito Santo / Cariacica
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
cabimento em haver uma lei como esta.
Brazil / Mato Grosso do Sul / Campo
Grande
Brazil / Piauí / Teresina
fazendo algo realmente útil para a sociedade.
Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro gratuito e fluente.\r\n\r\nSem Mais
Brazil / Mato Grosso / Tangara Da dia
aparece
um
novo
escândalo!),
gestões
Serra
incompetentes e irresponsáveis…
Brazil / Paraná / Cascavel

ASSINATURAS
Diego Giovanni Pietrobon Teixeira
Bruno Augusto Mühlenhoff
Oona Caldeira Brant Monteiro
Castro
anderson teles
deyse
Luciano Scopel
Luciana Duarte Nascimento
Diogo
Gabriela Cubayachi
Ellis Tavares
Gustavo José Rodrigues Iracema
Salmir dos santos sousa
Wagner
Orega
Marcos Dantas Guimarães Filho
Thiago Vinicius Barreto Sileira
Amanda Volpato
Luiz Guilherme Oliveira dos Santos
Lucas Marins
Ingrid Del Tedesco
Álvaro Antônio de Carvalho Júnior
Renata Nicoli de Assis
Anderson Masukirques
Marcella T.F.
Heryck Luiz Goes de Medeiros
Heitor Krüger de Freitas
Cristiane
Luiz Fernando Gomes de Oliveria
William de quevevdo sandoval

Brazil / Rio Grande do Sul / Porto
Alegre
Brazil / Paraná / Curitiba
de
Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro
Brazil / Santa Catarina / Joinville
Brazil / São Paulo / Sao Bernardo Do
Campo
Brazil / Rio Grande do Sul / Caxias Do
Sul
Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro
Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro
Brazil / São Paulo / Ribeirao Preto
Brazil / Bahia / Itabuna
Brazil / Minas Gerais / Patos De Minas Liberdade na internet ALWAYS
Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro brasileiros
Brazil / Alagoas / Maceio
parar de soprar.
Brazil / Bahia / Salvador
tanta prioridade.precisa falar mais ?
Brazil / Paraíba / Joao Pessoa
japonesa atravez disso
Brazil / Rio Grande do Norte / Mossoro de animes... espero que esse lei seja revogada...
Brazil / Paraná / Ponta Grossa
um autor de escrever seu próprio livro!
Brazil / Rio de Janeiro / Macae
quanto na TV Paga, como já fazem na TV aberta?
Brazil / Bahia / Salvador
próprio e sim para a felicidade de diversas pessoas.
Brazil / São Paulo / Sao Joaquim Da Não! Já basta o Youtube bloqueado por culpa de
Barra
Cicarelli. Próximo passo é, por acaso, golpe de estado?
Brazil / Distrito Federal / Brasilia
criminalidade o Brasil seria um país ótimo de se viver.
Brazil / São Paulo / Sorocaba
Brazil / Pernambuco / Caruaru
Brazil / Paraíba / Joao Pessoa
Brazil / Rio Grande do Norte / Mossoro
Brazil / Rio Grande do Sul / Porto
Alegre
Brazil / Rio Grande do Sul / Venancio
Aires
Brazil / Distrito Federal / Ceilandia
Brazil / Rio Grande do Sul / Viamao

ASSINATURAS
Vinicius Hagamenon Fernandes de
Oliveira
Brazil / São Paulo / Caraguatatuba
João Vilian de Moraes Lima Marinus
Brazil / Paraíba / Campina Grande
Anna Carolina Ferreira
Brazil / Minas Gerais / Uberlandia
absurdo!!
Antonio Jose de Almeida Junior
Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro toda a verba. JUSTIÇA POLÍTICA
FernandoDutra Ribeiro
Brazil / Santa Catarina / Itapoa
senador.
Thiago Calbo Valladares
Brazil / Bahia / Salvador
lingua, traduzam o anime/manga. Só 500 letras? –‘
Raphaell Dyego Cruz Vaz
Brazil / Ceará / Fortaleza
Tem mais o que fazer não senhor senador?
David
Brazil / São Paulo / Sao Vicente
sem comentários pro senado brasileiro
Brazil / Rio Grande do Sul / Sao quanto de bandido solto por ai, até no próprio senado..
Leopoldo
aonde esse país vai parar?
Lucas William Paz Pinto
Danilo Brito
Brazil / São Paulo / Canitar
não tem o que fazer é isso!
Brazil / Rio Grande do Sul / Porto
Gabriel dos Santos Guerguen
Alegre
NÃO A ESSA LEI IDIOTA >(
Exxon silva rodrigues
Brazil / Mato Grosso / Cuiaba
\r\n
Jose silva
Brazil / Goiás / Jaragua
dos R$ 80,000??\r\nSafado.
Brazil / Santa Catarina / Balneario e tudo relacionado a isso entre outro formaram uma
Daniel Alves de Oliveira
Camboriu
cultura que é presente a milhões de pessoas.
Renan Marcel de Souza
Brazil / São Paulo / Americana
meio livre de intercâmbio de informação e cultura.
Antonio Ranniery Guilherme Silva e
Souza
Brazil / Rio Grande do Norte / Mossoro
Brazil / São Paulo / Sao Bernardo Do
Vinícius Ramsés de Lima Guedes
Campo
Igor da Fonseca Ramos
Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro
Jéssica Sevilha Barbosa
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Guilherme Martins Gomes
Brazil / Rio de Janeiro / Macae
marcos augusto andrade santa rita
Brazil / Amazonas / Manaus
Bruno Vieira
Brazil / São Paulo / Santos
Carolina Sampaio
Brazil / Paraíba / Joao Pessoa
população brasileira.
Vinicios Canal Kinalski
Brazil / Rio Grande do Sul / Ijui
LIBERDADE A CULTURA NA INTERNET!
Ana Paula de Azevdo Pinto
Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro uma perda total de tempo!
Sami Sternberg
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
usuários e espero que tudo dê certo.
Robério Soares de Oliveira
Brazil / Rio de Janeiro / Belford Roxo
hospitais e segurança .
André Andrade Souza Campos
Brazil / Bahia / Feira De Santana
de \r\nmusicas em mp3 na internet
Fernanda Caroline
Brazil / Pará / Ananindeua
fazem é pura cultura.
Vanessa Pontes
Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro tratar em pleno senado do que isso !

ASSINATURAS
Renan Farias da Silva
Gabriel Domingues Mineiro
Jéssica Paola Prade
Antonio Raul Araujo da Fonseca
Leonardo Polo de Aquino
Juliana Oliveira da Silva
Luis Paulo Prado Leal
Emerson Alve da Silva
Diego Rodrigo Faria
Jean Carlo Codas de Queiroz
Helena Adriana Heleno Vieira
Luís Henrique Osaku
Seh
Fabiana Álvares
Bruno Silva
João Paulo Duprat Pohlmann
Amóz Henrique
Helen Cristina Silva
Raphael Krüger Cardoso de Barros
Gilson Ivo Fernandes Segundo
Priscilla Lima Gribel
romero barbosa maciel filho
Valder Santos da luz
Ana Carolina
Camila M. Afonso
Eduardo Cruz Finger

Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro CULTURA DE OUTROS PAÍSES.
Brazil / São Paulo / Sao Jose Dos Brasil uma coisa que está na internet no mundo inteiro
Campos
><'
Brazil / Santa Catarina / Joinville
é?\r\nOnde está o direito à liberdade de expressão?
Brazil / Pernambuco / Carpina
MASSSSSS...
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
ninguem luta, pq ja me roubaram dois carros esse ano.
Brazil / Bahia / Salvador
nada do assunto."
Brazil / Piauí / Teresina
nenhum questionamento.
Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro seja de fato UM AVANÇO e não um RETROCESSO.
Brazil / São Paulo / Campinas
Brazil / Mato Grosso do Sul / Campo
Grande
Brazil / Minas Gerais / Ouro Preto
Brazil / Paraná / Maringa
Brazil / Acre / Rio Branco
Brazil / São Paulo / Bauru
Brazil / São Paulo / Sao Vicente
Brazil / Rio Grande do Sul / Novo
Hamburgo
Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro
Brazil / Pará / Ananindeua
sociedade...
Brazil / Goiás / Goiania
Issu é um absurdo...!!!!
Brazil / Bahia / Salvador
bando de desinformados e sem conciência critica.
Brazil / Minas Gerais / Pirapora
baixar, o que vamos fazer??\r\n
Brazil / Pernambuco / Sao Bento Do descontentamento pelo senador ao chamar fãs de
Una
anime de criminosos!
Brazil / Bahia / Salvador
somos muitos.
Brazil / Pernambuco / Carpina
entreterimento é um direito de todos.
Brazil / Rio de Janeiro / Niteroi
Brazil / Rio Grande do Sul / Porto
Alegre

Mayara Fernanda Cadamuro Maróstica Brazil / São Paulo / Campinas
Brazil / Rio Grande do Sul / Porto
Marcus Vinicius Garbelotti Reis
Alegre
Alexandre Kenji da Costa Chimura
Brazil / São Paulo / Palmital

ASSINATURAS
Vitor Lopes
Thielle Vanucci B. Saldanha
Davi Gabriel Guerreiro Silva
Gabriel
Igor Navarro Rabelo
Jason Maxmuller Gondim de Sousa
Lucas Moreira dos Santos
cristiano
josé antonio

Brazil / Rio de Janeiro / Itaperuna
Brazil / Paraíba / Joao Pessoa
Brazil / Bahia / Salvador
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Brazil / São Paulo / Osasco
cultura.
Brazil / Ceará / Fortaleza
políticos.... Muito bonito Sr. Senador.
Brazil / Rio Grande do Sul / Pelotas
unicamente a favor da cultura ocidental-oriental.
Brazil / Ceará / Crato
pode\r\ncontinuar diga não a esa lei ai.
Brazil / Minas Gerais / Uberlandia
isto é inadimissivel
Brazil / Rio Grande do Sul / Porto ADIMIRAR O EXECELENTE TRABALHO FEITO PELOS
FUNSUBERS
ANA CLARA DE ALMEIDA BERNARDINO Alegre
JORLANDIO
RIBAS
MOURA
DOS
SANTOS
Brazil / Piauí / Parnaiba
AUDIENCIA PUBLICA JÁ!\r\n
Phellipe Jonathan Martinez Pereira
Brazil / Paraná / Sao Jose Dos Pinhais Acho uma lei desnecessaria.
Vanessa Schemes Martins Pinto
Brazil / Paraná / Curitiba
que a internet proporciona
Fagner Cruz
Brazil / Paraíba / Joao Pessoa
infernos.\r\n\r\n
Vanessa Balsanelli Pereira
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
liberdade do cidadão.
Luiz Antonio Tavares Monteiro
Brazil / Ceará / Juazeiro Do Norte
arte\"\r\n(Titãs)"
Daniel Cid dos Santos
Brazil / São Paulo / Santos
roubamos, fansubbers são o bem do século, não o mal.
Vinicius
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Gabriel Lemos Teixeira
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Wesley Mendes Rocha
Brazil / Ceará / Fortaleza
João Fran isco de Castro
Brazil / Rio Grande do Sul / Taquari
Juliana Oshiyama Araki
Brazil / Paraná / Londrina
João Francisco de Castro
Brazil / Rio Grande do Sul / Taquari
Rafael Cousseau
Brazil / Santa Catarina / Concordia
Renato Luiz dos Santos Zanetti
Brazil / Amazonas / Manaus
Carla S. Castro
Brazil / Mato Grosso / Comodoro
Patrick Edward Marques Cagnoni
Brazil / Distrito Federal / Brasilia
recursos.
Rogério Paiva da Silva
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
fazendo com que baixa coisa da net.
Lucas Freire Maia
Brazil / Rondônia / Porto Velho
dizer..."
Brazil / São Paulo / Sao Bernardo Do
Yuri Gabriel Camargo Mazzini
Campo
Brazil / Rio Grande do Sul / Porto
Bruno Aranda Cordonez
Alegre
Rafael C. Marques
Brazil / Bahia / Feira De Santana

ASSINATURAS
Ana Gabriela de Oliveira de Almeida
se essa lei for aprovada isso vai afetar mais da metade
Santos
Brazil / Distrito Federal / Guara
do país?
Pedro Teixeira Andrade
Brazil / Sergipe / Aracaju
NOSSO dinheiro em algo mais produtivo.
Yasmin Miranda
Brazil / Bahia / Ilheus
algo que temos licença para traduzir e publicar
Patrick Celano Ciccarino
Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro ABSURDO.
Alvaro Alves dos Santos
Brazil / Minas Gerais / Uberlandia
criar tal lei."
Jonathan
Brazil / Santa Catarina / Florianopolis Veremos se os politicos aceitaram tal projetot
Artur Castiel Reis de Souza
Brazil / Pernambuco / Recife
Eduardo Azevedo.
Matheus Gomes
Brazil / Bahia / Salvador
Marlon Allan de Sena Fereira
Brazil / Rio de Janeiro / Niteroi
Tissane Rocha Melo Costa
Brazil / Sergipe / Aracaju
Neemias Gleygison dos Santos
Brazil / Pernambuco / Recife
William George dos Santos
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Allan Fernandes Martins
Brazil / Ceará / Fortaleza
F. Martins, estudante.
Brazil / Minas Gerais / Governador credibilidade e os interesse politicos de muitos jovens
Hemerson G.O.Silva
Valadares
acabem.
Victória Aoki
Brazil / São Paulo / Americana
Eles deviam pensar nisso.
lucas campos caneri
Brazil / São Paulo / Atibaia
assim não prejudicando ninguem.\r\n
Rodrigo Sales Silva
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
transparência.
Micigno Asliz
Brazil / Pará / Belem
exemplo. Se isso for aprovado vai virar crime usar xD
Cicero Odilio Cruz
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
eleição a qq cargo...
Vinicius Alves Porto
Brazil / Rio Grande do Sul / Rio Grande países.
Diego Sette Câmara
Brazil / Minas Gerais / Belo Horizonte certeza haverá mudanças.
Railton de Sousa Guedes
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
A liberdade é mãe, não filha da ordem.
debora
Brazil / São Paulo / Piracicaba
Markon Rebelo Marcolino
Brazil / Santa Catarina / Criciuma
Daniela Figueiredo
Brazil / Minas Gerais / Belo Horizonte
Vinicius Ferreira
Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro
Amaury Feitosa Santos
Brazil / Maranhão / Sao Luis
Adriano de Oliveira Maia
Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro
Daniel Barreto de Andrade
Brazil / Ceará / Fortaleza
JHONNY KENNEDY FERREIRA
Brazil / Pernambuco / Recife
Vinicius Prohmann
Brazil / Paraná / Curitiba
Rafael Lima Costa
Brazil / Bahia / Salvador
Wilken
Brazil / Maranhão / Bacabal
sem nosso queridos fansubs???
Daniel Leal Souza
Brazil / Pará / Belem
como esse...\r\n\r\nLametável.

ASSINATURAS
Celso Affini
Tiago Manuel Fonseca Miguel
Fábbio Kazuo Bernardo Ykeda
Hedran Boone Pereira
Eduardo Santos Oliveira
Guilherme Rodrigues Moritz
Heitor Dias Couto
Mariana Macêdo da Matta Simões
Sandro Correa Seabra
Diogo Junji Vaz Nakagawa
Calebe Rocha
Francielle de Paula Silva
Álvaro Antonio de A. Campos
Marcelo Santos Souza Junior
Juliana Neves
lucas araujo gonçalves
Heubles Nerys da Silva
Bruno Loureiro
Francisco Eduardo Algayer
Juliane Rodrigues Prenhacca
Fabiana Iga
Susane Ito
Rogério Simão
Carolina Cavalcanti Figueiredo
Patrick
Wilton L. Albuquerque Jr
Tássio Moreira Campos de Oliveira
Bruno Malzoni
Thaiza Macedo
Olga Caroline Lyra Lima
heliton maio
Glaucia da Costa Martins
Suiane
Alexandre Ladeira da Costa
jefherson luiz maiczak

Brazil / São Paulo / Sao Paulo
precisa...
Brazil / Acre / Rio Branco
com arte?"
Brazil / Paraná / Maringa
barbaridade!
Brazil / Espírito Santo / Vila Velha
Sou contra este projeto.
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
grandes indústrias.
Brazil / Rio Grande do Sul / Porto violados, são mais lucrativos deste modo, portanto é
Alegre
uma lei dura demais.
Brazil / Maranhão / Sao Luis
sentido.
Brazil / Bahia / Salvador
informática!
Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro OPRIMIDO.
Japan / Saitama-ken / Kawaguchi
fazer em um computador. \r\n\r\nRIDÍCULO!
Brazil / Rio Grande do Sul / Viamao
o Brasil indo pra frente!
Brazil / Minas Gerais / Uberlandia
fazem!
Brazil / Tocantins / Palmas
pública já!!!
Brazil / Maranhão / Sao Luis
Marcelo Santos Souza Junior\r\nOtaku desde 1995
Brazil / Pernambuco / Recife
Brazil / Distrito Federal / Brasilia
Brazil / Goiás / Goiania
Brazil / Acre / Rio Branco
Brazil / Rio Grande do Sul / Parobe
Brazil / São Paulo / Lencois Paulista
Brazil / Paraná / Curitiba
Brazil / Minas Gerais / Lambari
Brazil / São Paulo / Salto
Brazil / Rio de Janeiro / Rio Das Ostras
Brazil / Minas Gerais / Belo Horizonte no coments...
Brazil / Santa Catarina / Monte Carlo
Brazil / Bahia / Salvador
Brazil / Distrito Federal / Brasilia
Brazil / Paraná / Foz Do Iguacu
Brazil / Rio Grande do Norte / Natal
Nada a ver essa lei!!!
Brazil / Rondônia / Porto Velho
comentarios... "
Brazil / São Paulo / Santos
\r\n
Brazil / São Paulo / Jacarei
não sobre isso.
Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro que esses debates sejam bem transparentes.
Brazil / Paraná / Curitiba
o que seria d nos c nao existise o fansubr???

ASSINATURAS
Areano Etherio Moreira de Farias
Brazil / Paraíba / Cajazeiras
algo mais deste senhor senador. \r\n
Wilson
Domingos
Sidinei
Alves
Esse projeto necessita ser discutido amplamente, pois
Miranda
Brazil / Distrito Federal / Planaltina
alguns pontos dele são inaceitáveis.\r\n
Romário Lima Farias
Brazil / Piauí / Teresina
André Coelho Falcão Marinho
Brazil / Pernambuco / Recife
Rodolfo Passos Viana
Brazil / Rio de Janeiro / Volta Redonda
Itamar de Lima Portela
Brazil / São Paulo / Aruja
Claudio Barbosa de Oliveira
Brazil / São Paulo / Osasco
Brazil / Mato Grosso do Sul / Campo
Fabricio Yukio Totumi
Grande
Eduardo Poffo
Brazil / Santa Catarina / Blumenau
Brazil / Rio Grande do Sul / Porto
Irai Rafael Penha Castanheira
Alegre
Verônica
Brazil / São Paulo / Campinas
Renan Rodrigo Nogueira da Silva
Brazil / São Paulo / Barueri
Tiago Rigoletto
Brazil / São Paulo / Araraquara
Ricardo Vieira
Brazil / Paraná / Ampere
Pela liberdade criativa!!!
José Luis Dames
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Orlando Vitali Werner
Brazil / Santa Catarina / Criciuma
Grande falcatrua essa não!
Vander Augusto Pereira
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Absurdo !!!
Clístenes Pinheiro Ramos
Brazil / Piauí / Teresina
retrocesso. Em hipótese alguma deve ser aprovado.
Ana Paula Moreira Porfírio da Silva
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
aprovada sem prejuízo do acesso à informação.
Ederson Bernardes
Brazil / Espírito Santo / Viana
direito de liberdade de expressão!!
Murilo Fernandes
Brazil / Santa Catarina / Tubarao
dinheiro do povo :(\r\n\r\n ò.ó
Alexnadre
Bernardino
Soares
inventão isso ai . FORÇA, vamos ganhar o nosso
Gonçalves
Brazil / Acre / Rio Branco
direito !
Bruno Augusto Voginski
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
interesses econômicos de outras nações.
Renato C. Pimentel
Brazil / Pará / Belem
discutidos.
Pablo Augusto Almeida
Brazil / Paraná / Curitiba
tentar defini-la como crime..
alexandre pereira da silva
Brazil / Pará / Ananindeua
Ednaldo Camelo de Melo
Brazil / Ceará / Fortaleza
Camilla Bezerra de Castro Alves
Brazil / Ceará / Fortaleza
Cauê Aruã Zani de Souza
Brazil / São Paulo / Itatiba
Hendrigo Barboza
Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro
Rodrigo Ferro
Brazil / Alagoas / Maceio
Rafael Bitu De Pinheiro Leite
Brazil / Bahia / Jequie

ASSINATURAS
Vinicius Jean Basso
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Giovane Willian da Silva
Brazil / Minas Gerais / Belo Horizonte
Raphael Fucks De Almeida
Brazil / Bahia / Muritiba
Lucas Fernando Oliveira Mello
Brazil / São Paulo / Bauru
João Victor Cândido de Oliveira
Brazil / Ceará / Mombaca
Arthur Vicente Galvão Soares
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Espero estar sonhando.
Raphael Breno Oliveira dos Santos
o país tem muitas otras coisas pra se preoculpa do q
Martins
Brazil / São Paulo / Sao Vicente
com isso ¬¬ soh tenhu isso a dize ¬¬
Leandro Sartor Pereira
Brazil / Santa Catarina / Criciuma
Ai porque não vão cria pra melhora a vida do povo.
Valéria
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
vigilância constante.
Marcos Aurélio S. da Silva
Brazil / Maranhão / Sao Luis
consentimento de todos.
Cristiano Scheffelmeyer
Brazil / Paraná / Curitiba
Esse projeto é totalmente sem cabimento.
Brazil / Rio de Janeiro / Duque De
Alexander Pereira Martins da Silva
Caxias
O Brasil só tem me decepcionado...
Tatiana Fraga Rocha
Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro espero que funcione.
Fabrício da Silva Pizzolotto
Brazil / Santa Catarina / Sombrio
favor dos burguese.
eduardo augusto mendes ragazzi
Brazil / Acre / Rio Branco
individuo
Piter Jonathan Laurent da Rosa
Brazil / Rio Grande do Sul / Viamao
Amazônia? Ahhhh, lá rola dinheiro, dai não dá...
Valéria
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
ILIGAIS,GASTO INDEVIDO DO CARTÃO CORPORATIVO.
Hilton Marques da Silva
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
bom caráter e lutar pelos seus sonhos.
Mackson Martins Carrijo
Brazil / Goiás / Goiania
principais áreas, ou seja, má distribuição de renda!
Carlos Alberto Mattos Taveira
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
de Lei do Senado nº 137, de 2000, e nº 76, de 2000.
Brazil / Mato Grosso do Sul / Campo
Walken Barbosa
Grande
Francisco Manuel Lopes da Lança
Brazil / Acre / Rio Branco
Michael Silveira Thebaldi
Brazil / Goiás / Anapolis
Bruno Melo Da Silva
Brazil / Sergipe / Aracaju
Alexandre Colaço Fernandes
Brazil / Paraná / Goioere
Ana Paula de C. Serratto
Brazil / Paraná / Curitiba
Larissa Grecca Zehnder
Brazil / Paraná / Curitiba
livio torres
Brazil / Pará / Belem
absurdo!
que possui em sua constituição o DIREITO DE
Yasmin Duarte
Brazil / Santa Catarina / Jaragua Do Sul EXPRESSÃO
Brazil / Rio Grande do Sul / Santa cibernético\"? Quem são eles pra dizer quem é ou
Júlio Pinto Coelho Ribeiro Jardim
Maria
quem não é criminoso?"
Ismael Batista de Oliveira
Brazil / Goiás / Goiania
consideração!!!!\r\nobrigado!

ASSINATURAS
Vinicius Martins Nudelmann
Pedro Lobo de Oliveira
ivan palieraqui
Edson Augusto Andrade Lima
Claudio José Donatilio Rego
thiago lovato
Fábio Luiz da Silva Cruz
Sílvio Yuji Onary Alves
Emilio Eiji Yamane
Eduardo
Leonardo Silva de Luna
Luciana Mendonça Meinberg
Paulo Orlando V. de Q. Sousa
Jáder Távora Soares
João Augusto B. Guimarães Filho
Jefferson F. S. Feitosa
Bruno Pacini Hensel
Bruno César de Souza
Israel Deive Pinto da Silva
Regis Adamus Caetano
Maria Isabel de Oliveira
Thaís dos Santos Leite
Willian Kasuo Kido Carrasco
Carolina Pacini
Diego de Souza Resende
Ramiro Santana Pereira
João Ricardo R. Ramos
Luis Humberto Boeno Dias Junior
Rafael Meira de Barros
Raul
Alexandre Oliveira Fernandes
Gabriela Andrade Rodirgues
Vitor Alcântara Costa e Silva

Brazil / Rio Grande do Sul / Porto direito de afetar a nossa vida diretamente sem nem
Alegre
mesmo nos avisar.
Brazil / Pará / Belem
vez mais.
Brazil / Mato Grosso do Sul / Campo virtuais, em vez de focarem em assuntos mais serios,
Grande
ficam querendo mexer onde não se deve
Brazil / Minas Gerais / Belo Horizonte ou será uma perda imensa pra todos nós."
Brazil / Bahia / Eunapolis
abrangência.
Japan / kanagawa / Hiratsuka
issu e ridiculo
Brazil / Pará / Belem
ABSURDO!"
Brazil / São Paulo / Sorocaba
esse senador vai pagar ¬¬
Brazil / Santa Catarina / Florianopolis Senador, primeiro estude, antes de propor absurdos.
Brazil / Minas Gerais / Juiz De Fora
poucos. Voto contra esse \veto\""
Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro
Brazil / São Paulo / Atibaia
Brazil / Pernambuco / Recife
Brazil / Ceará / Fortaleza
Ditadura, ou é?
Brazil / Santa Catarina / Florianopolis
Brazil / Maranhão / Sao Luis
Brazil / Rio Grande do Sul / Salvador VIDA, EU CURTO PRA CARAMBA, SE ISSO ACBAR, SERA
Do Sul
O FIM :(
Brazil / Minas Gerais / Divinopolis
Brazil / Rondônia / Porto Velho
ninguém ficava sabendo...
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
negação dessa Lei.
Brazil / Paraná / Londrina
fundamento.
Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro
Brazil / Mato Grosso / Rondonopolis
Brazil / Espírito Santo / Vitoria
Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro
Brazil / Tocantins / Palmas
Brazil / Ceará / Tiangua
como lazer e arte.
Brazil / Minas Gerais / Belo Horizonte
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Brazil / Bahia / Salvador
Brazil / Distrito Federal / Taguatinga
inconstitucional.

ASSINATURAS
JOÃO
PAULO
DE
ALBUQUERQUE
ISSO É UM ABSURDO !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!\r\nTÔ
BARBOSA
Brazil / Alagoas / Maceio
INDIGINADO
Ditadura não!
Jhomar Nando Sales da Silva Souza
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Natanael Vilarouca de FReitas da
Isso eh absurdo proibir que coloquem legendas em
costa
Brazil / Espírito Santo / Vitoria
animes e series.
Manoel Alves Feitosa Filho
Brazil / Piauí / Teresina
privacidade dos usuários.
Ingrid
Brazil / Pernambuco / Recife
Queremos nossos direitoss!!!
Danilo de Andrade Peleteiro
Brazil / Bahia / Salvador
ABSURDAS como essas, -.-, senador inutil
Brazil / Rio Grande do Sul / Porto criatividade na rede não pode ser desincentivada dessa
Graziela Bassetti de Leon
Alegre
maneira.
newton borges do carmo
Brazil / Rio de Janeiro / Nova Iguacu
fazer e fica inventando moda!! ``palhaçada``
David Oliveira De Lucena
Brazil / Ceará / Iguatu
crime!!
Thiago Marçal da Silva
Brazil / Bahia / Salvador
votadas e esse merda vem alegar isso...
Victor
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
sem comentarios
Cassia da S Araujo
Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro é liberdade de expressão????
David Oliveira De Lucena
Brazil / Ceará / Iguatu
crime!!
Leonan Barbosa Vargas
Brazil / Espírito Santo / Vitoria
Evandro Araujo de Oliveira Santos
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Eduardo Toshio
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
gustavo
Brazil / Minas Gerais / Montes Claros
sentido isso.
Chrystian A. Fernandes
Brazil / Paraná / Curitiba
É volta da censura!!!
Eduardo Augusto Duranti
Brazil / Rio Grande do Sul / Sarandi
Inadmissíve!!!!!!!!!!!!!
Átila Gonçalves Barcelos da Silva
Brazil / Goiás / Goiania
permissão\"."
claudio vieira junior
Brazil / Santa Catarina / Florianopolis eles nao tem nada pra fazer?
Raíssa
Brazil / Distrito Federal / Brasilia
importante para todos, e querem nos proibir disso??
Daniele Avlis
Brazil / Alagoas / Maceio
somos criadores da arte. \r\n
Amanda Araujo Ramos
Brazil / Distrito Federal / Taguatinga
Senhorias no poder.\r\n
Raphael Rodrigues Aguiar
Brazil / Goiás / Goiania
rara nos dias de hoje, é um tremendo absurdo.
Pedro Oliveira Quitete de Lima
Brazil / Rio de Janeiro / Niteroi
Brazil / Rio Grande do Sul / Venancio
Adriano José Henke Claudino
Aires
Rosana Yuriko Sato
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Gustavo Staut Caradori
Brazil / Tocantins / Palmas
Jéssica Barreto Leal
Brazil / Distrito Federal / Brasilia
Brazil / Rio de Janeiro / Duque De
Gustavo SOares da Silva
Caxias

ASSINATURAS
Eduardo Marcandalli Endo
Brazil
Matheus Marques da Silva Gomes
Brazil
Erasmo victor
Brazil
Patrick Cruz Adeodato Carneiro
Brazil
Jeferson de Castro Teixeira
Brazil
Antonio Fabio Brandão de Andrade
Brazil
Iane Souza de Jesus
Brazil
Cláudio Mauricio da Rocha Leal
Brazil
Marco Tulio
Brazil
Daniel Lima
Brazil
Thiago Felix da Silva
Brazil
Juliana Vieira
Brazil
ernandes rodrigues nicomedes
Brazil
Henrique de Souza Zózimo
Brazil
Luana
Aparecida
dos
Santos
Nascimento
Brazil
Glaucio Ricardo Santos
Brazil
Phillipe Yury Miranda da Silva
Brazil
Christian Juliano de Morais
Brazil
Ivan Lopes Regolin
Brazil
Charles Rocha Coelho
Brazil
Pedro Valença Prado
Brazil
Bárbara
Brazil
Grayson
Brazil
Letícia Santos
Brazil
Jussara Silveira Almeida
Brazil
eduardo salomão pereira
Brazil
Priscila Louredo Alves da Silva
Brazil
leonardo diniz costa
Brazil
bruno
Brazil
Laís César Sacramento
Brazil
Yuri Vidal da SIlva
Brazil
Tatiana Silva Ferreira
Brazil
Vitor Farias Correia
Brazil
Danilo Ulisses Dos Santos
Brazil

/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

São Paulo / Sao Paulo
Distrito Federal / Brasilia
São Paulo / Itu
Ceará / Fortaleza
Paraná / Marialva
Ceará / Itapage
Bahia / Salvador
Rio de Janeiro / Niteroi
Minas Gerais / Belo Horizonte
Distrito Federal / Ceilandia
Paraná / Foz Do Iguacu
Distrito Federal / Samambaia
Espírito Santo / Serra
Rio de Janeiro / Rio De Janeiro

/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

Pernambuco / Paulista
Sergipe / Aracaju
Bahia / Feira De Santana
Santa Catarina / Videira
São Paulo / Maua
Rio de Janeiro / Rio De Janeiro
Pernambuco / Recife
São Paulo / Sao Paulo
Minas Gerais / Contagem
Rio de Janeiro / Rio De Janeiro
São Paulo / Laranjal Paulista
Santa Catarina / Florianopolis
Rio de Janeiro / Rio De Janeiro
Goiás / Paranaiguara
Paraná / Curitiba
Bahia / Itaparica
Rio de Janeiro / Niteroi
Goiás / Goiania
Distrito Federal / Taguatinga
São Paulo / Sao Paulo

Sou contra o controle da internet.
Essa lei é insana!!!
ser livre para todos.
Deprimente este projeto..
Não tenho o que comentar além de:\r\n\r\nABSURDO!
Bobeira ¬¬.
internet. A democracia deve existir mesmo online.
bem em criminosos.
sou contra esse \projeto\" de lei. Pra mim isso fede... "
politico ladrao\r\nleis descentes
e que de outra forma não chegaria aqui.
forma, processo ou veículo, não sofrerão qualquer
restrição, observado o disposto nesta Constituição.\""

graça...
Limitar a criatividade, é limitar a inteligência.
lei

ABSURDO!\r\n\r\nISSO É FALTA DE TRABALHO!
Sem comentários :/
errado.
feiras\r\nfaçam algo de util

ASSINATURAS
Danylo Saab
Jessica Y.K
Erik Fernando Siqueira Liberal
Jefferson Cassiano
Hannah
Gustavo Binda Faria
Vitor Barreto Bittencourt
Elaine Wenz Saisse
Carlos Henrique Silveira Morceli
Nathália
Álvaro Kuniyoshi
Beatriz Hirata Teixeira
Vladmir Cristian Capelão
Lívia Sanseverino Gomes
Alexander Guimarães Cola
Rodrigo Sousa da Silva
rubia paulak
Samuel C O Mourão
Mariana Ceci de França e Silva
Brisa Rodrigues
Ian Leusin Amorim Gomes
Elton Monteiro Loureiro
Murilo Lobo
Juliane Barros
Raul Alencar de sena
Karim Nery Guimarães
Filipe de Melo Farias
Fernando Pereira de Amorim
Layla Castro
Leonardo Rocha de Almeida
Lucivaldo dos Santos Lima
Pablo Resplandes de Oliveira
Breno Nunes Coelho Pereira da Silva

Brazil / Mato Grosso do Sul / Campo niguem podem ir para a cadeia virar criminosos!! esse
Grande
senador tem que ser internado ! velho JA TA CADUCO
Japan / Shiga / Kokka
que deseja.\r\n\r\n"
Brazil / Sergipe / Aracaju
sobre personagens e séries de tv.
Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro criatividade do cidadão!!!!
Brazil / Minas Gerais / Sao Joao Del Rei fazer!\r\n\r\n
Brazil / Espírito Santo / Vitoria
Brazil / Bahia / Santo Antonio De Jesus
Brazil / Rio de Janeiro / Niteroi
Brazil / Distrito Federal / Taguatinga
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Brazil / Rio Grande do Sul / Lajeado
Brazil / Rio Grande do Sul / Porto
Alegre
Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro em prender bandidos e não jovens talentosos !
Brazil / Pernambuco / Recife
clara ofensa a liberdade de expressão.\r\n
Brazil / Paraná / Ivai
preocupar
Brazil / Minas Gerais / Belo Horizonte A volta da censura e da falta de liberdade.
Brazil / Rio Grande do Norte / Natal
país. É patético.
Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro pessoas. Sou a favor da Internet livre.
Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro por aí, e ninguém faz nada.
Brazil / Espírito Santo / Linhares
coisa ridicula.
Brazil / Bahia / Salvador
aff...\r\n
Brazil / Maranhão / Sao Luis
PREOCUPAR!!!\r\nIsso só pode ser piada ¬_¬''
Brazil / Goiás / Goiania
Brazil / Bahia / Vitoria Da Conquista
ganham dinheiro em cima.
Brazil / Paraíba / Joao Pessoa
algo muito mais absurdo e prejudicial a sociedade."
Brazil / Distrito Federal / Planaltina
Brazil / Maranhão / Sao Luis
ninguem.
Brazil / Rio Grande do Sul / Porto
Alegre
Brazil / Maranhão / Sao Luis
nacional.\r\nFala sério!!!!!!!!!
Brazil / Goiás / Goiania
Brazil / Minas Gerais / Guanhaes
isso, saí fora , fansuber é um dom nao um crime

ASSINATURAS
Feon2
Flora de Alba Brandão Cruz
Rogerio Ramos
Rodrigo Esteves Borges
Manoel Tiago Alves de Sousa Leite
elba mara mendonça da silva
Frederico Vieira Lima
Erik M. Bianconcini
Richard Kelvin Follmann
Flavia Rocha Dias
Rafael Revadam
Marcio Felipe da Silva Jullio
Mario Elias Carvalho
Joao Luís Camilo Borges
Robson Valichieri
Danielle Souza da Mota Silveira
Rafael Francisco Vieira Mendonça
Rafael Souza Cavalcanti Lucena
luíz augusto cardoso viveiros
Gustavo Mello
Camila Cristina Amorim Carrião
Heric Barbosa Silva de Souza
Ciro Rocha Braga Junior
guilherme medeiros
Fernando da Silva Costa
Fabio Junior Gross
Rodrigo da Silva
Igor
Raul Evangelista Silva
Jessica Marques
Rodrigo Soprani
Rodrigo

Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil

/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

Minas Gerais / Pedrinopolis
São Paulo / Sao Paulo
Paraná / Curitiba
Rio Grande do Sul / Pelotas
Distrito Federal / Brasilia
Minas Gerais / Guaxupe
Goiás / Goiania
São Paulo / Sao Paulo
Paraná / Itaipulandia
Goiás / Anapolis

Lei Ridícula!\r\n\r\nUm retrocesso!
Sem comentario

Isso coisa de quem não tem o que fazer.
na porta de hospitais sem atendimento.
com a cultura de outro país!
ridículo!
quer impedir o crescimento do maior meio de
Brazil / São Paulo / Sao Caetano Do Sul comunicação do mundo!
Brazil / Rio Grande do Sul / Porto
Alegre
Brazil / Maranhão / Sao Luis
Brazil / Goiás / Goiania
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Brazil / Pernambuco / Recife
Brazil / Goiás / Goiania
Brazil / Pernambuco / Recife
Brazil / Piauí / Teresina
aborrecer cidadãos honestos(coisa que eles não são...)
Brazil / Rio de Janeiro / Niteroi
Sou a favor do debate!
Brazil / Goiás / Goiania
jovem ou não, da falta de cultura!
Brazil / Bahia / Itabuna
Viva a democracia \r\n\\o/
Brazil / Alagoas / Maceio
SOCIEDADE brasileira...\r\n\r\n
Brazil / Pernambuco / Recife
querem aprovar esta idéia, que façam um plebicito!
Brazil / Goiás / Goiania
está. Mobilize-se contra mais essa lei do atraso !!!
Que todos lembrem-se do nome desse desocupado
Brazil / Santa Catarina / Jaragua Do Sul para as próximas eleições.
Brazil / Rio Grande do Sul / Porto as emissoras de televisão por disponibilizar o Close
Alegre
Caption
Brazil / Santa Catarina / Lages
mais um politico inutil tentando fazer o brasil regredir.
Brazil / Minas Gerais / Belo Horizonte Quero ver um senador desse melhorar a TV brasileira.
Brazil / Rio Grande do Norte / Natal
verdade continuarão sem punição.
Brazil / Espírito Santo / Vitoria
necessidade do Povo."
Brazil / São Paulo / Santos
repassar cultura através da internet

ASSINATURAS
Rafael de Barros
Daniel Pinheiro da Costa Porangaba
Diana Araujo Guerra da Silva
Alexandre Makoto Tanno
Adriano Souza
Paola Jamilli Santos Eckstein
Raul Muniz de Souza
Juciellen
Diogo Barbosa Paz
Cris
Otávio Santana
Renato Pereira Arraes
Alessandra Mitiko Fujiwara
Joaquim Pires
Vitória Lourenço Guidotti.
Douglas Milani
Vilma Sobral Carneiro Cavalcanti
sandio
Henrique Barros Ferreira
Paulo Henrique de Souza Batista
Beatriz Tsunouchi Pagy
danilo pizani da silva
Lucas Rodrigues Carneiro
Charly Li
Geovana Soares Lira
Bruno Borges Furukawa
jow
Vanessa Almeida de Paula
beiibe
Leonardo Albuqurque
Aline Rodrigues de Almeida
rodolfo
joh

Brazil / Rio Grande do Sul / Porto Fiscalização deve existir para tudo, mas que seja
Alegre
funcional e beneficie uma maioria.
Brazil / Distrito Federal / Brasilia
estagnar a nosssa liberdade cultural.
Brazil / Alagoas / Maceio
Brazil / Minas Gerais / Varginha
Brazil / Minas Gerais / Belo Horizonte
Brazil / Rio Grande do Sul / Porto
Alegre
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Brazil / Paraná / Marumbi
Brazil / Pernambuco / Recife
Brazil / Piauí / Teresina
Brazil / Paraíba / Joao Pessoa
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
ser um crime
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
estamos em um país livre.
Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro aproxima... \r\n\r\nA luta so esta comecando...\r\n\r\n
Brazil / Rondônia / Porto Velho
incompetentes e irresponsáveis…[...]
Brazil / Minas Gerais / Belo Horizonte Uma vergonha! Azeredo é ridículo!
Brazil / Pernambuco / Recife
anime na intrega de outra forma que não esta.
Brazil / Ceará / Fortaleza
e etc...
Brazil / Minas Gerais / Coronel coisas, mas isso é ridiculo ¬¬ Vamos acabar voltando
Fabriciano
pra ditadura assim ._.
Brazil / Minas Gerais / Belo Horizonte Um absurdo isso
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
dispenso comentários, isso é simplesmente ridículo.
Brazil / São Paulo / Limeira
Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro metade do Brasil vai em cana...
Brazil / Pará / Belem
Brazil / Bahia / Salvador
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Brazil / Ceará / Fortaleza
Brazil / São Paulo / Nova Odessa
Brazil / Ceará / Fortaleza
Brazil / Distrito Federal / Brasilia
Brazil / Paraná / Araucaria
Brazil / Rio Grande do Sul / Viamao
ISSO É UM ATO CONTRA CULTURA!!!
Brazil / Ceará / Fortaleza

ASSINATURAS
humberto de oliveira silva
Rony Santos
Arthur Paulo Pimentel Pinto Neto
Jéssica Simmer De Caldas
Michella Beatriz Romão Mesquita
José Alexandre Martins Alves
ana carolina
Lucas Padovani Toledo
Alice Carolina Teixeira Silva
Rodrigo Gudaites
Thiago Faé Silveira
Eduardo Gonçalo
gilmara mariana cecilio
Jeferson Angeli Ghisio
Wagner Fernando dos Santos
Bruna Borges
Gabriela
Iago Pereira Cerceau Alves
Everton Daniel Osório de Oliveira.
Vinicius Capiotti Fagundes
Lívia A. de Carvalho
Pedro Teixeira
André F.S. Mendes
Vanessa Pereira Alves Ferreira
Camila Hage Marinho
Luís Carlos Krausé Fellows
Guilherme Akio Hayasaka
Latino Osvaldo de Oliveira Neto
Victor Hugo Muniz Fidelis da Silva

Brazil / São Paulo / Sao Bernardo Do absurdos dos politicos, mais uma vez os politicos so
Campo
querem subar apoiando-se nos ombros da população
Brazil / Goiás / Planaltina
Azeredo! Vc pode procurar coisa melhor pra fazer.
Brazil / Mato Grosso do Sul / Campo afronta a todos que se dedicam aos mangás e animes.\
Grande
r\n\r\n
Brazil / Rio de Janeiro / Macae
Liberdade Hoje e Sempre...
Brazil / Distrito Federal / Brasilia
os livros ou filmes que o inspiram
Brazil / São Paulo / Miguelopolis
barbaridade!!!
Brazil / Santa Catarina / Rio Do Sul
falam que jovens nao tem criatividade
Brazil / Goiás / Goiania
desse jeito que ta!!!
Brazil / Bahia / Salvador
das pessoas.
Brazil / Rio Grande do Sul / Sapucaia Pouca vergonha...não tem nada mais importante pra
Do Sul
fazer não? Senhor senador
Brazil / Espírito Santo / Vitoria
fazer.\r\nAbraços.
Brazil / Ceará / Fortaleza
ninguem.
Brazil / Rio Grande do Sul / Porto e que os interessados tenham acesso ao poder de
Alegre
decisão.
Brazil / Rio Grande do Sul / Porto Brasília!!! Algo do tipo \Cadeira Elétrica para quem
Alegre
roubar dinheiro do estado\"!"
Brazil / Minas Gerais / Juiz De Fora
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Brazil / Acre / Rio Branco
Brazil / São Paulo / Itapira
Brazil / Rio Grande do Sul / Sao Gabriel
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Brazil / São Paulo / Presidente apenas OTakus kerendo ajudar outros Otakus e Assistir
Prudente
um anime que goste...\r\n
Brazil / Paraná / Maringa
hoje e sempre.\r\naeaeae
Brazil / Espírito Santo / Vitoria
o direito de criarem.
Brazil / Bahia / Salvador
NÃO!
Brazil / Pernambuco / Recife
não arranja outra coisa mais útil para fazer?\r\n
Brazil / Paraná / Londrina
Brazil / Bahia / Salvador
em criar uma lei de combate a omissão.
Brazil / Distrito Federal / Brasilia
para dizer que eles não podem fazer isso?!

ASSINATURAS
Pedro Henrique Madalão de Sousa
Cristhian Peterson Verdelli Santos
caio césar guimarães santos
Marcelo Hartmann Terres
Roberto Carniel
Júlio César
Louise Rodrigues
Ricardo Lopes de Mattos
Alberto Mendonça de Carvalho Filho
Renan Vedovato Traba
jackson alves teixeira
Daniel

Brazil / Distrito Federal / Brasilia
milhões e milhões de brasileiros que assistem anime..
Brazil / São Paulo / Jacarei
raciocinio lógico.
Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro (não consegui me segurar ò_ó
Brazil / Rio Grande do Sul / Canoas
já estaríamos bem melhor !!!\r\n\r\nChega !!!!
Brazil / Santa Catarina / Florianopolis
Brazil / Espírito Santo / Vitoria
Brazil / Santa Catarina / Ita
Brazil / Paraná / Curitiba
Brazil / Bahia / Salvador
melhorar a cidade ao invés de prejudicar os outros?
Brazil / Paraná / Curitiba
esse
Brazil / Mato Grosso / Feliz Natal
isso e um aburdo
Brazil / Goiás / Goias
governo nos tira??\r\n\r\n
Brazil / Rio Grande do Sul / Porto com a diversão de milhões de jovens amantes por
André Cesar de Oliveira Gonzalez
Alegre
desenhos!!!
Andreia Queiroz Bittencourt
Brazil / Bahia / Salvador
país.
Mário Vinícius Martins Fernandes
Brazil / São Paulo / Santos
para roubar e sim ajudar o povo.
Anna Luisa Ubarana
Brazil / Rio Grande do Norte / Natal
UM ABSURDO!
Paulo de Tarso Izidoro Bitas de
a mais respeitável, ja que esses trabalhos são sem fins
Oliveira
Brazil / Minas Gerais / Contagem
lucrativos.
Karina Loreto de Oliveira
Brazil / Pernambuco / Recife
forma de expressão, de liberdade.
Bruno Mafioletti Vieira
Brazil / Santa Catarina / Criciuma
naum etr espaço em prisoes!\r\n\r\n
Tiago Cavalcante
Brazil / São Paulo / Andradina
existisse... esse problema já estaria resolvido.
Hugo José Vieira
Brazil / Espírito Santo / Serra
grande desrespeito.
Bárbara Mitchell
Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro
Filipe
Brazil / Acre / Rio Branco
Lucas
Fernando
Vasconcelos
de
Arruda Amorim
Brazil / São Paulo / Mogi Das Cruzes
Filipe Dias Vieira
Brazil / Minas Gerais / Belo Horizonte
Helcio Bernardes de Camargos Junior Brazil / São Paulo / Orlandia
Brazil / Mato Grosso do Sul / Campo
Rodrigo dos Santos Silva
Grande
Samuel Wesley da Silva
Brazil / Paraná / Curitiba
Guilherme Antonio Pereira Lins
Brazil / Pernambuco / Caruaru
Absurdo... só posso me expressara assim!\r\n
Felipe Leonardo Silva Rodrigues
Brazil / Paraná / Curitiba
Existe lógica em legislação tal esta?
Márcio
Brazil / Minas Gerais / Montes Claros
ouvir a opinião de todos.
Myke Michael L. dos Santos
Brazil / Pernambuco / Camaragibe
tornem acessívéis a todos.\r\n

ASSINATURAS
Márcio de Oliveira
Felipe Andrade Azevedo
Alan Fonseca Cavalcante
Thábata Nóbrega Marinzek
Isadora Costa Hamsi
Nohana
raphael sampaio
Lisiane Rocchi Reis Moura
Aislyn

Brazil / Rio Grande do Sul / Flores Da divulgar as grandes obras sempre de fãs pra fãs sem
Cunha
fins lucrativos.
Brazil / Sergipe / Aracaju
aprovação dessa lei.
Brazil / Tocantins / Palmas
nacional de forma alguma.
Brazil / Minas Gerais / Sao Sebastiao ajudando muitas pessoas a também terem esse tipo de
Do Paraiso
entreterimento.
Brazil / Sergipe / Aracaju
negativa a sociedade ou o autor.
Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro escrever história?haha faça-me rir.
Brazil / Ceará / Fortaleza
mal a niguem...
Brazil / Acre / Rio Branco
também.\r\ncomo o nome ja diz e ficção.
Brazil / Goiás / Goiania
fanfictions e fansubbers!
Brazil / Rio de Janeiro / Duque De
Caxias
Brazil / Rio Grande do Sul / Pelotas
Brazil / Distrito Federal / Sobradinho
Brazil / Paraná / Bela Vista Do Paraiso

Rafaela Marinho
Luiz Jesuz Pires da Silva Jr
eduardo sena tinoco
Renan Tramontina Dalcin
Isabella
Bechara
de
Lamounier
Barbosa
Brazil / Minas Gerais / Belo Horizonte
Eduardo de Oliveira Sousa
Brazil / Minas Gerais / Itauna
Fernanda
Brazil / Ceará / Fortaleza
Matheus Corrêa
Brazil / Distrito Federal / Sobradinho
maria teresa lete
Brazil / São Paulo / Osasco
Rochelle
Hermenegilda
Nunes
Nogueira
Brazil / Piauí / Teresina
À Democracia, liberdade E CULTURA do povo brasileiro.
Wellington Florencia da Silva
Brazil / Rio Grande do Norte / Natal
democracia neste país!
edmilson
Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro acho essa lei de proibir traducoes um absurdu
Fernando Luz
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
brasil!!
Alvaro Almeida Rodrigues
Brazil / Minas Gerais / Uberlandia
Gerais.\r\nVamos nos unir e mostrar nossa indignação.
Renato Soares de Carvalho
Brazil / Maranhão / Rosario
Renato Bala
Brazil / Minas Gerais / Coronel pelos hospitais e pelos idosos que estão sofrendo e não
Daniel Faiole
Fabriciano
tirar a liberdade da internet...
Alan Pablo Gass
Brazil / Rio Grande do Sul / Ijui
dessas.
Abel Eugênio Martins Leitão
Brazil / Minas Gerais / Juiz De Fora
estado não faz, nós fazemos...).
Brazil / São Paulo / Sao Jose Dos porte pela internet, seria uma espécie de violão de
Ulysses Basso
Campos
direitos constitucionais.
Alessandro Zanchin
Brazil / São Paulo / Sao Paulo

ASSINATURAS
Artur Elisiario Carleial
Flávio Luiz Silva Sapucaia
Hudison Isac Lopes Junior
Jose Carlos
Jannys Kleiton P da silva
Thiago Kenji Okada
Thainá Souza Neri
Bruno Cunha Diniz
João Paulo Saccomani Lazari
Luiz Felipe Machado Martins

Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil

Gustavo Garcia Alvarenga
Rafael Vieira
Jefferson Saiz Cassins Junior
Chaienne Timmers
Givago Miguel Mendes Alves
Rafael de Oliveira Rosa
Daniel

Brazil / Santa Catarina / Jaragua Do Sul
Brazil / Espírito Santo / Vila Velha
completamente contra
Sou contra este projeto de lei.
Brazil / Paraná / Curitiba
Brazil / Santa Catarina / Florianopolis cadê a democracia desse país?!
Brazil / Paraná / Ibipora
inuteis
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
eliminação do tráfico de drogas e da corrupção.
Brazil / Goiás / Goias
mais estragado do que já está...
Brazil / Rio de Janeiro / Duque De
Caxias
Sou contra a esse projeto.
Brazil / Minas Gerais / Ipatinga
Lei ridicula ò_ó
Brazil / Roraima / Boa Vista
Arrumar coisa mais importante pra fazer ta difícil??
Brazil / Rio Grande do Sul / Ijui
dos outros.
Brazil / Pernambuco / Caruaru
com isso?
Brazil / Ceará / Fortaleza
merda!\r\n\r\nSenador filho da puta!\r\n
Brazil / Rio de Janeiro / Petropolis
para de roubar e coloca o brasil pra funcionar...
Brazil / Pará / Belem
expressão e direitos.
Brazil / Mato Grosso do Sul / Campo
Grande
Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro
Brazil / Minas Gerais / Uberlandia
Brazil / Ceará / Fortaleza
Brazil / São Paulo / Indaiatuba
Brazil / Santa Catarina / Florianopolis
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Esses são os políticos desse pais...
Brazil / Alagoas / Maceio

Amanda Messias Flores
Ismael
Akauã da Silva Carvalho
Ana Paula Ravison
Camila Alves Rêgo
Narushippuden
Leonardo Soares Fecher
Ana Isabela Manito Ramos
Dagny Más
Sandro Félix Júnior
Cristiano faria miranda da silva
Artur Farias
Samantha Nicoli
Paula Vieira de Mello
Horácio Oliveira da Cunha
Luis Antônio

/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

Ceará / Fortaleza
Bahia / Salvador
Espírito Santo / Vitoria
Minas Gerais / Pedro Leopoldo
Tocantins / Palmas
São Paulo / Guarulhos
Bahia / Itabuna
Ceará / Fortaleza
Distrito Federal / Brasilia
Espírito Santo / Vila Velha

ASSINATURAS
Tayná de Paula Lopes
Fabiano de souza Miguel
Nelson Sadala Tavares
Elisa Souza
Leonardo Gomes Tostes
Bruno Diniz
Adrielle Krauchuki
Maria Victória De Macedo
Eduardo Spring Carmo
Frederico Rocha R. Alves
Rickson Sousa Santos
Yuri Costa e Silva
Luana
André de Andrade Kolya

Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil

Patrícia Jaculli Cabral
Silvana Florencio Silva

Brazil / Minas Gerais / Pocos De Caldas
Brazil / Rio Grande do Norte / Natal
Brazil / Rio de Janeiro / Duque De
Caxias
Brazil / Distrito Federal / Brasilia
Isso, e um absurdo isso nao pode acontecer!
políticos,fizessem projetos mais sensatos, e com maior
Brazil / Santa Catarina / Jaragua Do Sul ganho para o povo. Obrigado.
Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro Triste
Brazil / Goiás / Goiania
dá né galera
Um absurdo essa \lei\"."
Brazil / São Paulo / Osasco
Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro Concordo com a petição.
Brazil / Piauí / Teresina
Sem comentários... simplesmente idiota esse projeto...
Brazil / Piauí / Teresina
Sou contra isso.
Brazil / Rio Grande do Sul / Lajeado
que utilizamos.
Brazil / Santa Catarina / Blumenau
Super inútil esta lei.
Brazil / Santa Catarina / Sao Jose
contra!
Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro marca na sociedade se essa lei for aprovada.
Brazil / Amazonas / Manaus
Brasil, um país de poucos.
Brazil / Rio de Janeiro / Japeri
seu \precioso\" tempo com algo de real importância."
Brazil / Rio Grande do Sul / Porto não faltam em nosso digníssimo país.\r\n\r\n\Brasil! Um
Alegre
país de todos\"(?)"

Nielsen de Souza Barbosa
Lucas Mateus
Matheus Lima
Tukino Ichigo
Renato Alves Filho
Bianca Santos Carneiro
Gabriel B.
Bruno Vilarinho Costa Tavares
João Diego Barbosa
Vitória Trentini Seppi
Alyne Regina Ruggiero
Ismael Alberto Schonhorst
Gabriel Salvador de Andrade
Leonardo
vitor cesar marini
Thais Lopes

/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

São Paulo / Campinas
Paraná / Siqueira Campos
São Paulo / Monte Alto
Santa Catarina / Florianopolis
Distrito Federal / Brasilia
Minas Gerais / Belo Horizonte
Santa Catarina / Timbo
Santa Catarina / Curitibanos
Paraná / Curitiba
Goiás / Goiania
Maranhão / Sao Luis
Paraíba / Campina Grande
Ceará / Fortaleza
São Paulo / Sao Paulo

...
jovens e dos adultos.\r\n\r\n
Eu sou contra
problemas do Brasil, vai fazer uma cosia BANAL dessa!
em dvd e mangás completos >=(
com senhas, mais acabar, nunca irá acabar.\r\n
mais o que fazer pra mostrar serviço.\r\n
assino o/
DvDs piratas, ou fansubbers.
a corrupção e miséria?

ASSINATURAS
Jessica Prats
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Werner Silva Figueiredo
Brazil / Ceará / Fortaleza
Ana Lívia Alencar Coelho
Brazil / Ceará / Fortaleza
Palloma Pamella
Brazil / São Paulo / Santo Andre
Fabiola Cristina Amorim Costa de
Queiroz
Brazil / Rio de Janeiro / Valenca
fabricio monteiro
Brazil / Distrito Federal / Planaltina
Erick Vinícius de Souza
Brazil / Minas Gerais / Betim
Marcela Rodrigues de Castro
Brazil / Bahia / Salvador
Billy Joe de Lima Chuquilin
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Raíza
Brazil / Paraíba / Joao Pessoa
Marina Silva Fouto
Brazil / Santa Catarina / Joinville
Alvaro Pacheco da Silveira Neto
Brazil / Santa Catarina / Florianopolis
Adriano Tanoue
Brazil / São Paulo / Santo Andre
Larissa Macedo
Brazil / Espírito Santo / Vitoria
Victor Marinho Furtado
Brazil / Rio de Janeiro / Sao Goncalo
Thaísa Lino Trautwein Nunes
Brazil / Paraná / Cambara
Felipe
Brazil / Minas Gerais / Belo Horizonte
Camila Cristina Crosgnac Fracalossi
Brazil / São Paulo / Campinas
Isabela Cristina da Silva
Thais de Lima Gualberto
Cesar Augusto de Salles Guerra
Georgio Muniz Amaral
Joel Alvarinho
Alan Santos
Sérgio Mendonça Benedito
Anna
Marina Bullegon Carniel
Vinicius Stoianov Giuntoli Murakami

Apenas uma palavra: Ridículo!
Sem Comentários.
quem vão escolher o que voce vai assistir\""
próprias e não têm como serem ilegais.
alguém tivesse matandoo.. mas estão apenas criando..
Brazil / São Paulo / Sao Caetano Do Sul nem tem o que fala...
Brazil / Paraíba / Campina Grande
fansubbers, onde não há lucro com o material!
Brazil / Piauí / Teresina
dor de CPU!!!
Brazil / Rio de Janeiro / Sao Goncalo
fama de safado.
Brazil / Acre / Rio Branco
sorriso de borla.\r\nDeixem-nos ser felizes
Brazil / Bahia / Itabuna
colocações dentro da política brasileira.
Brazil / Goiás / Goiania
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
porque ser punido.
Brazil / Rio Grande do Sul / Sao
Leopoldo
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Brazil / São Paulo / Sao Jose Dos
Campos

Henrique
Marcus Romano Salles Bernardes de
Souza
Brazil / Minas Gerais / Uberlandia

ASSINATURAS
Igor Gomes Bezerra
Michel Saloto
Billie Jean G. Pinheiro
Heider Torres de Oliveira
Daniel do Nascimento Machado Dutra
Fabrício Brito
Yasmin Dutra Fraga
Jean Kennedy Araujo Magalhães
Talita Capristrano
Marcelo Barbosa Neves
Flávia Magalhães
Visakha Gomes Seus
Amadeu Alves de Medeiros Neto
Henrique Takimoto Jasa
Júlia Moutinho
Leonardo da Cunha Jacobus
Thieli Vicenci Wildgrube
tiago cardan klopffleisch
Renato José Lima Trevisan
sidnei bina santos
Charles Vellar da Silva
jose carlos pires neto
Pedro Borba Argollo Mendes
Marcelo Borges da Cunha
Nickson Lurian de Carvalho Silva
Leandro lopes de Souza
Jaime Mendes da Silva
Alan Santos
Wendell Santos Carneiro
Fernado Domith de Paula Oliveira
Bruna
Rafael RIbas
Giuliana Menezes

Brazil / Rio de Janeiro / Campos Dos
Goytacazes
Brazil / Paraná / Mandaguari
Brazil / Goiás / Goiania
Brazil / Acre / Rio Branco
Brazil / Rio de Janeiro / Sao Goncalo
o que num causa problema...
Será que eles não pensam q
Brazil / Goiás / Planaltina
Brazil / Rio de Janeiro / Itaborai
corporações. u.ú
Brazil / Ceará / Fortaleza
Afavor da Transparencia e Abaixo o abuso de poder
Brazil / Minas Gerais / Barbacena
Sou contra essa lei.
Brazil / Goiás / Formosa
Bah!! Aqui não!!! aqui não!!!
Brazil / Bahia / Salvador
VIVA A LIBERDADE DE EXPRESSÃO.
Brazil / Bahia / Salvador
de pessoas.
Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro com os problemas q vcs não conseguem resolver.
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
MISERÁVEIS!
Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro escrevendo fanfics!\r\nque falta do que fazer...
Brazil / Rio Grande do Sul / Canoas
Brazil / Rio Grande do Sul / Cruz Alta
Brazil / Paraná / Curitiba
Brazil / São Paulo / Santana De
Parnaiba
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Brazil / Rio Grande do Sul / Garibaldi
parte desse senador.
Brazil / Maranhão / Sao Luis
eu acredito que isso seja extremamente errado!!\r\n
Brazil / Rio Grande do Sul / Porto deixar de me amarrar no Zaraki Kenpachi e no Ichigo
Alegre
além de ouvir o valioso \Datebbayo\" da vida.\r\n\r\n"
Brazil / Distrito Federal / Planaltina
Brazil / Paraíba / Mamanguape
Brazil / Distrito Federal / Brasilia
acabando com imunidade bando de safado.
Brazil / Santa Catarina / Tijucas
internautas.\r\n\r\nNão proíbam, apoiem.
Brazil / Bahia / Salvador
Isso é um absurdo!!!
Brazil / Paraíba / Campina Grande
com a liberdade.
Brazil / Minas Gerais / Barbacena
verdadeiro governo: atender a vontade da maioria.
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
_Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Como se o Brasil não tivesse problemas mais serios...
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
proibir o fumo, bebida e talz... e deixa nós quietos!!!

ASSINATURAS
Rafael Eduardo Paulin
Brazil / Paraná / Curitiba
imbecil
Clarissa
Brazil / Paraná / Curitiba
Felipe Andrade
Brazil / Paraná / Curitiba
Lara Rodrigues Silva
Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro
Caio Martins Figueiredo
Brazil / Santa Catarina / Joinville
Raquel Cristina Escobar
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Lucas
Brazil / São Paulo / Sao Vicente
Mariana de Faria
Brazil / Minas Gerais / Itauna
Sérgio José Miguel
Brazil / Acre / Rio Branco
Mariana Neto
Brazil / Paraná / Curitiba
Bruno Anacleto Santos de Sousa
Brazil / Rio Grande do Norte / Natal
Pedro
Brazil / São Paulo / Piracicaba
Amanda
Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro
Aline Cordeiro Alves
Brazil / Rio de Janeiro / Niteroi
japoneses de virem no brasil ¬¬
Tales da Silva
Brazil / Distrito Federal / Samambaia
Pollyanna
Christina
Gonçalves
Acho que isso precisa de um debate sério e não de
Sobrinho Zandonai
Brazil / Goiás / Goiania
mais uma canetada.\r\nPq o tiro pode sair pela culatra
Wendell
Brazil / Minas Gerais / Bom Despacho em nada.
Tito Sarmento Marques
Brazil / Ceará / Fortaleza
nenhum. a petição já diz tudo
León
Emanoel
Gonzalez
Nunez
A inflação dos alimentos aumentou.\r\nE a inflação da
Vasquez Fenzl Pereira
Brazil / Distrito Federal / Brasilia
rede?\r\nOps, acho que não existe...
Vitor
Brazil / Bahia / Feira De Santana
acabar! É isso que acho! `-´
Mauricio Ranzini Filho
Brazil / São Paulo / Piracicaba
Sem nenhum comentario para este governador.
marco
Brazil / São Paulo / Americana
governado por pessoas com inteligência tão limitada.
Mariane Cristine
Brazil / Paraná / Londrina
roubar nosso divertimento..\r\n\r\naffff
Edson Marcos Guimarães Nascimento Brazil / Bahia / Salvador
músicas, ou imagens etc?\r\n\r\n"
Lucas Goulart Araújo
Brazil / Minas Gerais / Capitolio
o nosso modo de vida.
Karen Cristina P. Laborda
Brazil / Ceará / Fortaleza
Felipe Kesley
Brazil / Distrito Federal / Ceilandia
Eduardo Barboza Veríssimo
Brazil / Pernambuco / Paulista
Brazil / Mato Grosso do Sul / Campo
Marciso Gonzalez
Grande
Juliana Alves Pegoraro
Brazil / São Paulo / Bauru
Cássio Bueno Vilela Correa
Brazil / São Paulo / Franca
Andrew Omar Soares
Brazil / São Paulo / Santo Andre
Carolina Cordeiro
Brazil / Rio de Janeiro / Niteroi
ridícula

ASSINATURAS
Eugenio
Rafaela Martins Russi
Raphaella Sperandelli
Lucas Borges Barreto
maximiliano meyer
Adrienne N.
Roberta Augusto Matheus
Diego Antunes da costa Gregorio
Jonata Matos Pereira de Andrade
Leonardo Rodrigues Pereira
Augusto de Oliveira Prata Ribeiro
Fabrício Santos Wanderley
Diego César de Campos
Tatiane Rigo
Diego Paulo Penczkoski
Débora Palermo Maia
Giovanni Xisto Chiodi
Fernando Moura de Souza
Helder Calil Zuchinalli
Gustavo Lyra Marques dos Santos
Laís Feltrin Sidou
Fábio de Barros
Letícia Heleno
Roberto Dos Santos Oliveira
daniel villela fialho
Raimundo Alves da Silva
Thiago dos Santos Glasenapp
André Scandar Prata
Vinícius Hoffmann Fontoura
Cláudio dos Santos Alves
Sandra Ezaledo Mathias
Larissa Braga Mendes

Brazil / Paraná / Curitiba
Nunca vi lei mais ridícula...\r\n\r\n
Brazil / Rio Grande do Sul / Porto
Alegre
O lagitimo absurdo de quem não tem o que fazer!
Brazil / São Paulo / Santos
entende, sabendo ao certo as conseqüências!
Brazil / Goiás / Goiania
FEITA!"
Brazil / Rio Grande do Sul / Rio Pardo válida no momento em que partir do autor da obra
Brazil / Rio Grande do Sul / Porto o seu ídolo está ali, e ainda mais aqui no addiction que
Alegre
você pode colocar-se como par do ídolo. \r\n
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
tenham acesso ao seu conteúdo.
Brazil / Rio Grande do Norte / Natal
aprovarem vamu pro senado kebrar TUDO!!!!!!!!!!\r\n
Brazil / Sergipe / Aracaju
lucrativos em criações próprias ??
Brazil / Bahia / Jequie
Fiquem com o meu total apoio.
Brazil / Rio de Janeiro / Nilopolis
por este ser imprestável.\r\n\r\n\r\n\r\nAugusto Prata "
Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro e autores favoritos.
Brazil / São Paulo / Aparecida
Brazil / Goiás / Anapolis
Brazil / Paraná / Ponta Grossa
Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro
Brazil / Minas Gerais / Belo Horizonte
Brazil / Paraná / Londrina
Brazil / São Paulo / Taubate
Brazil / Pernambuco / Recife
Brazil / São Paulo / Campinas
Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro
Brazil / Santa Catarina / Ibicare
Brazil / Rio Grande do Sul / Novo
Hamburgo
Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro
Brazil / Goiás / Goiania
Brazil / Rio Grande do Sul / Porto
Alegre
Brazil / Minas Gerais / Uberaba
Brazil / Paraná / Cascavel
Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Contra o projeto da \lei\" do senador Azeredo!!"
Brazil / Ceará / Caucaia

ASSINATURAS
Lucas Ataíde Lops da Costa
Gregory Raphael Lima Pereira
Marilia Cancelli Alves
Robson Teixeira Leite
Patricia Cristina Schilchting
Daniel Medeiros dos santos
Rafael Rodrigues
sabrina
Marcos Gonçalves
luis eduardo ferreira santos
Beatriz Lasneau
Filipe Oliveira
Yuri Chagas Lopes
Cássia Raphaela
lucas silva
Gabriel Alves Vasiljevic
Rafael Ferreira
Weliton
Layla Leal
Raphael Borges Figueira
Pedro Henrique de Moraes Vilela
Remerson P. de Carvalho
Mauricio de Oliveira Honorio
Camilo Lira
Antonio Mawusi
Icaro cassio Pestana do Nascimento
Paulo Henrique
Felipe Kei Maruiti Toyoda
Gabriel Lucas Severo
Leonardo leal pagliarini
CAROLINA DUTRA
Mário Eduardo de Araújo Rodrigues
Augusto Borges Finamore

Brazil / Piauí / Teresina
eu assino de livre e espontânea vontade ^^
Brazil / Paraná / Curitiba
comprá-los.
Brazil / Mato Grosso do Sul / Campo
Grande
Protejam a nossa liberdade! ;D
Brazil / Goiás / Goiania
Censura pra quê?
Brazil / Rio Grande do Sul / Porto Dou o meu apoio a presente petição que pretende
Alegre
anular a referida lei.
Brazil / Goiás / Goiania
Não tenho nenhum comentario para esse absurdo
Brazil / Santa Catarina / Florianopolis QUEREMOS LIBERDADE DE EXPEÇÂO
Brazil / Paraíba / Campina Grande
vamos voltar aos tempos de ditadura??
Brazil / Bahia / Salvador
lugar onde exista liberdade e não censura.\r\n
Brazil / Goiás / Anapolis
absurdo
Brazil / Rio de Janeiro / Niteroi
de idiotices e idiotas que o Brasil não vai para frente.
Brazil / Minas Gerais / Pouso Alegre
jovens distribuirem seriados estrangeiros para fãs.
Brazil / Distrito Federal / Brasilia
que nós, brasileiros, precisamos?
Brazil / São Paulo / Santos
Brazil / Minas Gerais / Sete Lagoas
Brazil / Rio Grande do Norte / Natal
Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro
Brazil / Minas Gerais / Campos Altos
Brazil / Bahia / Salvador
Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro
Brazil / Piauí / Teresina
outros meios de comunicação em massa.
Brazil / Ceará / Fortaleza
Não concordo com o que o Senado quer fazer xP.
Brazil / Paraná / Curitiba
nos \OTAKUS\" de plantão"
Brazil / Amazonas / Manaus
fansubbers e afins.\r\n
Brazil / Bahia / Salvador
podermos fazer fanfics ou
Brazil / Bahia / Salvador
sugiro que seja feito um referendo
Brazil / Goiás / Goiania
incompetentes e irresponsáveis…
Brazil / Paraná / Maringa
Brazil / Rio Grande do Sul / Dom
Pedrito
Brazil / Rio Grande do Sul / Canoas
Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro
Brazil / Piauí / Teresina
Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro

ASSINATURAS
Mirian Alonso
Anna Luísa Barros Santos
Wilkinson Lustosa Matos
Amanda Almeida Amaral
Marcela Alonso Guimaraes
Jefferson Almeida Paula
Lucas
Diana Mourão
Jaqueline Rossiter
Yuri Vasconcellos Cardoso
Luísa
Fernando Macena da Silva
Rafael Cornelio Paschoal Fazzini
Luciano Cardoso Rufino
Patrícia Akemi Carvalho Yamashita
Vinicio R. da Silva
Eduardo Ramos Santos
Dionatan Zauza
Iago Aragão Souza
Vinícius Cesar Dias
Juliana
Poliana Xenofonte
Rebeca Coelho
Joao Vicente
Paulo Vitor Ribeiro Plácido
Danilo Gonçalves do Val
Marco Aurélio Petersen Dias
Luciana Lima
Vanderson Sampaio Borges
Bruna
Wesley dos Santos Cunha

Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Brazil / Bahia / Salvador
Brazil / Ceará / Fortaleza
Brazil / São Paulo / Piracicaba
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro
Brazil / Espírito Santo / Vila Velha
Brazil / Acre / Rio Branco
Assim não dá.É uma lei sem sentido.
Brazil / Pernambuco / Recife
SOU TOTALMENTE CONTRA A LEI!
Brazil / Rio de Janeiro / Mesquita
cibercrime.
Brazil / Minas Gerais / Belo Horizonte intenção financeira. Isso não merece ser aprovado!
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Internet que conheçemos hoje.
Brazil / São Paulo / Sao Jose Dos n\r\nIsso é uma tremenda palhaçada e falta de respeito
Campos
com todos os usuários de internet."
Brazil / Paraná / Maringa
VOTADO.\r\nREFERENDO"
Brazil / Pernambuco / Recife
veremos o crime ;)
Brazil / Rio Grande do Sul / Porto usuarios.A criatividade não pode ser confundida com
Alegre
crime....
Brazil / Minas Gerais / Belo Horizonte
Brazil / Rio Grande do Sul / David
Canabarro
Brazil / Mato Grosso do Sul / Campo
Grande
Brazil / Paraná / Londrina
Brazil / Paraná / Curitiba
Brazil / Ceará / Crato
Brazil / Santa Catarina / Florianopolis
Brazil / Ceará / Tururu
Brazil / Maranhão / Sao Luis
Brazil / Goiás / Anapolis
...
Brazil / Rio Grande do Sul /
Cachoeirinha
Liberdade de internet já!
Brazil / Pernambuco / Recife
e à solidariedade esse terrível projeto de lei.
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
deveriam continuar,com esse trabalho tão bom.
Brazil / Distrito Federal / Brasilia
problemas.
Brazil / Bahia / Salvador
deve ser banido de todo lugar.

ASSINATURAS
Ludmilla Ulhôa dos Santos
Benedito Braz da Silva Neto
Felipe Lima Cury
Samuel Leite Guimarães
Ivan Luís
Douglas Serêjo da Silva
Felipe
Lucas Magno
Léo Meira Vital
Andre Abdala Noel
Marco Antonio Pereira do Rego
Julia Simone
William Mazeo
jeanni cordeiro barros
Luana Amamiya
Juliana Suedde
Augusta Fração Santos
Emanoel G. de Oliveira
Thiago Julliano Vieira de Oliveira
Bruna Prinet
Rafael de Oliveira Caires
Joana Isabel Sousa Nunes
Edson Gysi
Marcos Roberto Pasqualetto Bueno
Paulo Rodrigo Da Silva Valente
Thiago Pereira
Thiago Costa
Marcelo Mendes Da Silva
André de Oliveira Santos
Filipa Simões

Brazil / Minas Gerais / Contagem
querendo se distrair.
Brazil / Alagoas / Arapiraca
acessiveis como o japonês e hebraico.
Brazil / São Paulo / Indaiatuba
no poder??
Brazil / Minas Gerais / Uberlandia
pessoa.
Brazil / Distrito Federal / Brasilia
petição.
Brazil / Maranhão / Imperatriz
Brazil / Rio Grande do Sul / Porto
Alegre
Brazil / São Paulo / Aracatuba
Brazil / Paraíba / Patos
Brazil / Paraná / Maringa
Brazil / Rio Grande do Sul /
Cachoeirinha
Brazil / Mato Grosso do Sul / Campo
Grande
Brazil / Sergipe / Aracaju
Brazil / Ceará / Juazeiro Do Norte
Brazil / Piauí / Teresina
Brazil / Bahia / Salvador
Brazil / Rio Grande do Sul / Santa
Maria
Brazil / Rondônia / Ariquemes
Tipo, sites oficias não trazem informações boas...
Brazil / Alagoas / Maceio
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
E a liberdade de expressão?
Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro Sou contra a proposta do Senador
Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro É um absurdo! Um total absurdo.
Brazil / Paraná / Curitiba
LAMENTAVEL"
Brazil / Rio Grande do Sul / Teutonia
etc!
Brazil / Rio de Janeiro / Nova Friburgo TODA A MINHA FAMILIA E MESU AMIGOS
Brazil / Santa Catarina / Blumenau
mesmo.
Brazil / Minas Gerais / Contagem
farra das ambulâncias ou mensalão?
Brazil / Rio Grande do Sul / Porto preocuparem, e eles preferem interferir em uma forma
Alegre
de expressão livre e sem qualquer dano a alguém!
Brazil / Pernambuco / Vitoria De Santo Se somos livre, temo direito a privacidade. n.ão podem
Antao
acabar com nossa liberdade...
Brazil / Acre / Rio Branco

ASSINATURAS
ODIRLEI ALMEIDA DA SILVA
Yves Abreu de Carvalho
Sonely Marcileno Amaro
Tainá Romero
Larissa Thalita Montaldi
Slip Questão Phobos Pacheco
Priscila
Amanda Hiromi Saito
Eduardo Sousa Silva
Marianna Michalzechen
Ricardo Desidério Nascimento
Miquéias Ferreira
Robson Ferreira Vilela
Alberto Luiz Sant'Ana de Oliveira
Glaucia Maria Gonçalves Meira
Cássio Carneiro Caetano
Thiago Porto
Ana Carolina Luz
Julia

Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Brazil / Ceará / Fortaleza
Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro É isso aí vamos derrubar essa lei!
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Brazil / Paraná / Curitiba
Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro Simplesmente, a idéa é um absurdo.
Brazil / Rio Grande do Sul / Porto postituirem, não os que traduzem conteúdos que
Alegre
nunca chegaram ou chegarão ao Brasil.
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Brazil / Maranhão / Imperatriz
programas???\r\n\r\nEU NÃO ACEITO!!!
Brazil / Paraná / Curitiba
garotas e garotos através das fanfics.
Brazil / Rio de Janeiro / Nova Friburgo
Brazil / Rio de Janeiro / Nova Friburgo
Brazil / Minas Gerais / Prata
Brazil / Pernambuco / Recife
começou aprimorando as ideias dos outros.
Brazil / Bahia / Salvador
poderá ser visto como um crime!
Brazil / Goiás / Goiania
informações para todo o mundo.\r\n \r\n
Brazil / Rio Grande do Sul / Cangucu
incompetentes e irresponsáveis…
Brazil / Pernambuco / Recife
Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro

ASSINATURAS
MARCELO ONEDA
Francisco Orlando Magalhães Neto
Marcus Vinicius de Almeida Fernandes
William Silva Fernandes
jean
Leandro Augusto
VenomBAD
Eustáquio Alves Carvalhaes
thelmo

Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil

/
/
/
/
/
/
/
/
/

Santa Catarina / Joinville
Ceará / Fortaleza
São Paulo / Campinas
Rio de Janeiro / Rio De Janeiro
Rio de Janeiro / Rio De Janeiro
São Paulo / Sao Vicente
Minas Gerais / Uberlandia
Minas Gerais / Belo Horizonte
Goiás / Goiania

Gabriel Tavares Vasconcelos
nino

Brazil / Paraná / Bandeirantes
Brazil / São Paulo / Sao Paulo

André Achileu Montaldi

Brazil / Paraná / Curitiba

Caio César Santos Almeida

Brazil / Ceará / Fortaleza

Carlos Ramon Lins de Lima Júnior

Brazil / Pernambuco / Recife

Jan Miszura

Brazil / Goiás / Goiania

Rômulo de Carvalho Magalhães

Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro

Bruno Felipe Pinto Teixeira
Thiago
Victor

Brazil / Ceará / Fortaleza
Brazil / Distrito Federal / Brasilia
Brazil / Distrito Federal / Brasilia

Tava demorando!
Axo ridiculo
Deveriam aproveitar melhor o tempo criando leis
úteis... ¬¬
Sou Contra Essa lei !!!
Porque criminalizar algo que os próprios subbers
orientam a comprar o original ?? Apesar de traduzir, as
traduções não são oficiais, contendo muitas variações
do texto original, podendo até ser considerado uma
versão 'nova' do próprio mangá. Sem contar que os
mesmos trazem animes/mangás que a tv aberta nunca
trará para público por tratarem de assuntos mais sérios
como a morte e/ou violencia.
No lugar dessa palhaçada(só falando assim), eles
deveriam melhorar o sistema de ensino, a saúde e a
segurança no país.
Tais medidas deveriam ser tomadas visando à caça de
pedófilos, de fraudadores virtuais e diversos outros
criminosos. O que não se aplica aos fansubers.
Leis leis leis... Políticos vamos investir primeiramente
no básico: EDUCAÇÃO, SAÚDE E SEGURANÇA.
É simplesmente um absurdo este projeto de lei, ele não
visa combater apenas a pirataria mas também a
liberdade de expressão das pessoas, já que inclui
muitos fatos que com a pirataria nada têm a ver.
O senador deveria tomar vergonha na cara e gastar o
tempo dele, que é pago com o dinheiro público, em
algo útil ao povo, não em um projeto de ditadura
2.0.@.

ASSINATURAS
è ridículo que com tantos problemas acontecendo no
país um senador se preocupe em acabar com o lazer
de
muitas
pessoas,preoccupe-se
em
resolver
problemas de violência e miséria no Brasil,porque isso
é o que interessa,mas as vezes o senador pode receber
um bom dinheiro por essa lei,já que o dinheiro vale
mais que a felicidade das pessoas...RIDÍCULO
Esta lei é um absurdo. Por causa de um senador, me
desculpe a palavra, imbecil que nao tem oque fazer.
Cria leis contra a corrupção, contra o voto secreto nas
sessões da camara.

Rodrigo

Brazil / Minas Gerais / Contagem

Vinicius Maia Pessoa
Daniel Pedrozo de Lima
Rodrigo Otávio Santana Murta
Kauane Thaise Ferreira de Lima
Diego Marinho Pereira
Maíra M. Gomes
Ketherine Nardi

Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil

/
/
/
/
/
/
/

Espírito Santo / Serra
Paraná / Curitiba
Rio de Janeiro / Niteroi
Santa Catarina / Florianopolis
Maranhão / Sao Luis
Goiás / Goiania
Santa Catarina / Chapeco

Vinícius Pedroso
Diego Tomazinho Almeida
Michelle Lima Vasconcelos
Marcos Massayuki K.
Leonardo Damasceno

Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil

/
/
/
/
/

Murilo Kaspar Deininger Neto

Brazil /

Leonardo Barros Mendes de Morais

Brazil /

Aloísio Kleyner da Silva Lima Júnior

Brazil /

Andre

Brazil /

Mato Grosso / Barra Do Garcas
Goiás / Goiania
Rio de Janeiro / Nova Iguacu
São Paulo / Sao Paulo
O que podemos dizer desses senadores... u_U
Minas Gerais / Uberlandia
Esse projeto é no mínimo ridículo...
Não há o que comentar. Faço da indignação de a
Paraíba / Joao Pessoa
minha.
Seria, no mínimo, ridículo aprovarem um PL que
promove a CENSURA, disfarçado de combate à
Distrito Federal / Brasilia
pirataria
Legendar desenhos não deve se tornar um crime !!!!!!!
Não é ilegal e diverte muitos !!!!!!Um absurdo !!!!!!
Então se isso acontecer teremos milhões de criminosos
no Brasil (não temos polícia suficiente para isso,
Bahia / Salvador
rsrsrsrsrsrsrsrs) !!!!!
Isso é algo inaceitável. Crime? Pessoas que gostam de
animes e se esforçam para legendá-los e divulgar para
que outros possam ter a oportunidade de assistir
Minas Gerais / Belo Horizonte também?

ASSINATURAS
César Augusto Nascimento Vieira
Thiago Rodrigo Soares dos Santos

Leanderson dos Santos

José Augusto da Costa Carvalho
Daniel Cristiano Menzen
Monica Chagas da Costa
Rosane de Fatima Pinto
Giulia
Carla Souza Simão Rodrigues
Nauan Gustavo
Marcelo Oho
Lucas Katayama
Felipe Del Poente
Rafael Cobbe Dias
Jocione Pereira Basto
Rodrigo Chaves
Laís Baptista
Lucas Maciel Flores
Kamilla Hecleia de Carvalho Oliveira
Jose Felipe
luiz borges da cunha
Rafael Zochling

Esse senador deveria limpar a cueca cheia de dolares
antes de tentar criminalizar milhares de internautas
Gente! eu estou tão indignado com isso que prefiro não
Brazil / Pernambuco / Paulista
comentar muito, para que isso não fique imenso.
estao querendo acaba com a liberdade na net isso e
besteira que isso e pra combater a pedofilia ele so ta
querndo aparece não ve que essa medida vai priva
milhares de pessoal que usam desses meio para outros
Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro fins de bom grado
Sou contra esta lei, tais proposições necessitam de
mais estudos, a sociedade brasilieira como um todo
será afetada por esta mudança, temos que tomar
muito cuidado com propostas políticas marketeiras e
Brazil / Distrito Federal / Brasilia
simplesmente marketeiras.[]'sGuto
Como uma pessoa com ideias tão antigas consegue ser
Brazil / Rio Grande do Sul / Santa senador?? Respondam-me depois de começarem a
Maria
cumprir as leis já vigentes.
Brazil / Rio Grande do Sul / Canoas
Brazil / Minas Gerais / Belo Horizonte
Brazil / Santa Catarina / Videira
Brazil / Rio Grande do Sul / Torres
Brazil / Bahia / Vitoria Da Conquista
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Brazil / São Paulo / Campinas
Brazil / São Paulo / Taboao Da Serra
Brazil / Santa Catarina / Florianopolis
Brazil / Distrito Federal / Ceilandia
Brazil / Santa Catarina / Joinville
sem comentarios
Brazil / Rio de Janeiro / Sao Joao De
Meriti
ridículo
Brazil / Rio Grande do Sul / Porto Se fosse aprovado estragaria a felicidade de muitas
Alegre
pessoas.
Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro ¬'
Brazil / Paraná / Curitiba
Isso é um ultraje.
Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro isso e brasillll, agora so faltava ditadura na internet
Brazil / São Paulo / Campinas
sem comentarios...
Brazil / Paraíba / Campina Grande

ASSINATURAS

Bruno Vasconcelos

Irving Fernando de Medeiro Oliveira

Guilherme de Matos Moraes
felipe gregorio miranda de almeida
Lucas Tomazetti

Natália Francielle
Raphael Luiz França Greco
Ednon
Ramiro F. Catelan
Thiago Roberto Tanaka
Jacques Vinicius Soares de Azevedo
Laís de Carvalho Beltrão
Júlio Santos Monteiro
Thimoteo Huang
Rafael Luz Araújo
Ana Flora Leão

quando não se consegue mais vitórias decentes, é uma
boa hora de comprar uma briga inimigos inventados!
É um absurdo, diser que fanfics e fansubs passarão a
ser crime. Chega a ser ridículo! O que eles querem
Brazil / Rio de Janeiro / Duque De mesmo é cobrar impostos emcima dos animes e
Caxias
mangas, pra encher o rabo deles de dinheiro....
Criminoso? Helbert Richards e outras empresas
poderosas de tradução estão com os dias contados ,
porque tradução de anime/mangá é a mesma coisa
que a tradução de uma serie ou um filme , não a
diferenças , as estorias podem ser diferentes, as
traduções podem ser diferentes , mas não vejo nada de
ilegal em tal traduções. por que eles não fazem o
Brazil / Rio Grande do Sul / mesmo com drogas e outras coisas que são malignas
Cachoeirinha
ao corpo humano?
simplesmente um absurdo.... ja que os fansubs nao
visao lucro algum ao colocarem legendas em PT-BR
nos animes... igualmente para os scans...
Brazil / Minas Gerais / Juiz De Fora
Brazil / Rio Grande do Sul / Santa Patético, não é possivel entender como um senador
Maria
desses consegue se eleger.. viva o Brasil!!!
isso não é justo! todos tem o direito de expressar o que
quiserem na internet! porque esse senador não vai se
preocupar com o trabalho dele ao invés de se
preocupar com coisas que não estão fazendo mal a
Brazil / Minas Gerais / Belo Horizonte ninguém?
Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro
Brazil / Paraná / Curitiba
Brazil / Rio Grande do Sul / Porto
Alegre
Brazil / Mato Grosso / Cuiaba
Brazil / Rio Grande do Sul / Porto
Alegre
Brazil / Pernambuco / Olinda
Brazil / Santa Catarina / Joinville
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Brazil / Piauí / Picos
Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro
Brazil / Minas Gerais / Belo Horizonte

ASSINATURAS
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil

cyro edy

Brazil / Piauí / Teresina

Guilherme Welte Bernardo
roberto addario filho

Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro
Brazil / Bahia / Porto Seguro

Salvatore

Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro

Magno Ferreira Gaspar

Brazil / São Paulo / Santos
Brazil / Mato Grosso do Sul / Campo
Grande
xD
Brazil / Piauí / Picos
É um absurdo esse projeto de lei.
Em vez de proibirem uma atividade criativa e que não
trás dano nenhum a nenhuma pessoa, eles deveriam
prestar mais atenção no próprio umbigo. Roubam e
desviam dinheiro sem sentirem sequer conciência
pessada, enquanto consideram um ato inofencivo de
trazer cultura e diversão ao povo crime.Deveria ser
crime o descaso que tais incopetentes tem contra as
impunidades da lei e a própria lei agindo contra ela
Brazil / Paraná / Maringa
mesma.
Realmente é impensavél que tamanho ato venha
somar em algo pra legislação brasileira. Não querendo
me utilizar de outras formas criminais que não são
combatidas pra justificar esse projeto como irrisório,
pelo contrário, é ridiculo querer proibir o livre acesso e
propagação da cultura cibernética com a premissa de
Brazil / Ceará / Fortaleza
que isso afeta os custos da sociedade brasileira.
Brazil / Sergipe / Aracaju
Brazil / Paraná / Londrina
Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro

kazume
Daniel Acelino Luz Araújo

Renan Ferreira Venancio

Victor Alves Dourado
Rafael Mendonça França
Vitor Mesquita de Paula Alves Nunes
Luís Cesar Guedes

/
/
/
/

Paraná / Paranagua
Rio de Janeiro / Rio De Janeiro
São Paulo / Campinas
Ceará / Fortaleza

anotem os nomes dos senadores e vejam em quem
NÃO votar...

Thiago Ribeiro da Silva
Fábio Pereira
Rafael Lorimier Fernades Bege
Lucano Lobo

essa lei e ridicula num pode ser aceita agora nos
vemos com que nosos representamtes se preucupan
com tanta coisa pra combater
Divulgação
para
Benefício
dos
autores,
ou
compartilhamento de arquivo, eu não vejo como um
crime.
essa lei é uma palhaçada....
Se esta lei for aceita eu não sei o que vai ser da minha
vida...
Idéia absurda de quem com certeza não sabe do que
está falando.

ASSINATURAS
Breno Oliveira Baião Silva
Felipe André Wieler
Samuel Dornelas de Souza Reis
Fabio Santos
marcio costa salvador
Inácio José Leite de Marialva
Juliana da Silva de Prêt
Ricardo José do Couto Ferreira
Júlia Moraes Cândido de Oliveira
Francisco Fábio Oliveira dos Santos
Orlando Vinicius Santos Alves
Adrianus

Janaina

Deivid Willian Boni Heiderich
Ewerton Rineiro

Brazil / Goiás / Mineiros
Brazil / Paraná / Curitiba
Brazil / Distrito Federal / Brasilia
Brazil / Acre / Rio Branco
Brazil / Ceará / Fortaleza
Brazil / Rio de Janeiro / Campos Dos
Goytacazes
Brazil / Rio de Janeiro / Duque De
Caxias
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Precisa dizer mais? Quem foi que votou nele?
Brazil / São Paulo / Sorocaba
LIBERDADE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Brazil / Ceará / Fortaleza
Voto contra esse projeto!
acho q os FANSUBBERS, FANFICS, TRADUTORES DE
Brazil / Bahia / Salvador
MANGAS,não devem ser proibido
Abaixo a repressao ... viva a liberdade ... viva a
Brazil / Minas Gerais / Paracatu
tecnologia!!!
Essa lei proposta pelo nosso senador, é algo que com
toda certeza não foi pedido pelos seus eleitores então
porque não se preocupa mais com o que ele prometeu
na campanha do que como posso tornar o Brasil um
poço de tedio? Isso que ele tenta proibir é o lazer de
milhões de pessoas, não um crime. Francamente
Sr.Azeredo preocupesse com os crimes contra a nossa
fauna e flora, com a questão da educação e não com
uma coisa banal que por muitas veses da sustento a
brasileiros.
Brazil / Paraná / Curitiba
Nada a declarar a mais do que ja foi dirigido por tantos
que como eu utilizam um fansuber...Para mim isso é
uma maneira de impedir a cultura do nosso pais de se
Brazil / São Paulo / Guararapes
expandir
Seu burro Não e para tirar nada seu idiota !
Brazil / Goiás / Goiania

Wagner Ferrarezi
Hercilio de Oliveira Ramos Neto
Frank Iero
Bruno Gonçalves Zanutto
Beatriz Ramo
Luiza Lopes
Marcelo
José Ribamar Gadelha Neto
Daniel Dilly
Henrique Miranda Rodrigues
Bianca Moreira
Lucas M. Rosalino
Vicente L. S. Junior

Túlio Reis Lima
Alessandra Laurentino Diniz

Brenda Farias da Silva

Matheus Rodrigues de Souza

ASSINATURAS
Espero que o Excelentíssimo Senador ao invés de se
preocupar com esse tipo de assunto procure uma
forma de melhorar a qualidade de vida da população,
contribuir para que a inflação seja controlada e nossos
Juros caiam, ajudar na capacitação da população para
que tenhamos indústrias de tecnologia de ponta,
reduzir a diferença gritante e absurda entre os ricos e
pobres, melhorar nosso sistema de saúde falido.Tantas
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
coisas para se preocupar.
Brazil / Paraíba / Joao Pessoa
Brazil / Pernambuco / Recife
Brazil / São Paulo / Sorocaba
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro
Brazil / São Paulo / Caraguatatuba
Brazil / Ceará / Fortaleza
Brazil / Minas Gerais / Belo Horizonte
Brazil / São Paulo / Santo Andre
Brazil / São Paulo / Santos
Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro Fala sério!
Brazil / Minas Gerais / Ibia
absurdo...
Um senador, mesmo sendo o representante de um
estado, não pode e não deve decidir um projeto de lei
tão importante como esse, sem ouvir a voz da
Brazil / Minas Gerais / Belo Horizonte população. Abaixa a repressão!
Eu não concordo com essa lei de criminalizaras
Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro fansubbers,fanfics e etc...
A existência de um debate amplo e transparente é
mais que um direto do povo brasileiro, é um dever da
política no país, pois com isso poderemos interagir
melhor com a política aplicada nesse caso.
Brazil / Amapá / Macapa
QUE ENFIEN ISSO NO C* DELESAPROVADO OU NÃO
ESSE PROJETO, OS FANSUBS CONTINUARÃO, OS
FANFICS CONTINUARÃO... PRA MIN É ISSO NÃO PASSA
DE MAIS UMA DESCULPA PRA PEGAREM MAIS DINHEIRO
PÚBLICO, ENFIAR NO CÚ DELES, E LOGO DIRÃO QUE
Brazil / Minas Gerais / Governador AINDA NÃO POSSUEM RECURSOS SUFICIENTES PARA
Valadares
VIGIAR TODA A REDE.

ASSINATURAS
Apesar de não fazer parte do Brasil, não concordo em
proibir fansubbers de produzir legendas de alguns
animes, eles não estão a fazer nada de errado,
estariam se vendessem os arquivos traduzidos, o que
eles não fazem. Simplesmente o publicam, para que
todos possam ver. É uma prática pessoal que qualquer
um deveria poder fazer.
Em vez do dito senhor Eduardo Azeredo se preocupar
com problemas reais dos brasileiros como segurança,
educação e saúde, a única idéia proposta pelo
digníssimo senador é essa???E depois eles se sentem
ofendidos quando
as
pessoas
dizem Senado
Federal,Vergonha Nacional
Bem acho melhor ele começar a fazer algo útil do que
atrapalhar pessoas que simplesmente tem hobby e
querem se divertir.
Como uma falta de juízo com os internautas brasileiros
o Senador Substituto não tem idéia da importância da
internet na vida de muitos brasileiros tendo em vista
que a maioria das proibições deste não tem
fundamento lógico.O projeto tem como proibir
basicamente o que a maioria dos usuários fazem,
então é basicamente dizer que a população
cybernetica é contra a lei, sendo esta apresentada
após a utilização de tais atos considerados então
criminosos.
Patétitco, há coisas mais úteis com o que se preocupar,
vamos prender criancinhas que brincam de heróis nas
ruas também.
É realmente absurdo o que queiram proibir algo de
extrema criatividade e boa vontade dos fans de anime
e cultura japonesa. Parece até uma ditadura (censura)
primeiro tentam nos forçar a ver a programação
nacional a força através de lei que obrigaria as Tvs por
assinatura a passar tais programas. Não se pode fazer
uma coisa dessas. Por Kami tão pensando que estamos
em que ano!É 2008. Não 68.

Tiago Madeira

Brazil / Acre / Rio Branco

Daniel Ferraresi Araújo Silva

Brazil / São Paulo / Santo Andre

Raquel Fanhoni

Brazil / São Paulo / Sao Paulo

Guilherme D'Amoreira

Brazil / Santa Catarina / Florianopolis

Anderson Antônio Sousa Canafistula

Brazil / Ceará / Fortaleza

Cristiane Dias Seraphim
Felipe Nunes Walmsley

Brazil / Rio de Janeiro / Nova Iguacu
Brazil / Pernambuco / Recife
Brazil / São Paulo / Presidente
Prudente
Eu não acredito nisso

Guilherme m. Villa

ASSINATURAS
Fabio Silva

Brazil / Paraná / Ponta Grossa

Fábio de Jesus

Brazil / São Paulo / Sao Paulo

César Caetano Neto

Brazil / São Paulo / Sao Vicente

Michel Arendt
Roberio Bobrovski Junior
Kátia Midori Kimura

Bruna Bonesso
Arthur Iperoyg Rodrigues Carvalho

SOnali

Isso é uma vergonha, com tanta coisa pra se preocupar
vão proibir a cultura???
Isso é um absurdo, trata-se de uma prática
perfeitamente lícita e que exije muito trabalho e
dedicação, há tantas coisas com que se preocupar e
proibir, fazer isso é inadimissível.
Eu voto contra. Um projeto de tamanha proporção
afetará toda uma nação de internautas. Essa discução
deve ser claramente aberta e discutida e, se aprovada,
que seja por voto popular.

Não posso concordar mais com o comentário do
autor:É inadmissível que um projeto de lei tão amplo e
complexo como o que está sendo proposto, que afetará
diretamente a vida de mais de 32 milhões de
internautas no Brasil, seja aprovado sem um profundo,
amplo, democrático e transparente debate com todas
Brazil / Rio Grande do Sul / Porto os setores da sociedade brasileira.Deixo aqui a minha
Alegre
assinatura como sinal de protesto.Abraços!
não concordo com essa coisa que estão tentando faser
isso tem milhões de otras coisas que eles deviam se
Brazil / Paraná / Maringa
preocupar e vem meche logo com isso?
O Senador Eduardo Azeredo deveria se preocupar mais
com a corrupção, tráfico, saúde, pedofilia e coisas do
Brazil / Paraná / Londrina
tipo.
Acho que fanfics não deveriam ser proibidas, pois é um
jeito divertido que os fãns arranjaram, de se encontrar
mais proximos de seus ídolos, e tornar talvez seus
Brazil / Rio Grande do Sul / Tramandai ídolos em heróis.
Concordo com a Pedição pois digo NÃO ao retrocesso
na Democracia e aos Direitos Civis.Assino por livre e
Brazil / Minas Gerais / Belo Horizonte espontanea Vontade;
o senhor senador que nao tem nada pra fazer, coloca
essa ridicula lei ., nao concordo com isso , mostra que
esses senhores querem controlar o povo ,assino em
Brazil / Mato Grosso / Sinop
baixo essa peticao

Paulo Henrique Silva de Sousa

Brazil /

Natália Fornari de Oliveira
Amanda Barcellos Ribeiro do Valle
Geovany Alvarenga de Souza
Gabriela Françoso
Gustavo Soares Mangueira Sobral
Lucas Stéfano de Souza Pelegrino

Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil

/
/
/
/
/
/

Denis Torizani
Rodson Vinícius Baldan
Patrick Fernandes
Guilherme Amaral Carnaúba
Jesus José de Oliveira Neto
Eduardo G. Niederauer
Estefani Perini
Orlando Vignoli Neto
Mickael Ramom Siqueira de Andrade

Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil

/
/
/
/
/
/
/
/
/

ASSINATURAS
As pessoas buscam heróis, aposto que TODOS vocês
do governo já buscaram heróis algum dia.Viram heróis
em seus pais,irmãos,políticos,esportistas e afins.
Enquanto um herói é preciso aqui neste país,vários
outros já existem em todos os cantos do mundo.
SONHOS fazem pessoas. Se vocês não dão o direito
das pessoas sonharem o Brasil se tornará um país
OCO,sem criatividade,sem desenvolvimento,sem vida.
Eu vou para a cadeia,NUNCA vou desistir dos meus
Ceará / Limoeiro Do Norte
sonhos.
É, sem dúvida alguma, um acesso momentâneo de
loucura. Decidir o que entra, ou o que se pode fazer na
internet é simplesmente impossível. Certo controle é
necessario, já que existem muitos sites relacionados a
pedofilia, entretanto, algumas atividades como
compartilhamento de arquivos, como o MP3, ou
São Paulo / Braganca Paulista escrever 'fanfics' não tem absolutamente nada a ver.
São Paulo / Campinas
Minas Gerais / Belo Horizonte
São Paulo / Jundiai
Rio de Janeiro / Rio De Janeiro
Santa Catarina / Florianopolis

Santa Catarina / Jaragua Do Sul
São Paulo / Sao Paulo
Minas Gerais / Juiz De Fora
São Paulo / Campinas
Goiás / Anapolis
Santa Catarina / Florianopolis
Santa Catarina / Joinville
Ditadura da internet Não
Minas Gerais / Belo Horizonte Projeto sem fundamento nenhum
Sergipe / Aracaju
Dura lex sed lex (latim)A lei é dura mas é lei
Inadimissivel. Querem proibir o acesso a cultura, e a
diversão.Deviam se preocupar com problemas de
Icaro Vinicius de França Farias da Silva Brazil / Pernambuco / Paulista
verdade.
Brazil / Rio Grande do Sul / Porto
Laura Chagas Annes
Alegre
É inacreditável o que se inventa para encher o saco...

ASSINATURAS
Beatriz Pinheiro de Medeiros

Brazil / Rio de Janeiro / Belford Roxo

Leonardo Florido G. Cardoso

Brazil / Rio de Janeiro / Sao Goncalo

Daniel Drumond Ribeiro

Brazil / Minas Gerais / Belo Horizonte

Clayton da Silva Souza

Brazil / Minas Gerais / Uba

Máira Barboza De Oliveira Coleho
Daniel Kraemer Knob

Brazil / Bahia / Salvador
Brazil / Rio Grande do Sul / Crissiumal
Brazil / Rio Grande do Sul / Nova Boa
Vista
Brazil / Rio Grande do Sul / Porto
Alegre
Brazil / São Paulo / Campinas
Brazil / Minas Gerais / Sete Lagoas
Brazil / Mato Grosso / Colider
Brazil / Paraná / Curitiba
Brazil / São Paulo / Piraju
Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Brazil / Minas Gerais / Juiz De Fora

Eduardo Becker
Pedro Fontoura
Rodrigo dos Santos Oliveira
Gabriel Adriano Mendes Francisco
Bruno Octalis Alves de Oliveira
Kelly Cristina Garcia
Antonio Alberto Rondina Cury
Camilla Nunes
César Gomes da Silva
Arthur Patricio Grava
Daniel Ramos Bittar

Sou totalmente contra á essa lei! Ela só trará mais
criminosos para o mundo, até eu seria criminosa!
A imprensa lutou durante vários anos e luta, ainda hoje
pela liberdade de expressão. Me pergunto se a
Internet, que nada mais é que uma imprensa, digital,
onde podemos encontrar todo tipo de informação a
qualquer momento também será censurada e se
voltaremos aos velhos anos da ditadura.
LEONARDO FLORIDO G. CARDOSO.
Pelo amor de Deus. Proibir a atividade de centenas de
Fansubbers por uma lei...Onde esse mundo vai
parar?!?A
atividade
dos
Fansubbers
é
feita
gratuitamente, não há venda de nada.Se o senador
quer proibir algo em termo de pirataria, que ele vá ao
Shopping Oiapok e prenda todo mundo de lá.Ridículo.
Vai te catar seu Eduardo Azeredo vai fazer alguma
coisa de útil para povo ,e naum tirar o pouco que nos
temos,só um ex.como vamos ter um programa office
original se ele custa o preço de um pc? queria que esse
senhor me desse uma resposta.
Um absurdo essa lei...e as comparações q foram feitas
as fansubers!!!uma falta de repeito aqueles q querem
divulgar trabalhos que n são licensiadosno Brasil e tem
muitos fans!!

ASSINATURAS
Absurdo,
hosts
vão
sofrer
com
isso.
Você
envia(anonimamente) um arquivo ilegal para seu email
no host do google e pronto, os funcionarios do google
vão preso?Sem contar que vai virar uma guerra de
gente enviando arquivos ilegais para outros...
Essa ladainha vai contra leis verídicas do nosso país,
tira a liberdade de expressão e muitas outras coisas.

Thy

Brazil / Goiás / Goiania

Ana Carolina Costa e Silva Webster

Brazil / São Paulo / Guarulhos
Brazil / Rio Grande do Sul / Porto
Alegre
Concordo com a petição.
Políticos ácefalos que deveriam cuidar de assuntos
mais importantes, como saúde e educação de nosso
país, ficam procurando algo que nos traz diversão e os
Brazil / Minas Gerais / Uberaba
complicando somente para nos incomodar.
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
eu sou contra essa lei!eu acho isso um absurdo se
querem cancelar os fansubers e etc, por que não
compram os mangás para nós lermos ou traduzam
mais animes para que nós possamos ver?eu sou contra
Brazil / Paraná / Curitiba
essa lei!!!!!!!!
Em Vez de estarem fazendo e cumprindo leis que
acabam com a fome, e a criminalidade, esses politicos,
estão fazendo Leis banais, que não levam a nada, eles
deveriam pensar mais nos moradores de rua, nas
crianças que morrem em um leito de um hospital, por
não ter medicos para atendelos, etc... No Brasil, há
coisas mais importantes para se Corrigir, pra que se
preocupar com coisas pequenas, enquanto há coisas
Brazil / Minas Gerais / Betim
maiores para se preocupar.
Issu é um absurdo, pelo menos na minha opinião.Se
Brazil / São Paulo / Sao Jose Dos essa nova lei for aprovada creio que, deve passar na tv
Campos
aberta com justiça e honestidade.
Para com isso o brasil não tem nada disso,fica com
esta cultura mais prega.Vai ver se tem alguma Tv de
anime em Tv aberta,só mesmo paga... E vc querem
estragar com a nossa cultira vcs não tem o que fazer
Brazil / São Paulo / Fartura
mesmo....

Paulo Francisco Slomp

Álvaro Vinícius Ribeiro Silva
Paulo Henrique da Silva

Karina M. Silva

Guilherme Thell
Juliana

James

ASSINATURAS

Diogo Batista de Almeida

Brazil / Rio de Janeiro / Mesquita

Fabricio Henrique Ferreia de Carvalho Brazil / Sergipe / Aracaju

Pedro Eduardo Soares de Sousa
Edilson Bonner Marinho Filho
Bruna Bortolai
Gustavo Ernandes Jardim Franco
Caio Sérgio de Vasconcelos Barreira
Juliana Regina Bazani Curtolo
Orlando G. da Silva
Helen Fernanda Alves Martins
Arthur Bozzon Sprenger
Lucas
Silas Ribas Martins
José Alves Duarte

Não é de se espantar que eles façam esse tipo de lei,
num pais em que existe mais games proibidos do que
em paises islâmicos (turquia tem mais jogos liberados),
em que reina a hipocrisia.Esses politicos não tem o que
fazer e fazem uma lei ÍNÚTIL e além do mais, Fanfics,
fanarts, publicação de videos para fãs de tal
seriado/filme, montagens (AMVs = Anime Music Video)
são coisas legais em varios paises.
Com tanta coisa que precisa ser feita PELO Brasil,
vocês querem tirar umas das maiores alegrias de
brasileiros apreciadores de Animes.São 32 Milhões de
Usuarios, e vocês querem fazer isso?A Francamente..
porquê você não tenta usar o SUS, para realmente ver
o que o Pais Precisa.Por isso que a classe politica, vem
sendo cada vez mais desvalorizada.Sem Mais!
Para punir a criatividade e tirar nossa liberdade na
internet os nossos políticos são muito eficientes. É
lamentável que não tenham a mesma eficiência para
por em prática as refomas agrária e tributária de que
tanto necessita o nosso país.

Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Brazil / Paraíba / Joao Pessoa
Brazil / São Paulo / Ribeirao Preto
Brazil / Minas Gerais / Belo Horizonte
Brazil / Ceará / Fortaleza
Brazil / São Paulo / Santo Andre
Brazil / Paraíba / Cabedelo
Brazil / Goiás / Goiania
Brazil / Minas Gerais / Santa Rita Do
Sapucai
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
...
Salve,Apoio em todos os pontos essa petição e seria
bom os políticos pararem de fazer gracinhas e
Brazil / Bahia / Salvador
trabalharem, coisas que nunca fizeram.Valeu.
Essa lei é um abisurdo total.Abaixo os politicos de
Brazil / Ceará / Jucas
cabeça ôca que não tem o que fazer!

ASSINATURAS

Glauber José Peixoto Silva

Brazil

João Victor Falcão de Andrade

Brazil

Erica Rorigue Serpa

Brazil

Édipo Augusto Fernandes

Brazil

Helio Alves

Brazil

fabricio alves machado silva

Brazil

renan gonzales

Brazil
Brazil
Preto
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil

Franz Tanaka
Erika Saint' Just Ribeiro
Rodrigo Castro
Aline Ito
Pedro Bozzini
Katlyn Lima Curtt

Realmente, aprovar um projeto de lei sem tranparecelo a sociedade é um crime a democracia e uma
apunhalada pelas costas!!! como brasileiro exigo o
direito de ter esse PL discutido por pessoas éticas e
/ Pernambuco / Recife
idonias e reponsavéis.
Na incapacidade de 'nosso' governo hipócrita, corrupto
e desleixado de criar medidas efetivas para combater
reais problemas sociais tão constantes em nosso país,
senadores arcaicos, ultrapassados e, aposto, sem
competência nem capacidade para ocuparem os
cargos que ocupam - como o nosso amigo senador
Azeredo, criam medidas inúteis, que têm como único
objetivo inibir a capacidade criativa dos jovens e
adultos do país e preencher as lacunas de um governo
/ Pernambuco / Recife
inerte.
Nao creio que fazendo isso o problema se resolva. E,
no caso de história baseadas em algum pre-escrito, é o
/ Espírito Santo / Vitoria
que porfessores fazem para estimular alunos.
Além de passar a mão no nosso dinheiro, esses
/ São Paulo / Limeira
politicos querem tirar a nossa diversão?
pq ninguem cria puniçao severa a politicos corruptos?
sobre isso ninguem fala nada la no senado neh! pro
nosso brasil começar a melhorar tem q começa la de
cima...
/ São Paulo / Bebedouro
ta ai a minha assinatura contra esses deputados que
não tem nada pra fazer mas ficam inventando leis que
/ Goiás / Goiania
prejudicam o povomas beneficiam eles msm
Seria muito interessante se ao invés de propor uma lei
de um parâmetro tão ridículo quanto essa, os
digníssimos senadores aumentassem a velocidade de
projetos q ampliem a capacidade e a eficiência do
/ São Paulo / Maua
sistema prisional brasileiro.
/ São Paulo / Sao Jose Do Rio Não podemos aceitar um projeto de lei que proiba
nossos direitos como cidadãos, jamais!
/ Rio de Janeiro / Rio De Janeiro
/ Rio de Janeiro / Rio De Janeiro
/ São Paulo / Sao Paulo
/ São Paulo / Sao Paulo
/ Minas Gerais / Uberlandia

ASSINATURAS
Emily Montenegro
Paulo Fehlauer
Vanessa Tsugao
Carolina Amador
Renato William
Hugo Faria Rezende Narcizo
vitor panontin
Alex da Silva Vieira
Nathaly Gonçalves Ramos
Brunna Giovanna Pieri Eiras

Vinicius Alves Cavalieri

Rafael Camargo de Oliveira

Camila Cunha

Brazil / Pernambuco / Recife
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Brazil / São Paulo / Aracatuba
Brazil / Santa Catarina / Florianopolis
Brazil / São Paulo / Sao Jose Dos
Campos
Isso é um absurdo
Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro isso e un insulto a nossa cultura de liberdade !
Brazil / São Paulo / Osasco
Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro preciso alguma coisa...
Brazil / Maranhão / Sao Luis
isso não pode acontecer!
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Isso é uma completa besteira! Injustiça, ridículo!
Lei incoerente, e desnecessária, irá acarretar custos
aos cofres públicos, e restringirá a liberdade de criar, e
informar. Crimes cibernéticos não existem, o que
existe são violações a constituição, praticadas na
internet, tornando inadmissível que um projeto como
Brazil / São Paulo / Bauru
esse seja aprovado
Acho que uma palhaçada dessas não merece um
comentário respeitoso. E não estarei disposto a
mandar um comentário ofensivo, pois fazendo isso,
estarei me rebaixando ao nível desses falsosBrazil / Goiás / Goiania
intelectuais que 'prezam' pelo nosso bem-estar.
Essa é a lei mais absurda que eu já vi.Agora só porque
eu escrevo fanfics, por puro hobby , sem nenhum fim
lucrativo e dando os devidos créditos ao autor original
da obra vou ser presa e comparada a aqueles que
roubam e matam ? Mandar milhões de brasileiros
inocentes para a cadeia ?Isso é tentar ir contra a
inteligência e talento de tantos envolvidos em projetos
de fics.Por que não procura algo mais importante para
combater como a corrupção, violência , fome entre
Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro outros?

ASSINATURAS
Eu acho que... muita gente aprende traduzindo. Fanfics
são histórias baseadas em outro personagens, algumas
não tem nada a ver com seus respectivos enredos de
anime. Não é questãode liberdade só, é consciência. Se
vai tentar proibir a tradução, entãoque eles liberem
TODOS os mangás e animes e livros no Brasil... Que
eles façam esse material chegar até a gente...Acho
muitofácil acabar com o que tanta gente luta para
conseguir, já que eles não saem prejudicados com isso.

Fabiana Coelho
Guerrilheiro Kittan Bachika

Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro
Brazil / São Paulo / Sao Paulo

Gabriela Keiko

Brazil / São Paulo / Ituverava

Evandro Saturnino

Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro
Brazil / Rio Grande do Sul / Porto
Alegre
Brazil / São Paulo / Bauru
Brazil / São Paulo / Pindamonhangaba
Brazil / Paraná / Umuarama
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Brazil / Goiás / Goiania
Brazil / São Paulo / Itarare
Não deixe o Brasil se igualar a China, Irã.
Brazil / Bahia / Pocoes
Nem precisa...
Brazil / Minas Gerais / Araujos
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
SOU TOTALMENTE CONTRA ESSA LEI
Brazil / São Paulo / Atibaia
Brazil / Pernambuco / Recife
Cara podiam por umas leis mais...Descentes...¬¬'
Brazil / Santa Catarina / Camboriu
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Nenhum comentário a ser escrito, acredito que o que
deveria ser solicitado e discutido está nessa petição,
nada mais.
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Eles deveriam se focar em outros assuntos!
Brazil / Minas Gerais / Belo Horizonte
Brazil / Santa Catarina / Florianopolis

Janaina Dorneles
maíra simonelli
Jéssica
jean carlos freitas carvalho
bruna crevelário de melo
Cleuto Alves de Carvalho Filho
Geison Almeida
Gioggio Almeida
Suellen Lorrany Dias Oliveira
Alexandre Shigueru Hirata Junior
Gustavo da Silva Iselli
joão guilherme
Ane Ramos
Pedro Henrique
rodolpho fernandes
Carla Nunes
Norival Luiz Santos Junior
Frederico Damian Preve Neto

Que bosta..Pra que isso agora?!Deixa tudo como esta
que ta bom!
Essa lei é ridícula,quem já viu proibir uma coisa q é
cultura!!!!!agora eles não fazem uma lei para q o veto
seja livre que ele seja não-obrigatório.mas isso d
criminalizar tradutores de animes e mangá é ridículo.

ASSINATURAS

Emilene Gobbi

Brazil / Paraná / Maringa

Ivo Ferrucio Reche da Silva Filgueiras Brazil / São Paulo / Santos
natalia
Brazil / São Paulo / Sao Paulo

rondineli souza cruz

Brazil / Rio de Janeiro / Sao Goncalo

Ana Carolina Ornelas

Brazil / São Paulo / Cotia

Marcelo de Oliveira Messias

Brazil / Minas Gerais / Belo Horizonte

o Brasil precisa de tantas coisas de infra estrutura, e a
única coisa que os senadores pensam é em proibir,
proibir e proibir coisas que nos agradam !
Apenas com uma ação ampla e DIRECIONADA é que se
é capaz de combater a esse tipo de crime com eficácia.
Ações generalizadas apenas vão criar mais e mais
canais secretos para a divulgação do material.
Enquanto existirem IGNORANTES no nosso governo,
pessoas de mentalidade ATRASADA como o Sr.
Senador Eduardo Azeredo, que beira a senilidade,
fazendo projetos de lei para algo que ele simplesmente
não consegue compreender, este país nunca resolverá
os problemas realmente importantes.
essa gente escrota deveria resolver os problemas
sociais
do
povo
como
saúde,segurança
e
educação,coisas temos tão pouco e funcionam
precáriamente e não ficarem desenvolvendo leis que
só vão prejudicar as pessoas....grande pátria
desemportante em nem um instante eu vou ti trair,
não, não ti trair!!!!!!...
Com tantas outras leis para serem criadas, tantos
problemas graves que estão aí sem solução, os
políticos se preocupam em colocar na cadeia gente que
não está fazendo nenhum mal e apenas sendo criativo.
É um absurdo de proporções catastróficas.
O que esta sendo proposto pela petição e algo que
sempre deveria ocorrer, pois a população deve estar a
par do assunto, pois as mudanças afetam a todos nós,
pessoas físicas ou jurídicas.

acho que os senadores tem que se preocupar em fazer
leis que beneficiem a sociedade e não que impessam
de fazer algo que
é bOm pra quem quer andar
Felipe Santos Lisboa de Moraes
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
informando ...isso é proibir o direito a informação.
Brazil / São Paulo / Sao Jose Dos A aprovação do projeto sem amplo debate será um
absurdo.
Marisa Alonso do Nascimento Olímpio Campos
João Paulo
Brazil / Ceará / Fortaleza
Camila Ramos Cruz
Brazil / Minas Gerais / Cataguases

ASSINATURAS
monica gama normando
Joao Gustavo Porkate Neto
Jamerson Aparecido Cardoso Dias

Brazil / Amazonas / Manaus
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Brazil / São Paulo / Sao Paulo

Eduardo
Kátia Meira Sousa
Douglas Possebon de Souza
Hisley Cancil de Souza

Brazil
Brazil
Brazil
Brazil

simone
Francisco Joab e Silva
Caio Câmara Berocan Leite

Camille Gomes da Silva

Iago
mariana martins silva
Jaqueline Rosa Paiva Vain
Artur Olsen
maria do carmo ledesma al alam
Cleson Cruz Silva
Ana Carolina
Isabela Reis

/
/
/
/

São Paulo / Sao Paulo
Minas Gerais / Belo Horizonte
Rio de Janeiro / Marica
Distrito Federal / Brasilia

nao prendem quem realmente e criminoso e agora
querem acabar com a alegria das pessoas
concordo completamente com a petição ...
é uma grande injutiça com os fãnz e não é algo a se
preoculpar num pais tão cheio de erros,só.

isto e um absurdo.
Obrigado por lutarem pelos nossos direitos...
Carta contra o projeto AzeredoEM DEFESA DA
Brazil / Rio Grande do Sul / Novo LIBERDADE E DO PROGRESSO DO CONHECIMENTO NA
INTERNET BRASILEIRA
Hamburgo
Isso é absurdo, pois ele deviam procurar uma forma de
acabar com os criminosos de verdade!
Brazil / Ceará / Fortaleza
Isso seria um verdadeiro atentando à democracia e à
liberdade de expressão. Afinal, caro deputado, o Brasil
Brazil / Distrito Federal / Brasilia
é um país democrático, caso não tenha percebido.
Simplesmente não creio que um projeto que torna
milhares de pessoas que apenas estão compartilhando
a sua criatividade e o seu apreço pelos autores que
Brazil / Rio Grande do Sul / Porto tanto adoram em algo criminoso possa ser considerado
Alegre
algo sensato.
Apenas uma distração para o povo esquecer dos
verdadeiros problemas do Brasil, como a pedofilia e
outros crimes MUITO mais graves do que os
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Fansubbers
Brazil / Minas Gerais / Belo Horizonte
Brazil / Paraná / Curitiba
uma tremenda beshishe!
Este projeto do Eduardo fere a democracia que eles
Brazil / Minas Gerais / Belo Horizonte próprios conquistarão em 84.
Brazil / Rio Grande do Sul / Pelotas
Brazil / Pernambuco / Recife
Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro
Brazil / Bahia / Salvador

ASSINATURAS
excelencia voce parece ter muito tempo livre se
consegue pensar em uma lei tão absurda quanto
essa.faça-me o favor de parar de pensar em leis que
acabam com a liberdade de expressão dos brasileiros e
va criar leis que ajudem a combater o crime e a
corrupção.É por causa de coisas como essa que este
Brazil / Rio de Janeiro / Volta Redonda país não vai para frente.
QUE ABSURDO ISSO.ELES DEVIAM CUIDAR MAIS É DO
POVO, DOS ROUBOS NOS COFRES PÚBLICOS, E NAS
Brazil / Rio Grande do Sul / Sapucaia CPIS , QUE POR SINAL É UMA VERGONHA PARA O
NOSSO PAÍS...
Do Sul
Somente cogitar redigir tal substitutivo, qualquer ser
humano está violando todos os direitos de um
internauta a obter um material gratuito de maneira
legal. Afinal, tudo que é feito é adiantar o tempo
estimado antes de um determinado arquivo,
principalmente quando se trata de vídeos que serão
exibidos na televisão aberta, estando disponível para
qualquer um que queira assisti-lo. Sendo assim, não
haverá nenhuma violação de lei apenas por adiantar o
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
tempo de espera previsto.
Brazil / Distrito Federal / Brasilia
Brazil / São Paulo / Sao Paulo

adriano da silva rufino

JOSIE MULLER BEHENCK

Danillo Medeiros Martins
Nycole Cardia
Caio da Silva Sampaio
Rhaoni
Manissauá
Sobral
Nascimento
Cristina Bueno Rodrigues
Edmar Wantuil Silva Júnior
Lucas Cantinelli Sevillano
Geraldo jose
Aline Lima
Renan Giménez Azevedo
Esdras Lucas Ramos Martins
Natália Tavares Seixas
Lucas Martins
Thiago Ruiz
Edson Antonio Urbano
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Brazil
Brazil
Brazil
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Pernambuco / Olinda
São Paulo / Jacarei
Minas Gerais / Uberaba
São Paulo / Vinhedo
Minas Gerais / Cataguases
São Paulo / Sao Paulo

Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Sul
Brazil
Brazil

/ Rio Grande do Sul / Uruguaiana
/ Minas Gerais / Lavras
/ Rio de Janeiro / Rio De Janeiro
/ Rio Grande do Sul / Caxias Do
/ São Paulo / Descalvado
/ Rio de Janeiro / Rio De Janeiro

ASSINATURAS
Marina Martins Jorge Correa
Jose Cesar Vieira Marques
Bruno Granzotto Cabral

Brazil / São Paulo / Mogi Das Cruzes
Brazil / Santa Catarina / Sombrio
Brazil / São Paulo / Sao Paulo

tafnes tavares fernandes
Nayara Barros de Sousa
Cláudio Guilherme Cardoso Mendonça
leandro marques de oliveira

Brazil
Brazil
Brazil
Brazil

Maicon Almir Didea Pesqueira
Caroline da Silva Cunha

Brazil / Paraná / Foz Do Iguacu
Brazil / São Paulo / Sao Paulo

Olnei Augusto Araujo

Brazil / Minas Gerais / Contagem

Jordan Oliveira da Silva

Brazil / Tocantins / Araguaina

Mayke

Brazil / São Paulo / Franca

Talita Raulynaitis Moreira

Brazil / São Paulo / Sao Paulo

Rogério dos Santos Januário
augusto oliveira carvalho
Mateus Antonio
Débora Onofrio Cardoso da silva
Carolina Martino
Ilma Antunes de Faria Carvalho
Cáren
Artur Introvini Mroginski
Osmar Nicoletti Junior
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Brazil
Brazil
Brazil
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Rondônia / Porto Velho
Piauí / Teresina
Sergipe / Aracaju
São Paulo / Guarulhos

São Paulo / Poa
São Paulo / Sao Paulo
Paraná / Curitiba
Rio de Janeiro / Nova Iguacu
São Paulo / Marilia
Distrito Federal / Brasilia
Rio Grande do Sul / Canoas
Mato Grosso / Rondonopolis
Mato Grosso / Cuiaba

absurdooo...
naum tem mais oq desviar ..... fica
elaborando projetos ridiculos
Sem audiência pública, não dá!
Não a crime nisso
nao quero nem comenta nada pq essa foi complicada
O Brasil tem mais com que se preocupar que sair
aprovando leis sem fundamento.
u_u
Quero transparência neste debate.É preciso que todos
possam participar, se for o caso, se crie um plebiscito
para que a população possa se manifestar sobre o
assunto.Numa democracia de fato e de direito, é no
mínimo, o que se deveria fazer.
É uma vergonha que políticos estejam preocupados em
criar mais censura num país onde há tantos problemas
para serem resolvidos.
Ridiculo!!!Por que nao tenta acabar com criminalidade
em vez de acabar com a privacidade de milhoes de
brasileiros !?!?!?!RIDICULO!!!!!
isso é uma baixaria!!!!!!!!pq ao invez d nos proibir de
nos DIVERTIR eles nao vao fazer uma fachina la no
senado...pq eu tenho certeza q la tem muuuita
sujeira... arghhh=/
Nossos senadores deveriam se preocupar em proteger
nossos dados e cartões de credito que são falcificados
facilmente na net ao contrario de criticar a
cybercultura

naum estrague a nossa felicidade \\o/

A falta do que fazer hein?

ASSINATURAS
Gian Carlos Schmoeller
Rafael Machado Dias Pereira

Brazil / Santa Catarina / Florianopolis
Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro

Carlos Alberto Araújo Costa Filho

Brazil / Sergipe / Aracaju
Brazil / Mato Grosso do Sul / Campo
Grande
Transparência, decência e respeito
Isso sim é o que o povo gosta. Afinal, criatividade e
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
cultura em nosso país é crime!
Brazil / São Paulo / Ubatuba
eu sou totalmente contra o proibimento das fansubs
Brazil / Sergipe / Itabaiana
Atitude completamente sem cabimento e absurda! Se
os políticos são capazes de impedir a cibercultura,
daqui uns tempos impedirão qualquer forma de
expressão. Sou contra essa lei e creio que ela não tem
cabimento algum. Será essa lei uma desculpa de
políticos corruptos e mentirosos, para dizer que fazem
Brazil / São Paulo / Taubate
alguma coisa além de roubar?
Brazil / Paraná / Londrina
Brazil / Santa Catarina / Criciuma
Pela liberdade de expressão e pelo direito de exercer
Brazil / Santa Catarina / Florianopolis minha criatividade e minha profissão.
Brazil / Paraíba / Joao Pessoa
Parabéns, por mais uma vez criar uma lei que, autua e
pune pessoas, que já estão presas em suas casas,já
que as ruas foram tomadas pela marginalidade...Por
que não fazer uma lei que proíba os políticos de
ultrapassarem seu propio teto salarial ou punir aqueles
que roubam milhões e deixam as pessoas morrer nas
Brazil / Rio Grande do Sul / Sao filas para que possam embolsar alguns milhões a
Leopoldo
mais???

Alex Hakirito Henrique Tanji
João Victor da Silva Mendes
Luiz Felipe andrade de Oliveira
Thiago Oliveira Fontes

Agnes Cunha
Rafael Rodrigues de Oliveira
Alexsandro Schneider
Mendel Winiawer
gabriel

Kleber Correia Francisco

qui lei mais do absurda!!!
Não à criminalização dos fansubbs.deveriam se
preocupar com a educação, a violência e outras coisas
mais importantes!!

Márcia Trivellato Toledo
Jefferson

ASSINATURAS
Num país que julgamos ser livre deveríamos sentir-nos
livres, mas após tomar conhecimento desse projeto de
lei sinto-me como se estivessem tirando meus direitos,
assim como na época da ditadura onde tudo que as
pessoas podiam ler era primeiramente aprovado pelo
governo. Os verdadeiros crimes estão sendo
escondidos da sociedade para que não haja cobrança.
Essa é a famosa política do pão e circo, devemos ficar
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
alertas a isso!
Brazil / Santa Catarina / Florianopolis

Fábio Reis Carvalho

Brazil / Sergipe / Aracaju

sergio antunes

Brazil / Minas Gerais / Belo Horizonte

Guilherme Garcia Maia
Carlos Teixeira Ribeiro

Brazil / São Paulo / Garca
Brazil / São Paulo / Sao Paulo

Carlos Henrique

Brazil / Ceará / Fortaleza

Giovanni Paganelli Pinto

Brazil / São Paulo / Franca

TATIANA DOS SANTOS PEREIRA

Brazil / Bahia / Salvador

Alessandra Fonte de Azevedo Santos

Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro

Allan de Souza Soares

Brazil / Rio Grande do Norte / Natal

Sou totalmente contra o projeto de lei pelos motivos já
apresentado nesse site. Simplesmente inadimissível!
A estupidez sempre triunfará quando os espíritos-livres
se acovardarem perante os grilhões que lhe são
apresentados continuamente pelos pobres de espírito!
Tantos problemas que o nasso Brasil vem enfrentando
que e ignorado pelo governo brasileiro e eles ficão se
preucupando com este tipo de coisa. Espero que este
abaixo assinado surta efeito.
Liberdade!
Tantos problemas no brasil e eles ficam brincando com
essas coisas.
É realmente uma afronta à libertade de expressão.Sem
citar o exagero que é cobrado pelas publicações
impressas.
é no minino absurdo o que esse cidadão crer fazer
simplismente resolve tirar a liberdade das pessoas de
uma hora para a outra.
O Brasil é um país que precisa se preocupar com
diversos problemas sociais BEM mais graves que esse.
Eduardo Azeredo, não mexa com quem tá queto,
deixe-nos tradisindo os mangás e animes em paz...vá
cuidar da sua vida!!!

ASSINATURAS
Absurdo! O prezado senador quer fazer o que a
industria do entreterimento tenta a muito tempo... não
vai conseguir! Atitudes infrutiferas como esta so
mostram
o
despreparo
de
nosso
congresso!
Sinceramente senhores senadores sem vergonha na
cara, vao encher pneu de trêm e parem de gastar meu
dinheiro com asneiras!
sou totalmente contra, pois limitar o uso da internet
significa limitar a cultura e o entretenimento do povo
brasileiro...mesmo que essa lei seja admitida, os
conteúdos ainda não limitados pois vários sites com tal
conteúdo
são
de
outros
países
como
o
www.rpgonline.com.br
Abaixo a esta lei!!
Mais um ato brilhante dos nossos governantes, por isso
que o país vai de mal a pior.
Vai fazer um projeto de lei que dimuna seu salário seu
ignorante e sem cultura, políticos só pensam nisso oh $
$$$$... CORRUPTOS, graças a Deus que a CF 1988 me
dá o direito de resposta, e proibe a censura, vai fazer
um projeto de lei que aumente o salário mínimo...Sem
mais :}...

Daniel Baracho Nunes

Brazil / Alagoas / Maceio

jean marcel costa de queiroz
Daniela Nagano

Brazil / Ceará / Marco
Brazil / Paraná / Ponta Grossa

Lucas Brasa

Brazil / Bahia / Salvador

Lucas Silva Mori
Roney Willians de F. Ferreira

Brazil / Espírito Santo / Serra
Brazil / São Paulo / Praia Grande

Gregory Müller e Silva

realmente é uma falta do que fazer sem tamanho isso,
pessoas apenas fazendo isso SEM INTUITO ALGUM DE
LUCRAR A CUSTA DOS OUTROS e um ignorante que
nem ao menos sabe como a coisa funciona quer vir
proibir, meu conselho é, tente primeiro descobrir como
Brazil / Rio Grande do Sul / Carazinho a coisa funciona, depois julgue.
Isso só mostra como o senado é manipulado pelos
jogos de interesses de pessoas que tem eles nas mãos.
É óbvio que alguém foi cututcar o senador sobre a
Brazil / Rio Grande do Sul / Passo situação e ele se viu obrigado a tomar esse tipo de
Fundo
atitude.REALMENTE LÁSTIMAVEL...

Jorge Marcelo Dino

Cayo Souza
Rogerio Queiroz
michael silva de sant anna
Lissandro Danny Souza dos Santos
Rostand Pereira Braga
Geraldo Santos Saraiva Correia

Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil

Robson Silva Trindade

Brazil /

Augusto Cesar

Brazil /

Carla Martins de Oliveira
Rafael Gomes Garrafiel
Antonio Novaki Thomaz
Anderson Furtunato

Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Não tem mais o que inventar mesmo! Senador ridículo.
Brazil / Acre / Rio Branco
Brazil / Paraná / Curitiba
Brazil / Santa Catarina / Blumenau
Brazil / Rio Grande do Sul /
Cachoeirinha
Brazil / Minas Gerais / Belo Horizonte
Brazil / Santa Catarina / Criciuma
Brazil / Paraná / Curitiba
Brazil / Mato Grosso / Cuiaba
mais uma lei inutil

Júlia Vaz
João Frederico de Souza
Adriana Rocha Felicio
Leandro Batista
Vander

/
/
/
/
/
/

ASSINATURAS
Acho realmente que o Brasil deveria se preocupar com
coisas relamente úteis, e não criar leis prejudiciais aos
cidadãos de nosso país. Com tanta violência urbana,
essas leis ridículas são formuladas sem ao menos o
consentimento democrático do povo. Aonde ja se viu,
pessoas que matam, roubam nosso país e saem
impunes simplesmente por serem bem remunerados
financeiramente e agora pessoas que pessoas que
Rio de Janeiro / Rio De Janeiro troquem arquivos MP3 serão presas?
Bahia / Salvador
Rio de Janeiro / Rio De Janeiro
Paraná / Curitiba
Paraíba / Campina Grande
Apoiado
Rio de Janeiro / Rio De Janeiro
Abusivo e infundado o projeto de Lei.Melhor seria o
governo se preocupar com a educação do País.Dessa
forma, seria desnecessário esse tipo de situação, com
São Paulo / Campinas
gente com discernimento comandando o país.
Estamos voltando a ditadura, onde não podemos fazer
mais nada, onde o Governo e quem deve mandar em
nossas vidas particulares, daqui a pouco vao proibir a
gente de ver televisão na madrugada, pq eles nao
estao acordado pra vigiar o conteudo. Fala serio, pq
nao se preocupam em erradicar a fome e melhor o
nivel de educaçao do país, e diminuir salario dos
parlamentares, q nao fazem nda o dia todo, a nao ser
Goiás / Aparecida De Goiania criar lei q so tem beneficios a ele mesmo.

ASSINATURAS
robson carlos matias

Brazil / São Paulo / Sao Paulo

Vandeir Pereira Marins

Brazil / Minas Gerais / Araxa
Brazil / São Paulo / Sao Jose Dos
Campos
Existem coisas mais importantes para se preocupar :*
Brazil / Espírito Santo / Vila Velha
Sou contra!
Brazil / Bahia / Salvador
Ridículo isso!!! BASTA.

Alyosha Fabiana Rodrigues
Marina Gomes
Ramon

Marco Antônio Ramos de Oliveira

Brazil / Rio Grande do Sul / Pelotas

Mona Lissa

Brazil / Paraná / Curitiba

Rudolf

Brazil / São Paulo / Santo Andre

Paulo Henrique Almeida Sales
Handerson Medeiros

Brazil / Pernambuco / Recife
Brazil / Rio Grande do Norte / Natal
Brazil / Rio Grande do Sul / Porto
Alegre
Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro
Brazil / Ceará / Fortaleza
Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro

Thayse Klain
Marcus Vinicius Martins
Juliana da Silva Chaves
Rafael Correia Gomes Machado

acho esta lei um absurdo. sou contra
Um absurdo! Como podem tirar um dos hobbys mais
interessantes e incríveis que se tem hoje em dia na
net?!? Ninguem merece uma coisa dessas.. ¬¬'

Vamos debater firmemente em defesa de nossas
liberdades, pela manutenção das rede P2P, troca de
arquivos MP3 - ainda mais qdo vários artistas têm
disponibilizado suas obras através desse formato,
entendendo o processo como justo e disponibilizando a
obra também para ser comprada por aqueles que
gostam e preferem os CDs e DVDs com seus encartes
e discos originais, não sejamos levados por discursos
fáceis daqueles que nunca defenderam nossos direitos.
Realmente isso tudo é um absurdo!!!deviam estar se
preocupando com a situação atual do país com a
inflação e a violência não com jovens que assistem e
traduzem desenhos japoneses
Isso é ridiculo, não tem nenhum fim comercial nisso, se
ainda fosse para venda eu concordo, mas é uma forma
de divulgação, por que não faz uma lei então obrigando
as TV Abertas a passarem anime para gente? se
ficarmos esperando a globo passar na integra as coisas
isso será só no ano 4.780 por que se continuar assim
retalhando essas coisas, só lamentoA internet sem
OTAKU ACABA!
Meu total apoio contra essa atitude covarde de
criminalizar os artistas cibernéticos, que dão um
sentido a mais na vida de muita gente.

ASSINATURAS
Caetano Luis de Oliveira Mourão

Brazil / Mato Grosso do Sul / Corumba

Plinio R. Une

Brazil / São Paulo / Sao Paulo

Rafael Alves Sequini Martines
Rodrigo Alves da Silva
Aline Carrão
Lozano Alves de Melo
Joao Fernando Costa Junior
Leandro Fernando

Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil

Iuri Fiedoruk
Bernardo Henrique Simoes Abreu
Luan guedes
Vinicius Gaabrower de Souza

Tatiane

sidney pereira lopes
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São Paulo / Sao Paulo
Minas Gerais / Contagem
Minas Gerais / Belo Horizonte
Rio Grande do Norte / Natal
Espírito Santo / Cariacica
São Paulo / Itirapina

Tantas coisas para se fazer no Brasil, porque fazer
coisas que afetam a vida de pessoas comuns e
simples. Por que não terminam as CPIs que não
acabam, porque não resolvem o problema com a
criminalidade.Procurem algo de util para fazer!
Existem outras prioridades, outras leis que devem ser
mudadas, ter sua penalização incrementada, leis mais
importantes a serem criadas como a lei contra a
imunidade parlamentar e as férias abusivas do senado
antes de criar um projeto de lei do nada, sem nenhum
embasamento plausivel, isso é contribuir para que o
pais acabe chegando ao nivel de um pais comunista
como a China.

absurdo!!!
Um absurdo.
sou totalmente contra essa lei
Peço que os legisladores tenham maior conhecimento
Brazil / Rio Grande do Sul / Porto da realidade antes de propor leis que castram direitos
como privacidade e ampla defesa.
Alegre
Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro
Brazil / Rio de Janeiro / Nova Iguacu
Brazil / Rio Grande do Sul / Anta Gorda Se há governo, sou contra.
Isso é mais um aviso de que o voto é muito
importante! Nosso país sofrendo com uma infinidade
de outros problemas, como saúde, educação,
segurança (o de sempres neh?) e me aparece um
engraçadinho desse, com mais um projeto inútil.
Guardem esse nome: Senador Eduardo Azeredo. Na
próxima eleição ele vai ter que rodar, pois já deixou
claro que não é capaz de ocupar um cargo trazendo
Brazil / Bahia / Vitoria Da Conquista
soluções a problemas que realmente importam.
eles deviam votar é a perda da imunidade
parlamentar, para que possamos nos livrar da
sensação de impunidade que existe em cada brasileiro
Brazil / Minas Gerais / Belo Horizonte quando se fala de política

ASSINATURAS

Priscila Ferreira Xavier
Thiago Roberto Rodrigues
Thomas silva
Thales Alexandre Conceição Porto
Marcio Menezes dos Reis
Mariana S.
antonio sergio ribeiro cardoso
Vinicius Mendes Dall Igna
Agata Saint' Just Ribeiro
Jose Eduardo De Lucca

Maria Gabriela Dos Santos De Paula

Proibir fanfics, é uma regra muito injusta a ser tomada,
ou seja se escrevermos em um blog estórias de NOSSA
autoria, será um crime ? isso é um absurdo, hoje em
dia temos livre arbitrio, e devemos usa-lo para bem, e
vejo que fanfics são apenas contos para divertir
adolescentes, sendo que de forma nenhuma copia
Brazil / São Paulo / Cachoeira Paulista outras obras.
O senhor senador poderia fazer uma caça a bruxa
dentro do senado contra a corrupção
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro vida longa!!
Acho difícil esse projeto ir longe pois a represália será
muito grande. Mas é melhor eu dar meu apoio pra
garantir
Brazil / Bahia / Ilheus
Eu não li esse Substitutivo integralmente, mas o pouco
Brazil / Rio Grande do Sul / Terra De qu eli no site que me redirecionou para ca me
Areia
convenceu a assinar a petição.
Brazil / Rio Grande do Sul / Sarandi
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Brazil / Rio Grande do Sul / Porto
Alegre
Podem contar com o meu apoio!
Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro
Liberdade para a cultura, para a informacao, para o
Brazil / Santa Catarina / Florianopolis desenvolvimento, para a inovacao!

Brazil / São Paulo / Sao Paulo

O Brasil não é um país sério.Quando não conseguem
cuidar
dos
problemas
maiores(violência,pedofilia,tráfico),e
ainda
assim
querem parecer eficientes,inventam projetos de lei
precipitados e que são uma ditadura disfarçada de
proteção.Francamente,esta lei aborda inclusive a
proibição do exercício da mente e divulgação de
cultura.Onde está a liberdade prevista na constituição?
A única palavra que define isso é Hipocrisia.

ASSINATURAS

Lucas Hubacek
Gustavo
Carmina byron Veljanov

Brazil / Paraná / Londrina
Brazil / Paraná / Curitiba
Brazil / Minas Gerais / Juiz De Fora

Luiz Gustavo

Brazil / Rio de Janeiro / Marica

Jao adalberto

Brazil / Paraná / Castro

Ismael Junior

Brazil / São Paulo / Aracatuba

Eduardo Araujo Lima
Clayton Silva Barbosa

Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro
Brazil / Pernambuco / Caruaru

Raquel Caldeira Lima

Brazil / Distrito Federal / Ceilandia

Fernando
Frederico Gonçalves Guimarães
Henrique L G Oliveira

Brazil / Minas Gerais / Lavras
Brazil / Minas Gerais / Belo Horizonte
Brazil / São Paulo / Bauru

Acredito que não deve ser proibido a distribuição e a
criação de fanfics, pois é um ponto altamente
importante no desenvolvimento cultural do Brasil. Além
de tudo isso é o nosso elo com as diferentes culturas,
Fanfics são nada menos que a criatividade das pessoas
e favorece para gerar boas pessoas, tanto no dia-a-dia
como para a vida toda.
Aff
.... apenas ridículo essa lei
eu sou totalmente contra , isso vai acabar , além da
criatividade , a diversão de muitos jovens q esses
políticos não querem q vão para rua para : traficar ,
roubar , matar etc. Se eles não quiserem isso é melhor
pensar muito bem antes de acabar com qualquer
coisa .
Porque nao vao prender os bandidos...ao inves de
tentar acabar com uma das unicas alegrias que vairas
pessoas tem...
Não precisamos nem se dar o direito de resposta pois ,
não ha algum tipo de lei assim desde a ditadura...
Isso mostra mais uma vez a ineficácia do Poder Público
no Brasil, pois com tantos problemas para serem
resolvidos e regulamentados, principalmente dentro
dos orgãos públicos do país, que fazem o que querem e
como querem, ainda temos que pagar o salário para
um Senador ter esse tipo de idéia.
Isso é um absurdo! É nos privar da liberdade de
expressão. E por Deus, com tantas coisas importantes
para melhorar...
realmente ridiculo o que esse senador esta fazendo
afinal todos tem direito a poder traduzir animes e
mangas e ate series pois os fanssubers fazem isso sem
obter um lucro sequer e todos ficam felizes em poder
ver os animes e mangas no original e sem cortes

ASSINATURAS
Gabrielle Batista
Aneth Cardoso.
Soraia
Francis Novello Santos
Thiago Souza Coelho
Thiago Vesco Polastri
KÁSSIUS
SCHMIDT
RAMOS

Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil

/
/
/
/
/
/

Ceará / Fortaleza
Rio de Janeiro / Teresopolis
Paraná / Curitiba
Santa Catarina / Sao Jose
Santa Catarina / Imbituba
São Paulo / Sao Paulo

GONÇALVES
Brazil / Espírito Santo / Vila Velha

André de Renna Albuquerque
Waleska Andrade da Costa Silva
wellington goncalves de lima

Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Brazil / Pernambuco / Paulista
Brazil / Distrito Federal / Brasilia

lucas
Luana Lott Alves

Brazil / São Paulo / Franca
Brazil / Minas Gerais / Belo Horizonte

Jose Jackson Ferreira da Silva Junior
Julio Goncalves Reinaldo
Raphael Fernandes Gomes Martinez

Brazil / São Paulo / Caieiras
Brazil / Santa Catarina / Florianopolis
Brazil / São Paulo / Santos

Guilhermer Lizeo
Arthur

Brazil / São Paulo / Pirassununga
Brazil / Tocantins / Palmas

Eai galera, o que podemos fazer? Entupir o email desse
indíviduo.Para que o Senador vai se preocupar com os
impostos e educação? os fãs são o real problema da
sociedade, nós que roubamos milhões, não é mesmo?E
se criar o imposto da cultura urbana/pop?o ICUP?, será
que o Senador pensaria em proibir nossa diversão?É
íncrivel a futilidade dessa lei, é bom guardar bem esse
nome Eduardo Azeredo, para NUNCA MAIS votarmos
nele!NO final ele foi o maior prejudicado
Abram suas mentes!
Credo que lei besta eh essa?Poh eles estao proibindo o
brasileiro ah ter acesso ah arte do manga!
Uma das leis mais ridiculas que ja vi!Mais uma coisa
pra roubar o dinheiro dos brasileiros, um absurdo.
isso é uma grande sacanagem,é errado
Absurdo!!! totalmente sem proposito...pq não vão
cuidar do que realmente interessa..
era so o que faltava

/
/
/
/
/

ASSINATURAS
Acredito que o fato de alguém escrever uma fic,dando
credibilidade ao criador,é um incentivo aos jovens
atuais lerem e escreverem melhorando o domínio
linguístico.A
tradução
de
episódios
por
fansubers,deveria ser legalizada visando ao fato de
que a maioria deles são autorizados.A justiça deve ser
feita na atual política do país,não em coisas tão
irrelevantes como esta paixão de milhares de
brasileiros pela cultura de outros povos,inclusive o
São Paulo / Sao Paulo
japonês.
Rio de Janeiro / Rio De Janeiro
São Paulo / Sao Paulo
Distrito Federal / Brasilia
São Paulo / Lins
Será que eles não tem mais o que fazer,vão prender
bandido,esses ipóctras,enquanto eles se preocupam
com simples traduções,a desigualdade social aumenta,
leitos de hospitais sofrem, saneamento basico é um
absurdo, num pais como esse ainda em muitos lugares
Paraná / Douradina
sem saneamento.
Para neh velho? o que que esse senador tem contra os
fansubbers cara? FALTA DO QUE FAZER MESMO!
Santa Catarina / Tubarao
FDM! :)
Essa lei é um absurdo...vários jovens e até mesmo
adultos, interagem pela rede a partir dos animes,
mangás, games, fanfiction, entre outros.Seria de
grande imbecilidade tratar pessoas que levam
entretenimento às outras como um criminoso, sendo
que os reais criminosos da sociedade estão livres por
ai, contra eles, leis nenhumas são criadas, contra
pessoas que divertem as outras sim, algo errado está
Bahia / Salvador
conosco.

Mariah Thomé Barone
Caio Cesar Ceccon de Azevedo
Paulo Soares Barbosa
romulo eduardo
Luiz Fernando Ramos de Sousa

Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil

Danilo

Brazil /

Karisson Nascimento Rodrigues

Brazil /

Gutemberg T. Neto

Brazil /

isabella

mas que fezes, em vez de fazerem algo útil esse povo
quer interditar a cibercultura, fala sério!!Mas sempre
tem que ter um que quer mexer com quem está
Brazil / Mato Grosso do Sul / Campo quieto, antes queriam decidir o que nós iriamos assistir
Grande
na TV, agora essa...deixem os fansubbers em paz!

ASSINATURAS

Andréa Moraes Pinheiro
Sasha Ilana D. Leite
William
Tiago Maluta
Anderson Augusto Reffo
Carlos Eduardo Casado Braga
Madson Rissato
Fabio Fernando Schipiura
George Martelli
Jefferson Luiz Oliveira de Campos
Romero dos Santos Salles
Ana Karina F. Prior

Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil

/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

Espírito Santo / Vila Velha
Rio Grande do Norte / Natal
Rio de Janeiro / Rio De Janeiro
Minas Gerais / Itajuba
Paraná / Curitiba
São Paulo / Guarulhos
Paraná / Jandaia Do Sul
Paraná / Curitiba
Minas Gerais / Alfenas
São Paulo / Sorocaba
Distrito Federal / Brasilia
São Paulo / Santos

Caio Dufrayer Fanzeres
Fortes
Japaparadoxx
Carlos Eduardo L. Romani
Hugo Moura

Brazil
Japan
Brazil
Brazil

/
/
/
/

Mato Grosso / Cuiaba
Aichi-Ken / Toyohashi
Distrito Federal / Brasilia
São Paulo / Sao Paulo

Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil

/
/
/
/
/
/
/
/

Minas Gerais / Belo Horizonte
Rio de Janeiro / Angra Dos Reis
São Paulo / Marilia
Rio de Janeiro / Rio De Janeiro
São Paulo / Ribeirao Preto
Paraná / Curitiba
Santa Catarina / Sao Jose
Paraná / Curitiba

Monteiro

ANTONIO MARTINS REGO
Jackson Dias Tavares Dutra
carol
Fernanda Mocken Goncalves
Fernando Wilson Affonso Ferreira
João Walter Bruno Filho
Gustavo
Alice

A Lei é feita, só existe, para o povo, de forma que se
querem adicionar mais leis ridiculas e sem uso ao
nosso Código, então que façam de forma transparente,
e com o voto do povo..Visto que é a nós que ela irá
interessar!

Sou contra essa nova lei. Totalmente contra.

É um absurdo tentarem acabar com a pirataria
atacando
os
fansubbers,
que
TRABALHAM
GRATUITAMENTE para traduzir e legendar, ajudando
milhares de pessoas, que sem eles não poderiam
assistir sua série preferida, que já está em rede
internacional, pois não entendem o idioma.

...no coments --'
Viva a liberdade de expressao...Sou a favor da
liberdade virtual!!!

Dou apoio a esta peticao e sua iniciativa.
...
nao
Isso simplesmente não tem o menor cabimento.

ASSINATURAS
Como sempre esses folgados querem tirar nossa
alegria, não iremos permitir isso!Não permitiremos que
coloquem condições sobre como gostamos de nos
divertir!
Sou totalmete contra essa lei.Os fãns tem direito de
escreverem histórias com seus personagens favoritos
na net para saber se estão gostando[outros fãns] e
sem valor lucrativo algum e tratar isso como um crime
é errado.
Acho que deveria se preocupar em criar leis pra
melhorar a educação,saúde..não acha uma boa idéia?!
Todo mês pago meus impostos pra ver ESSES
problemas resolvidos!

Natan Vicentini Elias Alfredo

Brazil / São Paulo / Brodowski

Amanda Neves Carloni

Brazil / São Paulo / Jau

Edilaine S Ferreira
Marcos Allan Souza
Frank Souza
Robson Oliveira Silva
Meiri Eico Assao
Flavia Sayuri Oshiro
William Tadashi Pellini
Marina Vicente Vieira

Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro
Brazil / São Paulo / Diadema
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Brazil / Rio Grande do Sul /
Cachoeirinha
Brazil / Rio de Janeiro / Angra Dos Reis
Brazil / Rio Grande do Norte / Natal
Brazil / Rio de Janeiro / Duque De
Caxias
Brazil / Santa Catarina / Videira
Brazil / Paraná / Curitiba
Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro
Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro
Brazil / São Paulo / Campinas
Brazil / Sergipe / Aracaju
Brazil / Santa Catarina / Blumenau
Brazil / Paraná / Ponta Grossa
Absurdo.
Brazil / Santa Catarina / Florianopolis Vamos pensar antes de votar em um babaca desses

Fabricio Cano
Jacquelinne Mello
Joana Rafaela Gomes Vieira Liberato
Carla Santana
Bruno Taranti
Thyago Weber
Mateus Wakoff Guedes
Gutierre N. Pereira
Marco Botacini
Pablo Siqueira Regis
Matheus Bratfisch
Diego Juraski Pereira da Silva
Alan Tomaz Novak

ASSINATURAS

Tamirys Costa Rodrigues Pires

Achei esse projeto de lei proposto extremamente
rídiculo¬¬tanta lei pra propor pra melhorar o país e
esse deputado propõe isso¬¬lamentável

Brazil / São Paulo / Sao Paulo

Rodolfo Fernandes de Medeiros
Victor Fila

Brazil / Rio Grande do Norte / Natal
Brazil / São Paulo / Paulinia

Vinicius
José Sampaio

Brazil / Espírito Santo / Serra
Brazil / São Paulo / Sao Paulo

Erick Flores Farias

Brazil / Rio
Cachoeirinha

Toribio Gubert de Paiva
victoria alves dos santos ferreira
Dilton Crozeta Rufino

Brazil / Rio Grande do Sul / Osorio
Brazil / São Paulo / Santos
Brazil / Santa Catarina / Florianopolis

Rogério Fernandes Seixas

Brazil / Minas Gerais / Belo Horizonte

Heitor

Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro

Grande

do

Sul

O Senador Azeredo não passa de um ignorante incapaz
de ver a luz do progresso e por cima disso deseja fazer
o Brasil retornar aos seus tempos de ditadura militar,
flagelando o que chamamos de democracia liberal.
Contra!
Fla serio, com a criminalidade em alta nesse pais o
cara vem se preocupar logo com isso?
Deputado de araque, mas vai criar vergonha e parar
pra pensar em leis mais uteis para a nossa sociedade,
algo que leva alegria e felicidade a muitas pessoas do
/ mundo ser retirada por uma pessoa sem mentalidade
para entender isso. absurdo
Não podemos aceitar leis idiotas e inuteis feitas por
ladrões.
naum acabem com a minha felicidade vai =/
Com profundo pesar que venho por meio deste solicitar
o cancelamento deste projeto, pois, este por sua vez
foi criado sem um rigoroso criterio de avaliação e
classificação do que seria ilegal na rede mundial de
computadores no Brasil.Não adianta criar uma lei que
tenha como foco, toda a internet, mas sim deve-se
estipular setores
de atuação especificos, como
pirataria, invasoes e outros crimes virtuais!
Antes era o rpg o responsável por crimes... Parece que
resolveram mudar o Judas.Criminoso sempre arranja as
desculpas mais ridículas pras suas atrocidades... E o
pior é que tem gente que acredita. Este projeto irá
apenas piorar as coisas,escutem o que digo! A pirataria
vai disparar,e quem utiliza os animes e afins para fins
maléficos CONTINUARÁ SUAS ATROCIDADES SEM A
INTERNET. O bom trabalho feito contra a pedofilia pela
Internet irá pelos ares.NÃO CONCORDO COM ESTA LEI
FAJUTA!

ASSINATURAS
Joelson Junior
Brazil
Oswaldo Luiz Bernardes
Brazil
Hytalo Kanedo de Lima Fernandes
Brazil
Carla Negri
Brazil
ricardo gomes dos santos
Brazil
Ana Clara dos Santos Justiniano
Teixeira
Brazil
Vitor Paz de Melo
Brazil
Felipe Dp Espirito Santo
Brazil
Douglas Martelli e Silva
Brazil
Clara
Brazil
Isabela Sotirios Souza Pegos
Brazil
Alfeu Cardoso Gonsalves
Brazil
Rafaela V.
Brazil

/
/
/
/
/

Rio de Janeiro / Rio De Janeiro
Bahia / Salvador
Goiás / Itumbiara
São Paulo / Osasco
São Paulo / Botucatu

/
/
/
/
/
/
/
/

Rio de Janeiro / Rio De Janeiro
São Paulo / Itu
São Paulo / Catanduva
Minas Gerais / Alfenas
Bahia / Ilheus
Minas Gerais / Belo Horizonte
Santa Catarina / Itapoa
Ceará / Fortaleza

jadelson lucas
Paulo Roberto Pereira da Silva
Gabriel

Brazil / Paraná / Guarapuava
Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro
Brazil / São Paulo / Americana

Sergio Alexandre Gianezini Junior

Brazil / Santa Catarina / Camboriu

allan da rocha coelho
Douglas Daniel Pereira da Rosa

Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro
Brazil / Minas Gerais / Pouso Alegre

Fabio Rodrigo Muller
Guilherme Barreto Goulart

:(

que vergonha ta querendo transforma nosso pais numa
china da vida.abaixo a ditadura na internet
Totalmente contra.
Lei ridícula feita por políticos ridículos...
Em defesa do progresso e da privacidade do cidadao!
Que se transforme os criminosos em cidadoes, e nao o
cidadao em criminoso!
axo esta lei uma total imbecilidade pois os crackers
navegam na rede com programas q ja dificultam sua
identificação logo ñ servirá de nada entre outra coisa
essa lei viola totalmente o direito a liberdade de
expreção e tambem a nossa privacidade isso é
literalmente ridiculo dá para ver q a pessoa q feaz isso
ñ entende quase nada de direito e - ainda de
informatica

Acho que este tipo de lei é ocorrido por falta de
criatividade desses politicos. Querer criar leis contra
assuntos a internet ou mesmo animes é contra a
constituição e o direito de privacidade e liberdade de
Brazil / São Paulo / Rio Claro
expressão .
Absurdo!Isso nem pirataria é!Essa lei além de ser um
Brazil / Rio Grande do Sul / Porto atentado a criatividade e a cultura,é também um
Alegre
atentado contra a liberdade!!!

ASSINATURAS
Jackson Moreira Santos

Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro

Tathy Santos

Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro

Adriano Ferreira Guimaraes da Silva

Luiz Felipe Alves Mariano
Carla

Brazil / Rio de Janeiro / Nova Iguacu
Brazil / Santa Catarina / Sao Francisco
Do Sul
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
.
É triste ver a que nível chegou a falta de bom senso
dos governantes do Brasil. Proibir a pirataria é uma
coisa, mas a liberdade de expressão e de divulgação
de obras que de outra forma nunca chegariam ao paìs
vai contra a globalização, o fluxo de informações e a
Brazil / Minas Gerais / Belo Horizonte reciclagem de idéias.
Os fansubbers fazem o trabalho de legendar todo o
anime, hospedar em sites, sem que receba lucro
algum, mas tem pessoas que conhecem o serviço e
contribuem para isso. Sei que os Fansubbers não tem
direito de imagem para distribuir, mas eles não fazem
isso por dinheiro, mas sim para os fãs de anime no
Brasil. Nós, adoradores de animes, reconhecemos o
trabalho dos Fansubbers, temos conhecimento do que
estamos fazendo, mas o mérito mesmo é dos criadores
Brazil / São Paulo / Mococa
deles, com direitos ou não.
Brazil / Paraná / Paranagua

Thiago Souza Bruno de Barros Ferreira
Luiz Henrique Amaral Alves
Sayonara Bittencourt
Ana Beatriz Jacomo Cukauskas
Juliana
David Oliveira Del Fresno
Amaury
wagner luiz nascimento
Thiago de Andrade Neves
Marcus Vinicius Valerio Borges
juliano

Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil

Luis Ricardo A. Correa
Daniela

Flávia

/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

Sergipe / Aracaju
Minas Gerais / Belo Horizonte
Pernambuco / Recife
São Paulo / Sao Paulo
Rio de Janeiro / Rio De Janeiro
São Paulo / Suzano
Pernambuco / Recife
Espírito Santo / Colatina
Distrito Federal / Brasilia
São Paulo / Cachoeira Paulista
São Paulo / Sao Paulo

Senador vergonhoso
RIDÍCULO ¬¬Preverem que que nos assistimos na
SBT? ¬¬'
É como se estivessemos voltando a era da ditadura,
sem liberdade de expressão...

ASSINATURAS
Rodrigo Siqueira Barbosa
Luiz Gustavo Giuberti
Eduardo Bruno Silva Lustosa
Felipe Leandro C. Vasconcelos
Jardel Mandel Cardoso
Adler Brediks Medrado
Marcos

Diógenes Periera da Silva

Mauro Salbé Junior
Renato Carlos Gonçalves
julio cesar correa nonato junior
Fabio Hideki Sakuramoto
Antonio Carlos Guerra da Silva
cristovao rodrigues dos santos

Brazil / Pernambuco / Jaboatao Dos
Guararapes
Absurdo.
Brazil / Espírito Santo / Colatina
Brazil / Ceará / Fortaleza
Simplesmente um absurdo essa 'nova lei'
Brazil / Alagoas / Maceio
acho esta lei absurda,essa lei quer acabar com a cyber
cultura.e alem do mais ira acabar com nossos tao
Brazil / Santa Catarina / Blumenau
amados fansubbers
Brazil / Distrito Federal / Brasilia
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Eles deveriam se preocupar em tornar as leis que
combatem crimes hediondos mais rigorosas, do que
criar uma lei que torna crime o nosso único meio de
Brazil / Pernambuco / Recife
acesso a grande maioria das séries estran-geiras.
Este projeto de lei sim é criminoso, pois marginaliza
muitos usuários da internet que se esforçam para
compartilhar cultura e informação sem nenhuma
remuneração por isso !Ao invés de recriminar
brutalmente estas praticas sadias o mesmo senador
deveria se esforçar para fazer algo realmente útil pela
sociedade, como combater a comercialização destes
conteúdos ! isto sim é crime.
Brazil / Pará / Belem
Brazil / Paraná / Maringa
Não à mão grande! Não à mão grande!!!
Brazil / Tocantins / Palmas
e a liberdade nisso?
Brazil / São Paulo / Sao Caetano Do Sul Voltando aos tempos de ditadura...
Eles que vão monitorar suas roubalheiras e pensarem
Brazil / Sergipe / Aracaju
em fazer alguma coisa de útil a sociedade
Brazil / Minas Gerais / Belo Horizonte nao concordo com a volta da censura.
Brazil / Mato Grosso do Sul / Campo Ridiculo,tantos crimes q existe e ele envolver com algo
Grande
inocente.

Eder da Costa
Francisco carlos do nascimento sobral
filho
Brazil / Pernambuco / Petrolina
EU SOU TOTALMENTE CONTRA ESTE PROJETO DE LEI...
Antônio Carlos da Silva Junior
Brazil / Rio de Janeiro / Angra Dos Reis isso uma afronta. Fanssuber e um trabalho serio...

ASSINATURAS

Fabio Guido Bagon

Este senador, além de ser um tremendo imbecil, é
também
o
principal
acusado
e
mentor
do
VALERIODUTO.
Não
se
esqueçam.Para
saber
mais:http://pt.wiktionary.org/wiki/valeriodutohttp://ww
w.google.com.br/search?q=valerioduto+
%22eduardo+azeredo
Brazil / Rio Grande do Sul / Porto %22&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&rls=org.mozilla:enAlegre
US:official&client=firefox-a
Brazil / Bahia / Salvador
acho muito injusto
Brazil / Rio Grande do Norte / Natal
vamos acabar com essa ideia absurda!!
Brazil / Goiás / Goiania
Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro
Brazil / São Paulo / Limeira
Brazil / Rio de Janeiro / Niteroi
Absurdo isso
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
hahaha e ha tem q prende eh sim os ladro~es e
bandidos não pessoas inocentes q soltam sua
criatividade interativa nas fanfic pois ela podem virar
Brazil / Santa Catarina / Florianopolis escritores(as) famosos
Brazil / São Paulo / Sao Bernardo Do
Campo

Lucas R
Elisa Cavaleri Gerhardinger

Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Brazil / São Paulo / Americana

Renan Silva Lambert

Brazil / São Paulo / Sorocaba
Brazil / Rio Grande do Sul / Porto
Alegre

Giordano Pellizzoni
eduardo souza
Maria Luiza Barreto costa
Ney Rafael Martins Morais
Amanda
vinicius
Leonardo FIndlay de Azevedo
Diogo de Almeida Barbosa

Thaís lopes Schreiber

Alexandre de Abreu Rodrigues
Bruno Carvalho
Fernanda dos Reis Jaques
Selma da Cruz

Ridculo, deve ser incapaz de usar um mouse, ai fica
com raiva e inventa essas coisas, vah prender bandido!
Essa lei é ridicula , os Fansubbers levam até nós um
conteudo puro que demoraria até anos para chegar
pela midia ..

Absurdo essa idéia.Querem acabar com a criatividade?
Brazil / Alagoas / Maceio
Comecem com eles mesmos e suas idéias absurdas
Brazil / Rio Grande do Sul / Porto
Alegre
Basta! Chega de usarem a internet como 'bode
expiatório' dos verdadeiros crimes ocorridos neste
Brazil / São Paulo / Votorantim
'paraíso dos bandidos' que é o Brasil.

ASSINATURAS

Ana Claudia
Everton Trettel Guitzlaff
Heinrich Trettel Guitzlaff
Diego Marlo Werlang
Denis Ricardo da Silva

Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil

/
/
/
/
/

São Paulo / Ribeirao Preto
São Paulo / Itu
São Paulo / Itu
Paraná / Curitiba
Minas Gerais / Alfenas

Kayque Alves

Brazil / São Paulo / Guararema

Carlos Magno Galindo Cordeiro da
Silva
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Rodolpho Rangel de BArros

Brazil / São Paulo / Itu

Romero de Freitas Cruvinel
Aline Ferreira Fernandes
Lara Adriana Zenga
Geraldo Ribeiro Junior

Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Sul
Brazil
Brazil
Brazil

Matheus Carlos Batistela
Rafael Paulo Brixel
Decio Garcia Neto
Pedro

É algo inadmissível já que isso com certeza prejudicará
os brasileiros em vários pontos, como já foi citado
anteriormente na Petição.Exigimos um debate justo e
que a decisão seja feita pela maioria e não por um
único, a época dos Reis já se foi.

Mas que isso???SENADOR QUER CRIMINALIZAR
FANSUBBERS, FANFICS, TRADUTORES DE MANGAS, E
REDES P2PAff nao falo nadaaaa...BORA ASSINAR O
BAIXA ASSINADO AEEE!!!
Essa lei é inconstitucional e ridícula praticamente.A lei
inibe a criatividade, nosso país já sofre com a falta de
inteligência, não precisamos de leis que a diminuam
mais ainda!
Simplismente mais uma forma de lucro para os
governantes. Simples, transformar uma moda em
crime.Dinheiro facil para eles.
Tudo bem que o processo legiferante é público, no
entanto há momentos e projetos que devem ser
analisados com maior cautela, pois dependendo do que
for aprovado e assim entrar em vigor, pode-se alterar o
rumo do progresso de uma nação em prol da
ignorância de muitos que se negam a enchergar uma
realidade tão promissora que é a do nosso país. Temos
que ter bastante calma ao votar este tipo de
tema.Espero que boas decisões sejam tomadas,
principalmente se pensadas no futuro do país.

/ Goiás / Rio Verde
/ Rio de Janeiro / Mesquita
/ Rio Grande do Sul / Canoas
/ São Paulo / Suzano
XP
/ Rio Grande do Sul / Caxias Do
/ Paraná / Curitiba
/ São Paulo / Americana
/ São Paulo / Campinas

Luiz Sérgio
Marcelo Ribeiro Xavier da Silva
Rita de Cassia Cazu Soldi
Mariana Gonçalves
Frederico Albano
Felipe Moreno
Leandro Rodrigures Preda
Polyanna
Pedro Alves Bonafé
Juan Carlos Arashiro Rojas
Hernani Arriscado
Paulo Renato Noronha Vianna.
Frederico Chacara Rocha
Luiz Valdo Alves Maciel Filho
Daniel Ricardo dos Santos
Dante Marshall
Michel Rodrigues Ferreira da Silva
arthur whembller

Márcio Duarte Netto

ASSINATURAS
Ele podia arrumar algo realmente útil para fazer, como
defender a pena de morte para os políticos corruptos,
que prejudicam milhões de brasileiros todos os anos...É
simplesmente inadmissível que alguém sem o menor
conhecimento dos trabalhos realizados na internet
venha dar pitaco sobre o que é e o que não é legal só
para dizer que fez algo revolucionário.Quer punir
crimes? Ótimo, comece pelos crimes que os próprios
Brazil / Rio de Janeiro / Araruama
governantes cometem.
Brazil / Santa Catarina / Florianopolis Essa lei é simplesmente absurda
Brazil / São Paulo / Taubate
Absurdo!!
Brazil / Rio Grande do Sul / Porto
Alegre
Vamos lá gente!!!Temos que mostrar que quem manda
Brazil / Minas Gerais / Belo Horizonte nesse país somos nós!
Como se o causador dos problemas fosse realmente a
Brazil / São Paulo / Atibaia
internet. Tsc.
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Vao prender ladrao de verdade.
Brazil / São Paulo / Bauru
Brazil / Minas Gerais / Itajuba
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Vcs querem nos tirar a nossa liberdade e ate mesmo a
Brazil / São Paulo / Osasco
nossa liberdade isso nao se faz
Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro De uma falta de sensibilidade
Brazil / Espírito Santo / Vila Velha
Brazil / Pernambuco / Carpina
Brazil / Santa Catarina / Florianopolis
Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro torrents forever o/
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
aff,nem falo nada sobre isso!
publiquem isso mais por aipq nimguém sabe
praticamente!
Brazil / Paraná / Curitiba
Isso é um absurdo em vez de resolver as acusações de
corrupção preferem invadir uma área que não tem
nada a ver e que não encomoda nem prejudica
ninguem.Chamo isso de falta do que fazer,por isso
resolve pisar na diversão de outros pra tenta justificar
Brazil / Distrito Federal / Brasilia
q faz um bom trabalho.

ASSINATURAS
Conserteza eu quero ver isso, troca de mp3, troca de
muitas outras coisas, filmes, entre outros, se esta lei
for aprovada (eu to achando até possivel por causa de
idiotas do governo), será um choque pra muita gente,
e ainda terá muito mais rebelião censurando uma coisa
que é util para jovens como nós, se o Senador ler e
achar ruim, venha, mas venha com tudo, que mesmo
assim eu acerto um tapa bem na lata e mando tomar
vergonha na cara tendo uma idéia desse tipo!
Absurdo. eu realmente não esperava que um dia isso
iria acontecer... mas o o que!! e como é possível uma
coisa dessa? e ainda mas ser taxado de crime
Essa lei é uma droga ele não tem que fazer uma lei pra
proibir jovens de lerem um mangá traduzido por
exemplo, ele tem q faer uma lei pra prender os ladrões
que estão soltos e não jovens que só querem passar o
tempo lendo ou assistindo um tal serie.

Dhouglas

Brazil / Espírito Santo / Serra

Disuki

Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro

Rodrigo Cunha da Silva
Ricardo Bizinotto Junqueira
jadilson rezende junior

Brazil / São Paulo / Guaruja
Brazil / Minas Gerais / Uberaba
Brazil / Espírito Santo / Vitoria
Brazil / Rio Grande do Sul / Porto
Alegre
Brazil / Minas Gerais / Barbacena
Brazil / Minas Gerais / Belo Horizonte
Brazil / Paraná / Curitiba
Brazil / Goiás / Goiania
Brazil / São Paulo / Osasco
Brazil / Espírito Santo / Serra
vai procurar o que fazer imprestavel.
Esses politicos nao tem mais o que fazer. Pq nao fazer
uma lei contra violencia domestica? pq nao fazer uma
lei
contra
politico
corrupto?
Isso
eles
nao
querem.Porem mais idiota ainda eh quem vota nesses
Brazil / Acre / Rio Branco
candidatos.
pra que incriminaliza as fansubers??vai cuida de outros
Brazil / São Paulo / Paraguacu Paulista aspectos q o pais precisa!!
Brazil / São Paulo / Sao Jose Do Rio
Pardo
A favor da liberdade!
Brazil / São Paulo / Cerquilho

Adrovane Marques Kade
Maurício Eduardo Loschi Batista
Victor Vartuli Cordeiro e Silva
Camila de Camargo Pereira
thiago calvet
Willian Nunes
rodrigo ribeiro de paula

Thiago Ramos
Willian mchell pereira lourenço
Lincoln Furlan Andó
Luís Gustavo Sebastiani

ASSINATURAS

Patricia Duarte Lemos
erick de souza

Tiago Gonçalves
jeferson golfetto
wallison felix da silveira
Rodrigo Rodrigues da Silveira
Henrique Braga Morais
Igor Thiago Santana Louzada
Ademar Reis
hercules campos passos
Gabriel Madeira Pessoa
gemailson nogueira de araujo

Atila Pessoa de Morais
Laura
ismael da silva cavada
Rodrigo Moraes
Woodson Fiorini de Carvalho
Vagner Oliveira
Ilgner Frota
Brenda Triandafeledis
Mateus Fernandes Azevedo Martins
Anna Emília Noronha Pelói

A necessidade latente no nosso País é que sejam
criadas leis para punir políticos corruptos, fraudes com
Brazil / Rio Grande do Sul / Porto o dinheiro público, pedofilia e outras tantas demandas
Alegre
mais importantes que encarcerar a criatividade!
Brazil / Paraná / Curitiba
acho q se ñ ta incomodando niguem deixe quieto.
Porque não vai coibir o trafego de drogas que é livre na
maioria das festas com musicas black, pagode, funk e
as famosas raves?... Acorda pra vida Senador! Vai
Brazil / São Paulo / Osasco
encher o saco de outro.
Brazil / Mato Grosso do Sul / Campo
Grande
nem vale a pena comentar um absurdo desses
Brazil / Ceará / Fortaleza
assinadoooooooooooooooooooo
Brazil / São Paulo / Sorocaba
Brazil / Minas Gerais / Belo Horizonte
Brazil / Sergipe / Aracaju
Brazil / Pernambuco / Recife
Brazil / Espírito Santo / Serra
Brazil / São Paulo / Bauru
Brazil / Ceará / Fortaleza
nao aprovo essa lei
Será o dito que senador nunca baixou arquivos da net
para assistilos em casa, ou seus filhos tb naum o
fazem, será que seus filhos tb serão considerados
criminosos se forem pegos pegos baixando da net
aquele epi, de seu mangá favorito, ou se o mesmo
possuir um blog contendo epi, ou links dos mesmos
para download. Qualquer duvida manda ele aki pra
Brazil / Ceará / Caucaia
minha casa que eu dou um jeito nele.
Brazil / Rio Grande do Sul / Porto
Alegre
Brazil / Rio Grande do Sul / Pelotas
Brazil / Paraná / Colombo
Brazil / Minas Gerais / Belo Horizonte
Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro
Brazil / Ceará / Fortaleza
Brazil / São Paulo / Santos
Brazil / Distrito Federal / Brasilia
Brazil / Rondônia / Rolim De Moura

ASSINATURAS
Não estou de acordo com este projeto porque viola
gravimente o livre acesso e liberdade que de mtos
jovens como eu se divertem.
Sou completamente contra essa lei. Sem nenhuma
coisa que concordo.
O tucanato não toma jeito. Esse senador Eduardo
Azeredo parece-me ser o que há de pior na política
brasileira.
Vamos provar que existe democracia ainda.
.....

Maciel Alizon Poma Patzi

Brazil / São Paulo / Sao Paulo

Everton Maxwel Cunha Silva

Brazil / Rio de Janeiro / Belford Roxo

Paulo Pimenta Marques
Evandro Robreto da Silva Faria
Leonardo Pereira

Brazil / Minas Gerais / Belo Horizonte
Brazil / São Paulo / Sorocaba
Brazil / São Paulo / Indaiatuba
Brazil / Rio Grande do Sul / Porto
Alegre
Brazil / Goiás / Goiania
lei inutil essa
Brazil / São Paulo / Salto
Brazil / Rio Grande do Sul / Porto
Alegre
Absurdo total.
liberdade
Brazil / São Paulo / Jau
Eu discordo totalmente desse Senador, e espero q ele
entenda que quem faz isso faz de graça, derrepente oi
filho ou filha dele baixa algum seriado e ele nao revela
isso?! E ai como fica??? Ele tem de entender que as
pessoas que legendam as essas series ou desenhos, o
fazem de graça com a simples e solidaria intençao de
Brazil / Sergipe / Aracaju
tornar mais felizes os cidadaos!!!
acho que esse artigo é uma maneira de proibir o aceso
dos jovens a materias de culturas estrangeiras, e
tambem a forçar os mesmo a assinarem tv's a cabo ou
por satelite, que alem de serem pagas trazem o
material com qualidade inferior a dada por um fan
suber, que nao retira nada do texto original e nem criar
termos proprios na lingua portugues para termos dos
Brazil / São Paulo / Itanhaem
animes.
Lei idiota, porque esses senadores nao se concentram
em prender os corruptos q estao no poder, prender
ladrao, assasinos, em vez de tentar criar essas merdas
Brazil / São Paulo / Mogi Das Cruzes
de leis
Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro
Brazil / Rio Grande do Sul / Santa
Maria

Luiza dos Passos Ferreira
Paula Valquiria Torres de Melo
Mikhaela PLetsch
Luma Marques Ruas
luiz otavio pires

Matheus

Marcos Vinicius Alexandre Mancini

William Marinho
Marcus Lemos Rocha Barbosa Lemos
João Pedro Lamas Ferreira

ASSINATURAS
Roberval Magalhães Barbosa
Mariana Rinaldi Ribeiro Rostás
marcelo da silva arade
Carlos
Nathalia Vieira Tameirao
Mariana Gramacho Taveira
Victor Araujo
Bruna Gabriella Moreira Pinheiro
Ayato_Angeli
Cintia Cristina Fontana
Ezequiel dos Santos Pereira
Sidney Kormann
joão henrique beserra junir
Alexsandro dos Santos
Jonne Cley de Carvalho Silva
Gustavo (GUZ) ATS
Samilu C. de Mesquita
cintia da silva arruda
Delbiano Gomes Barbsa
Cristiano Azevedo
Luís Guilherme Bonafé Gaspar Ruas
Alex da Cunha Silveira

Ricardo Lazera Roedel
Isaac Riotinto
Iam Ivolella

Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil

/
/
/
/
/
/
/
/
/

Distrito Federal / Brasilia
São Paulo / Sao Paulo
Paraná / Londrina
Rio de Janeiro / Rio De Janeiro
Minas Gerais / Belo Horizonte
Goiás / Goiania
Bahia / Salvador
Ceará / Juazeiro Do Norte
Minas Gerais / Montes Claros

Projeto repressor.
Ridiculo, transformar tanta gente criativa em
criminosos
Brazil / São Paulo / Campinas
Brazil / Rio Grande do Sul / Porto Senador, ocupe seu tempo para fazer algo construtivo
Alegre
para o Brasil.
Brazil / Santa Catarina / Rio Negrinho
Brazil / Rio de Janeiro / Nilopolis
ele com certeza é alguem muito fora da realidade!
Brazil / Rio de Janeiro / Campos Dos
Goytacazes
Totalmente inaceitavel essa lei.
Brazil / Pará / Belem
Brazil / Paraíba / Monteiro
sem comentárioos!
Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Brazil / Rondônia / Porto Velho
Brazil / Espírito Santo / Serra
Brazil / São Paulo / Araras
Brazil / Bahia / Salvador
È enjoativo pensar que existem politicos com a
mentalidade que se tinha na ditadura de 64, querendo
manipular os meios de comunicação sem um mínimo
de respeito as pessoas afetadas com isso(todos). O que
esse cara ta fazendo? Não consigo parar de me
perguntar, ele é maluco? Como puseram um cara
desses com tanto poder e tão pouco cerebro no cargo
em que se encontra? Raiva é tudo o que eu consigo
Brazil / Rio de Janeiro / Macae
sentir no momento.
Brazil / Piauí / Parnaiba
Brazil / São Paulo / Monte Mor

ASSINATURAS
Carlos Alberto de Jesus Santos Junior
Thiago Castro

Brazil / Rio Grande do Sul / Porto
Alegre
Brazil / Bahia / Salvador

Nanci Caiqi Yin

Brazil / São Paulo / Sao Paulo

Michelle Machado Pereira
Pedro Muller Lermen
Ana Beatriz Bonturim Antunes
Sergio de Moraes
Adolfo Modesto Gil
EduardoSteiner
Barbara
Yasmin Santana
Angelo Montanha Braga
Edward Bergamini Batista de Queiroz
Gil Cleber Barboza
Guilherme
Celso Fortuna
Indira
Mauro Dias Carneiro Junior
Caroline Marie Sundin de Paula
Gustavo C. Boemer
Raquel Gurian
Gustavo Marichal

Usando um tempo precioso para prender bandidos ,
assassinos , POLITICOS CORRUPTOS , vem essa de
querer dar licao moral pra mostrar que esta fazendo
alguma coisa ja que nao usa o tempo direito para
coisas mais importantes .E acabar com a distribuicao
de manga e anime, isso e acabar com a liberdade do
usuario , fansubber e fandom sao uma forma de
propraganda gratuita.Os fans nao vao ficar quietos ea
proibir a distribuizacao pela internet e uma coisa
impossivel , alem de absurda .
Eles tem que se preocupar mais com a QUESTÃO
SOCIAL que é enorme, e deixar quem tem que lucrar
com isso que lucre, a final isso só gera mais divulgação
e status ao produtores que nem reclamando estão.

Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro
Brazil / Rio Grande do Sul / Porto
Alegre
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Brazil / Espírito Santo / Vitoria
Brazil / Minas Gerais / Uberaba
Brazil / Santa Catarina / Florianopolis
Brazil / Minas Gerais / Belo Horizonte
Brazil / Pará / Ananindeua
Brazil / Mato Grosso do Sul / Tres
Lagoas
...Concordo
Brazil / Minas Gerais / Contagem
Brazil / São Paulo / Sorocaba
Brazil / Rio Grande do Sul / Rio Grande
Brazil / São Paulo / Tatui
Brazil / Bahia / Salvador
Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro
Brazil / Paraná / Curitiba
Brazil / São Paulo / Bauru
Vamos voltar à idade das trevas??
Brazil / São Paulo / Santos
ridiculo isso
Brazil / São Paulo / Sorocaba

ASSINATURAS
Luiz Almada
Eder L. Marques
Cassio Cordeiro Martins
Flavio Fraga Watson
Pedro Henrique Nunes
Mauricio Nunes
Henderson Hiram Pacheco
LEONNARDH KAYKE KRAFTSTU
Samuel
Casolaro
Lourenço
Carvalho
Vitória Canal Boldrin
Paulo Henrique Pereira Silva
Eder Pereira Fialho
Paulo Henrique Dionisio Bianchi
Thiago Alcalde Santos
Wilson Geraldo Tayar Junior
Wallacy Reis

Fabiano Magagnin
Fabio Kawaguchi Cesar
Bruno Miguez
Livia von Sucro
Igor Albert Canavarro
Bruno Domingos Vieira Pereira

Brazil
Brazil
Brazil
Brazil

/
/
/
/

Goiás / Goiania
Ceará / Fortaleza
São Paulo / Guarulhos
Rio de Janeiro / Rio De Janeiro

Todos contra esse absurdo projeto de Lei!
Lei ridicula -.-

Acho que as redes P2P não podem ser inutilizadas,
Brazil / Rio Grande do Sul / Caxias Do junto com elas vão ir nosso anonimato e nosso direito
Sul
de nos expressar sem sermos identificados.
Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro abaixo a lei
Brazil / Minas Gerais / Belo Horizonte Liberdade, essa palavra
ONDE FICA A LIBERDADE DE EXPRESSÃO, SE TODOS
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
TEM QUE PENSAR OBRIGATORIAMENTE IGUAIS.
de
Pelo bem dos fãs e da cultura não façam desse projeto
Brazil / São Paulo / Osasco
lei.
Brazil / São Paulo / Sao Jose Do Rio
Pardo
A favor da democracia e da liberdade na internet
Brazil / Minas Gerais / Belo Horizonte
Que tal verificar os erros cometidos no Governo em vez
Brazil / Minas Gerais / Belo Horizonte de tentar deixar o povo ignorante?
Brazil / Paraná / Curitiba
Deixem a internet em paz.
Brazil / São Paulo / Araraquara
Já está assinado!
Nenhum senador fora eleito para proibir a criatividade
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
no Brasil. Isto é um insulto aos filhos de tua pátria.
Abaixo aos malditos politicos, corruptos, e não apoião a
ciber-cultura, e somente estão no senado para cumpri
Brazil / Goiás / Goiania
com intereses proprios.
Isto é uma censura, absurda, pq os senhores senadores
não voltam a preocupar-se apenas com seu estômago
como SEMPRE fizeram e deixam os internautas em paz,
proibição de jogos, downloads, o q mais vem agora,
não poderemos mais usar ORKUT e MSN??? Por favor
façam algo de útil pelo Brasil, não apenas atrapalhar
Brazil / Rio Grande do Sul / Sao Marcos ainda mais a vida dos brasileiros
Brazil / São Paulo / Campinas
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Brazil / Minas Gerais / Belo Horizonte
Brazil / Pernambuco / Recife
Brazil / São Paulo / Sao Jose Dos
Campos

ASSINATURAS

Fernanda Thurner de Oliveira

Brazil / São Paulo / Sao Bernardo Do
Campo
Brazil / Paraná / Curitiba
Brazil / Santa Catarina / Florianopolis
Brazil / Rio Grande do Norte / Natal
Brazil / Pernambuco / Recife
Brazil / Tocantins / Araguaina
Brazil / São Paulo / Conchal
Brazil / Rio de Janeiro / Duque De
Caxias

Neltor Antonio Y Castro Junior
anndrea
Vinicius Goellner
Samuel Vale
Dennysvan Almeida Denard
Hiohana
Esley Darlan Soares de Moura
Juan Guilherme
geovane figueiredo albernaz
gustavo

Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil

Marco Aurélio Oliveira
Alessandra Asato
marcos
Lucas Farias de Oliveira
Felipe Machado Duarte
Brenda Vieira
Ian Converso Sismotto

Vinicius Francisco Santana
Ricardo Yoichi Tsutsumiuchi
Giancarlo Ferreira
Caio Couto Carvalho
Vinicius Lurentt Bourguignon
Rafael Rodrigues
Maxshuel Almeida Denard
Thyago Machado Cassimiro
Carolina Costa e Silva
Mateus Alves
Paula Catelan Ridigolo
Priscila S. Costa

/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

Rio Grande do Sul / Sobradinho
São Paulo / Sao Paulo
Paraná / Londrina
Minas Gerais / Contagem
Espírito Santo / Serra
Paraná / Curitiba
Ceará / Fortaleza
São Paulo / Cotia
Isso e um absurdo
Rio de Janeiro / Sao Goncalo
manda ele si preocupa com saude so isso
Santa Catarina / Lages
viva o anime gratuito looool
Acho que essa lei infrige a democracia e acaba
Brazil / Piauí / Picos
voltando muito para a epoca da ditadura.
Estou insatisfeito com o projeto feito pelo Senador
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Eduardo Azeredo.
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Isso é inadmissível!!
Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro
Brazil / Espírito Santo / Vila Velha
cada um que aparece...
Brazil / São Paulo / Diadema
Internet Livre, Mundo Livre!!!
Brazil / Espírito Santo / Serra
Brazil / Pernambuco / Recife
Brazil / São Paulo / Guarulhos
Brazil / Minas Gerais / Governador
Valadares
Brazil / São Paulo / Osasco
Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro

ASSINATURAS
gabriel castro meira
Ana Carolina Nicolau Mendes
Marlos Ricardo Torres Costa
Pedro Willian
Luana
Hugo Afonso Corrêa de Almeida
Tiago Emanuel Werneck dos Santos
Andre Taquetti
Rodrigo Ventania
Kyn
Andre Carlos da Silva Braga
Cristiane Gisele Franz
Gabriel Cerqueira

Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Maria
Brazil

/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

Bahia / Salvador
Minas Gerais / Belo Horizonte
Minas Gerais / Belo Horizonte
São Paulo / Peruibe
Rio de Janeiro / Rio De Janeiro
Rio de Janeiro / Rio De Janeiro
Rio de Janeiro / Rio Das Ostras
Espírito Santo / Vila Velha
Rio de Janeiro / Rio De Janeiro
Rio de Janeiro / Rio De Janeiro
São Paulo / Sao Paulo
/ Rio Grande do Sul / Santa

Clara Bosco Segarra
Yuan Toss

Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Brazil / São Paulo / Sao Paulo

Tássia Franco de Souza
Daniel Nogueira
Luiz Fernando Cabral Gomes
karoline de almeida dutra

Brazil
Brazil
Brazil
Brazil

/
/
/
/

São Paulo / Macatuba
Minas Gerais / Belo Horizonte
Rio de Janeiro / Rio De Janeiro
Bahia / Salvador

Marlon Cabral
alexandro paixao marques
Julian Henrique Fernandes
Clóvis de Oliveira Neves Neto

Brazil
Brazil
Brazil
Brazil

/
/
/
/

Rio de Janeiro / Rio De Janeiro
São Paulo / Diadema
Santa Catarina / Palmitos
Rio Grande do Sul / Viamao

/ Rio de Janeiro / Rio De Janeiro
São só fics, pra que tudo isso? Tem muitas coisas mais
importantes que precisão ser resolvidas...
Simplismente contra essa lei
É revoltante ver algo assim.Enquanto nossas crianças
estão chorando por aí pela falta de atitude dos que
estão no poder, nós, que usando criatividade
procuramos denunciar esses abusos ou apenas ser
solidários com os outros seremos considerados
criminosos!
Lei ridicula, falta do que fazer da nisso
O referido projeto de lei é inadimicivel em uma
sociedade democratica, pois institui a censura do
trafico de informações na internet.PS:Nem intuito
lucrativo os fanssubs tem!!!!! Esse cara nao tem mais
o que fazer ou ta ganhando uma grana por fora.
sou extremamente contra este projeto de lei.
...
Sem comentários em relação a essa abitrariedade!

ASSINATURAS

Gabriel de Oliveira Aparecido
Brazil
Rodolpho Oliveira Costa
Brazil
Hugo Paceli
Brazil
Emanuelle Vasconcellos de Lima
Brazil
Abi Cunha
Brazil
Melissa Shinzato
Brazil
Liana A.
Brazil
FELIPE
ARAUJO
DE
ALCANTARA
OLIVEIRA
Brazil

/
/
/
/
/
/
/

Minas Gerais / Uba
Espírito Santo / Serra
Distrito Federal / Taguatinga
Rio de Janeiro / Rio De Janeiro
São Paulo / Taubate
São Paulo / Praia Grande
Paraná / Curitiba

/ Piauí / Teresina

Não podemos permitir que este tipo de projeto sem
escrúpulos ou embasamento consiga ser aprovado na
surdina. A internet é livre, dinâmica, democrática, viva!

A internet é uma rede de informações, sendo assim
não é correto restringir ou bloquear a troca dessas
informações.
Não Há Nada de Errado em Existir Fansubbers entre
Outros.
Simplismente absurdo.
Isso e um absurdo. Estamos de volta a epoca da
ditadura pra ter uma censura assim?
aposto q isso e uma jogada de markting eleitoreira no
minomo ele q e aparecer na midia,essa lei e um
absurdo.
Acho q isso esta muito errado,nos n fazemos mal a
ninguem com isso.
Essa lei é um absurdo.
Esta lei é uma afronta à liberdade e a cidadania do
brasileiro e pode se converter em ferramenta de
chantagem e espionagem política e controle social. O
cidadão não pode ser culpado até que prove sua
inocência. O governo é que deve ser controlado e não
nossa comunicação privada. O mesmo governo que
deixa os dados do imposto de renda serem vendidos
por camelôs !

Amanda Rodrigues de Menezes

Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro

Vitor Tadashi Uno Nishimura
Caio Cesar dos Santos Nunes

Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Brazil / Alagoas / Maceio

Davi Baptista Rodrigues

Brazil / Minas Gerais / Juiz De Fora

walter rene da silva soares

Brazil / São Paulo / Sao Paulo

Diogo Enrique
Bruno Teixeira Rodrigues Alves

Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro
Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro

Marcos Dutra
Giovanna moreira pacco

Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Brazil / Paraná / Maringa
Brazil / Rio Grande do Sul / Porto Acho que falta RG ou CPF das pessoas. Como provar
Alegre
que eu existo?sds,Ricardo
Brazil / São Paulo / Santos

Jose Ricardo Borba
Luiz Augusto

Bruno Panatta
Elizabeth Martins
Anderson Cid Gurgel
Diogo Lima de Figueiredo
Laura
ALEXANDRE DARCIO FIDELIS
Marta Cristina Farias Barreto
Allan Bissoni Vieira
Evelis Moreira Santos
Fabio LeiteGomes
Hiroaki Okawa
ValberWesley de Sousa Nepomuceno
Marcio Kis Curzio
Douglas da Silva Maciel
Marcelo Alexandre da Costa Cruz
Nelson Zilse
Alexandre Migloria
Guilherme Augusto
Abel
Rodrigo Cruz Fudissaku
Luiz Fernando Oliveira
Victor Calixto de Souza
kurt walter muller

ASSINATURAS
O senador Azeredo deve estar pensando: vamos enxer
as cadeias com as pessoas cultas do nosso pais!
Aquelas que tem criatividade para transformar a
naçao, que tem algum potencial. Agora os verdadeiros
marginais, vamos deixar ae na rua mesmo.Se essa lei
for aprovada, as pessoas que poderiam fazer a
diferença para melhorar o pais vao estar na cadeia,
enquanto aqueles que sempre roubaram, mataram e
/ Paraná / Foz Do Iguacu
pioram a naçao continuarao a solta.
/ Rio de Janeiro / Rio De Janeiro
/ Ceará / Fortaleza
/ Ceará / Fortaleza
/ Rio de Janeiro / Rio De Janeiro
/ Espírito Santo / Serra
/ Sergipe / Aracaju
/ São Paulo / Sao Paulo
/ Rio Grande do Norte / Natal
/ São Paulo / Cotia
/ Santa Catarina / Florianopolis
/ Ceará / Caucaia
/ São Paulo / Ribeirao Pires
/ Rio de Janeiro / Rio De Janeiro
/ Rio de Janeiro / Rio De Janeiro
/ Amazonas / Manaus
/ São Paulo / Sao Carlos
/ Santa Catarina / Blumenau
/ Rio Grande do Sul / Santa

Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Maria
Brazil / São Paulo / Osasco
Brazil / Paraná / Londrina
Brazil / Minas Gerais / Juiz De Fora
Brazil / Rio Grande do Sul / Porto Eh um absurdo ofende o proprio principio de liberdade
Alegre
criativa

ASSINATURAS

Cândido

Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro

Luiza Meira

Brazil / Rio Grande do Sul / Esteio

Jammes Ataliba
Danilo Celestino
Edinelson Keiji Shimokawa
Tiago Matheus de Aquino

Brazil
Brazil
Brazil
Brazil

Felipe

Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro

José Nilton de Santana Júnior
Everson Caratti

/
/
/
/

São Paulo / Sumare
Mato Grosso / Cuiaba
Distrito Federal / Brasilia
Minas Gerais / Juiz De Fora

Brazil / São Paulo / Araraquara
Brazil / Mato Grosso / Primavera Do
Leste

Ridículo...Vendo aqui o tanto que o país precisa desses
caras pra tentar resolver alguma coisa séria, e eles
inventando moda por aí...Por isso q o Brasil não muda,
fica na mesma...Isso prova que eles não tem é o q
fazer.. =/
Com certeza não vai ser uma lei que vai proibir as
pessoas de usarem a sua criatividade para escrever
uma estória. Acredito que, os políticos deviam se
preocupar mais com a educação desse Brasil
analfabeto, do que censurar uma atividade saudável e
educativa como escrever.Espero que meus comentário
esteja compreensível.Enfim, não concordo com essa lei
e espero que o governo decida o que for melhor.
Pessoas que nao tem o minino de consenso sobre livre
expressao cultura, deveria consutar-se melhor, pois
seu filho pode estar em um fansub ou fanfic, o que ele
esta tentando fazer e acabar com a cultura e
conhecimento que conseguimos atraves de um meio
completamente assecivel para qualquer pessoa. fico
triste por ele nao pensar nas pessoas q se beneficiam
disso.
sem comentarios !
Quero a internet como está. LIVRE. LIBERDADE.
Nem preciso falar nada. :/
Sou contra essa lei ela e contra a privacidade nossa na
inter
Essa lei prejudica uma disseminação cultural no Brasil.
Prejudica milhares de pessoas que querem conhecer e
aprender culturas de outros países. É mais uma lei feita
por pessoas IGNORANTES nos assunto. Deixo minha
total desaprovação por essa lei idiota. E aconselho as
pessoas responsáveis por idealizar a mesma, a
pesquisar mais sobre o que estão fazendo, para não
prejudicar pessoas honestas que fazem um trabalho
que alguém nesse país deveria fazer e não faz.

ASSINATURAS
Patrick Byron Figueiredo dos Santos
Raiza Marcela de Brito Arcanjo
NIDIA DIMAS DE OLIVEIRA COUTINHO
Bruuh
Marcio Henrique Lombardi Barbosa
Bill Gates
Sílvia
Prisma159
Pedro Luís Martins
Márcio Luís Günther
Guilherme Lima Nunes

Carlos Eduardo Moncken Michel
Rogerio Silveira Vilela
Jessica Arsego
Isadora
Renata Gomes
Ricardo J. das Chagas
Celso de Paula Assis Neto
Iara M Lima
Antonio Alcides Janja Melo
Marcella Triani
Camilla Silva
Kamila Rafaela de Moraes Gomes
Sergio Tadeu da Silva

Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil

/
/
/
/
/
/
/
/

Rio de Janeiro / Rio De Janeiro
Minas Gerais / Nova Lima
Distrito Federal / Brasilia
São Paulo / Itapetininga
São Paulo / Guarulhos
Acre / Rio Branco
Rio de Janeiro / Rio De Janeiro
São Paulo / Osasco

Pelo debate e transparência no PL de Controle da
Brazil / Ceará / Fortaleza
Internet
Brazil / Rio Grande do Sul / Porto
Alegre
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
¬__¬'
EU nao concordo com esta lei pelos seguinte motivo:Na verdade o pessoal que legenda Anime, so faz isso
para ajudar, e nao para complicar o sistema imposto
por um governo que so se importa com o que nao
devia.Criem leis que favorecam a populacao.Esquecam
um pouco de internet e vao assinar tratados com
Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro outros paises!!!!!!!!!!!!!
Brazil / Minas Gerais / Passos
Digo nao a este projeto de LEI
Brazil / Rio Grande do Sul / Carazinho
Brazil / São Paulo / Osasco
O que mais eles pretendem nos proibir de fazer?
Brazil / Sergipe / Aracaju
pow, não podem acabar com isso nao, isso prejudicaria
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
a vida de Milhões de Brasileiros..!
Eu, como outros milhões de internautas, peço que
Brazil / Goiás / Goiania
atenda nosso pedido.Sem mais declarações.
Brazil / Minas Gerais / Uberlandia
Cara que senador mais louco e desinformando.
Brazil / Ceará / Fortaleza
Voto pelo veto dessa lei!
Brazil / Espírito Santo / Serra
Brazil / Sergipe / Aracaju
Brazil / Rio Grande do Sul / Porto
Alegre
Brazil / Santa Catarina / Ararangua
E tem o que comentar.

ASSINATURAS

Renan Zampronio

Brazil / São Paulo / Guarulhos

Ingrid Figueiredo
Rodrigo Claudino Diogo
Tarcisio
TATIANY BUENO
Rafaela Vianna

Jayme de Oliveira Alvares
Kleverson Souza de Carvalho
bruno renatto sugobono neyra
Isadora Ohana

Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro
Brazil / São Paulo / Sao Carlos
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Brazil / Paraná / Curitiba
Brazil / Ceará / Fortaleza
Brazil / Rio Grande do Sul / Porto
Alegre
Brazil / Minas Gerais / Juiz De Fora
Brazil / Rio de Janeiro / Sao Goncalo
Brazil / Rio Grande do Sul / Novo
Hamburgo
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Brazil / Goiás / Senador Canedo
Brazil / São Paulo / Santos
Brazil / Rio Grande do Norte / Natal
Brazil / Minas Gerais / Ouro Fino
Brazil / Rio Grande do Sul / Pelotas
Brazil / São Paulo / Jacupiranga
Brazil / Rio Grande do Sul / Santana Do
Livramento
Brazil / Piauí / Teresina
Brazil / São Paulo / Campinas
Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro

Isabel Wermuth

Brazil / Santa Catarina / Navegantes

Marcus Rocha
Eduardo George
Rafael Angelos O. Dias
Leandro de Souza
Denise dos Santos Rodrigues
João Cárcio Silva
Katia
Felipe
Gabriel Silva
Marla da Silva Duarte
Ana Cecilia Paes Landim Fonseca

Cada vez mais os direitos sobre a própria liberdade de
expressão vão sendo tomados, até que não sobre mais
nenhum. Não há como admitir.
Fanfictions são postadas na internet por livre e
espotanea vontade das autoras! são adolescentes que
escrevem por diversão, lazer. Algumas dessas meninas
até viram escritoras quando crescem.Não é crime vc
cirar uma história e postá-la na internet para que
outros fans leiam e se divirtam. Acho que podem até
fazer atal lei, contanto que revejam seus conceitos
sobre fanfictions e parem para pensar se realmente é
crime o que menininhas de 13 anos escrevem.

Não é justo tirar o nosso direito de criação e proibir a
criatividade.O certo seria insentivação, e não proibição.

ASSINATURAS
Acho isso falta de consideração com as pessoas que
trabalham por vontade própria e sem fins lucrativos,
somente pela felicidade dos fãns dos seriados que
passam somente em outros países e em canais de
/ Rio de Janeiro / Rio De Janeiro redes de TV privativas.
Sou totalmente contra esta lei pois não melhora em
nada a qualidade de nosso país, apenas está cada vez
mais retirando a unica coisa que o cidadão ainda
possui, a liberdade. O governo deveria se importar
mais em fazer as leis já existentes funcionarem e
serem colocadas em pratica do que criar mais leis.
/ São Paulo / Campinas
/ Paraná / Londrina
Lei Ignorante!
Quer tornar uma das atividades mais criativas da
/ Mato Grosso do Sul / Ivinhema Internet em ato criminoso????AFF...
/ São Paulo / Sao Paulo
o que tem para dizer
/ Paraná / Maringa
Viva a liberdade da internet.
Eu acho esse projeto de lei um absurdo! Com certeza
deve ser feito um debate, e afinal, pra que fazer essa
/ Rio de Janeiro / Resende
lei? O que o Brasil ganha com isso?
/ Minas Gerais / Ipatinga
Podem contar com meu apoio. ^^
/ São Paulo / Guarulhos
Ridiculo esse senador!
/ Minas Gerais / Belo Horizonte nada a declarar... tipico do Brasil...
/ Minas Gerais / Belo Horizonte
por favor senador, pare com isso e evite ser exposto ao
ridículo...este
seu
substitutivo
é
totalemnte
inconstitucional e fere direitos e garantias previstos no
artigo 5º da CF/88 que rege nosso país...vamos torcer
/ Distrito Federal / Brasilia
para que a sanidade volte a sua mente^^\\o/
/ Rio Grande do Sul / Caxias Do

Leonardo

Brazil

Matheus Silva
Marcos Pretti

Brazil
Brazil

Lucas Pelegrino
Felipe da silva
Rafael Candido Santana da Silva

Brazil
Brazil
Brazil

Marina
Lucas Chuenquer
Iuji Ujisato
Lucas Dias Parizzi
Sergio Henrique de Morais

Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil

Priscila de Assis Mourão

Brazil
Brazil
Sul
Japan / Aichiken / Toyohashi Shi
Brazil / São Paulo / Mococa
Brazil / Rio Grande do Sul / Coronel
Bicaco
Brazil / Ceará / Fortaleza
Brazil / São Paulo / Guarulhos
Brazil / São Paulo / Bauru
Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro

Ana Paula
Kisaki Eri
Rodrigo leme cardoso
Ederson Luiz Vieira
Johann Aguiar
Douglas Cosso da Silva
Livia Cristina Gabos Martins
Jeferson Barboza de Oliveira

ASSINATURAS
pedro henrique de morais
Paulo Henrique
Lucas Filipe Dias Cesar
Pedro de Souza Delapieve

Lucas Paulo S. Moura

Brazil / Goiás / Goiania
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Brazil / São Paulo / Sao Roque
Brazil / Rio Grande do Sul / Porto
Alegre

Esses politicos nao tem com oque se preoculpar alem
de gastar seus gordos salarios, e inventar essa
Brazil / São Paulo / Sao Jose Dos modinha de inventar leis inuteis para o crescimento do
pais! Sem Mais!!!
Campos

Madalena Aguiar
Luíza Neves Marques
Paulo Carmino
Gabriel Brasil

Brazil
Brazil
Brazil
Brazil

Filipe Leandro de Andrade
RENATO ISOKAITE
Danilo

Brazil / Paraná / Jandaia Do Sul
Brazil / São Paulo / Guarulhos
Brazil / São Paulo / Sao Paulo

Thiago Souza
luan
Kevin
Josefson Fraga Souza
Paula Pivatto
Ana Paula Martins
Leandro Macedo
Ana Cristina
Marcio Yukio Ito
Lucas Contini
Thaís Landi de Campos
Gabriel Roque

/
/
/
/

São Paulo / Sao Paulo
Rio de Janeiro / Nova Friburgo
Distrito Federal / Brasilia
Distrito Federal / Brasilia

Esta lei é absurda! Tantas coisas urgentes nesse país e
o nosso governo só se preocupa com as coisas que não
podem gerar lucros pra eles mesmos. Isso é revoltante.
queremos liberdade de expressão!
Bem,pra min,isso e besteira,so isso!
Em vez de fazer uma lei decente, fica com essas
frescura de lei que num vai servir de nada e sim
encher o saco do povo. Malditos velhos sem cultura.

Abaixo essa lei opressora dos muitos, e defensora dos
Brazil / Mato Grosso / Caceres
poucos!
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Brazil / Ceará / Fortaleza
Essa lei não tem sentido.
Brazil / Mato Grosso / Varzea Grande
Brazil / Rio Grande do Sul / Porto
Alegre
Ridiculo! simplismente isso!
Brazil / Santa Catarina / Indaial
Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro
Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro
Brazil / Minas Gerais / Muzambinho
Proibir a simples leitura de mangás nem publicados no
país, besteira!Ninguem perde, nem ganha com isso, é
Brazil / Rio Grande do Sul / Erechim
neutro, deixa como está que tá bom.
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Nós temos direito à Democracia!
Brazil / São Paulo / Itapevi
Sem comentários...

ASSINATURAS

juan suddendevice
Valcir Silva Medeiros
Luis Carlos dos Santos
Victor Marcos Couto Caetano
ana paula oliveira lima
Fabiano Shinji Otaguro
Paulo Henrique Cremon
Leonardo Almeida Ramos
Danielle Mayumi Shiba
Marina Aguiar
Patrícia Marques Fernandes
Joel Moura Cavalcante Santos
Cassiano
Matheus Vellosoq
Bruna
Bruna Ribeiro
Leonardo Allerding
Vitor
Matheus
Fernando Rodrigues Makert Santos
Stephanie Susan
Larissa de Oliveira Martins
Lucas da Matta Cucco
Thomas
Irwing Antonio da Silva Correia
alex seben de almeida
Rebecca
Gabriel Pereira Theophilo
Breno
Fábio Oliveira Pimentel

Thats bullshit!!! The sharing of info is unstoppable!!!
Brazil / Rio Grande do Sul / Porto And crime is to profit on intellectual copyrighted stuff.
Alegre
We do not profit on it.
Brazil / Rio Grande do Sul / Rio Grande mais uma maluquice!
Brazil / São Paulo / Barueri
Brazil / Minas Gerais / Formiga
Brazil / Minas Gerais / Belo Horizonte
Brazil / São Paulo / Indaiatuba
Brazil / Paraná / Juranda
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Brazil / Paraná / Curitiba
Brazil / Ceará / Fortaleza
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Brazil / Pernambuco / Recife
Brazil / Bahia / Salvador
Brazil / Distrito Federal / Sobradinho
Brazil / Minas Gerais / Belo Horizonte
Brazil / São Paulo / Sorocaba
Brazil / São Paulo / Sao Carlos
Brazil / Pernambuco / Recife
cada um com sua loucura, mas ai já é demais...
Absurdo
Brazil / Mato Grosso / Cuiaba
Brazil / São Paulo / Campinas
Brazil / Santa Catarina / Indaial
Brazil / São Paulo / Lorena
Brazil / São Paulo / Santos
Brazil / Mato Grosso / Cuiaba
Brazil / Bahia / Salvador
Brazil / Rio Grande do Sul / Lagoa
Vermelha
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
.
Brazil / Ceará / Fortaleza
essa artistagem do senado foi impressionante
Mais uma lei idiota ....
Brazil / Pernambuco / Recife
È necessário transparência em suas ações, vivemos em
um pais democrata.Um debate público seria, mas que
Brazil / Bahia / Salvador
obrigação.

ASSINATURAS

Alice
luiz fernando mourao santos

Brazil / São Paulo / Santos
Brazil / Minas Gerais / Belo Horizonte

Wellington Luiz Sales Barros Filho

Brazil / Pernambuco / Recife

Jonathan Willian Moreira da Cruz
Guilherme Autusto Pedroso Souza
Thiago augusto da silva
Sarah Monteiro de Castro
Mariana Nonaka
Eliezer Willian Simoes Xavier
Roberto Junior
Lucas de Almeida Jardim
Rafaela Assis Marques

Fernanda Dias
Joao Felipe Sanros

Brazil / São Paulo / Osasco
Brazil / Rio de Janeiro / Niteroi
Brazil / Paraná / Foz Do Iguacu
Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro
Brazil / Paraná / Londrina
Brazil / Espírito Santo / Vila Velha
Brazil / São Paulo / Atibaia
Brazil / Paraná / Francisco Beltrao
Brazil / Bahia / Salvador
Brazil / Rio Grande do Sul / Caxias Do
Sul
Brazil / Bahia / Cruz Das Almas
Brazil / Rio Grande do Sul / Porto
Alegre
Brazil / Ceará / Fortaleza

Daniela Buarque Gusmão

Brazil / Pernambuco / Recife

MAICON DE CASTRO
Saionara Maria Nunes Nascimento

Boa lei.Já que vivemos em um país sem violência, com
uma
ótima
distribuição
de
renda,
hospitais
maravilhosos, comida e moradia para todos, sem
desemprego, etc etc, vamos nos preocupar com as
FANFICS, aquelas ameaças para a humanidade,
aqueles textos que envergonham o Brasil.Olha, o dia
em que o Brasil estiver ÓTIMO, aí sim se preocupe com
coisas menos relevantes.
essa lei e um absurdo
O Projeto de Lei desse calibre, deve ser profundamente
discutido com a sociedade, antes de ser tomada
qualquer decisão.
Totalmente ridiculo fazer uma coisa dessas com a
internet!

Deveriam
punir
outros
crimes
muito
mais
importantes,que lei é essa? passa batido crimes
terriveis e condenam diversão que nao tem nada haver
com crime.

Naara
Fábio Ricci
william matias da silva
evandro lyra
Sean Telles Pereira

Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil

Gimaluco
Marilia Graziella Dantas de Moura
Paulo Jose Duarte
Leandro C Silva

Brazil
Brazil
Brazil
Brazil

Danilo Rodrigues Zajac

Brazil

Hudson Julliel Bandeira Rodrigues de
Medeiros
Brazil

luiz flauzino dos santos junior
Carlos

Brazil
Serra
Brazil

ASSINATURAS
É realmente dificil de acreditar que num país onde só
se vê fome, criminalidade, um enorme déficit na saúde
e educação, corrupção, há políticos como o Senador
Azeredo muito preocupados em colocar na cadeia (que
por sinal já nao cabem mais ninguém) internautas que
só visam o entretenimento. Como se o Brasil já
estivesse muito bem em todas as outras áreas para se
preocuparem com assuntos como este. Precisamos
/ Minas Gerais / Belo Horizonte mesmo votar melhor da próxima vez.
/ São Paulo / Sao Paulo
ri-di-cu-lo
/ São Paulo / Carapicuiba
/ Santa Catarina / Florianopolis
/ Piauí / Teresina
Acho isso um absurdo, milhares de fãs de anime,
milhares de criadores de fics, e os tão glorificados
fansubbers deixarão de existir??? Se fosse pra fazer
uma coisa dessas, porque não fizeram a muitos anos
atrás, sendo que seria uma coisa erradísiima, me
pergunto se o senador nunca baixou uma musica pela
internet, ou mesmo comprou um dvd pirata?Leis como
essas, são criadas para denegrir o mundo em que
vivemos, então vamos lutar, para que essa lei não
/ São Paulo / Sao Paulo
entre em vigor!
Eu quero ter acesso a outras culturas!
/ Pernambuco / Petrolina
/ Paraná / Curitiba
Nunca mais voto no PSDB
/ Rio de Janeiro / Cordeiro
Eu sou contra a esse projeto de lei!
Desse jeito não vai existir peivacidade nem na
internet...
/ São Paulo / Sao Paulo
Eu nao acredito que uma pessoa possa ser contra uma
forma de cultura tem simples e tao divulgada como
esta...Sou totalmente contra esta norma...E todos os
/ Distrito Federal / Sobradinho
meus amigos tambem.
em vez de tentar acabar com um trabalho prestigiado
por varias pessoas , porque nao vao caçar as pessoas
que matam que roubam e ate mesmo seus
companheiros que sempre estao roubando o dinheiro
/ Mato Grosso / Tangara Da que suadamente conseguimos para pagar os
exorbitantes impostos de vocês !!
/ Espírito Santo / Vila Velha
RIDICULO!

ASSINATURAS
rodrigo ribeiro de paula

Brazil / Espírito Santo / Serra

wilson xiscatti
Matheus Cardoso Dobrowolsky
Welson Ribeiro Marques
Jeanne da Silva Carvalho Branco
Jane Oliveira Feitoza
Iracema Justa Lima
Helena Nascimento Fonseca
Gisele Lima Princisval
diego cordeiro da silva
Juliana
ligia
Thiago Santos Amorim

Brazil / Maranhão / Imperatriz
Brazil / Minas Gerais / Belo Horizonte
Brazil / Goiás / Goiania
Brazil / São Paulo / Valinhos
Brazil / Mato Grosso / Rondonopolis
Brazil / Acre / Rio Branco
Brazil / Minas Gerais / Montes Claros
Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro
Brazil / Minas Gerais / Belo Horizonte
Brazil / São Paulo / Santos
Brazil / Tocantins / Gurupi
Brazil / São Paulo / Santos
Brazil / Rio Grande do Sul / Porto
Alegre
Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro
Brazil / Santa Catarina / Urussanga
Brazil / Rio Grande do Sul / Caxias Do
Sul
Brazil / São Paulo / Campinas
vai se fuder senador

Andressa Martins Schinoff Alves
Renato Siqueira Silva
Rafael Tomasi Bittencourt
Mateus Nunes
julio augusto felix machado

vai fazer alguma coisa que presta pelo BR
Que tal se preucupar com os crimes cometidos pelos
proprios colegas?

ASSINATURAS

Vinicius Domingues Barroso
Christiane Tamyres Azevedo Cruz
Daniel Henrique

Isabel Weber Kaspary
Karina Santana
Francisco Junior
Felipe
Felipe

Priscila Marques Kai

Luis Fernando

De onde ele tirou essa ideia idiota?\r\n\r\n
Ta
ganhando um por fora de alguma editora ou
distribuidora?\r\n\r\n
Ao Sr.Senador, procure oque
fazer que o senhor acha, nao perca seu tempo
inventando essas idiotices pra mostrar servicio.

Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro
Brazil / Rio Grande do Sul / Porto
Alegre
Sou completamente contra!!
Brazil / Pernambuco / Recife
sou contra tudo isso
Sou totalmente contra uma lei que quer destruir a
democracia do país. Nosso governo pouco faz para
ajudar a população, é inadmissível querer PROIBIR o
que ela pode fazer para fins de entretenimento na
Brazil / Paraíba / Joao Pessoa
rede.\r\n\r\nNão ao crime, sim a liberdade.
Brazil / São Paulo / Santos
\r\n
Que vergonha, parece que estamos entrando em uma
Brazil / Paraná / Maringa
nova Ditadura.\r\n
Cada um deve fazer o que bem quiser com a sua
internet, o governo deve se preocupar com os
verdadeiros ladroes e nao com a parte facil...
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Brazil / São Paulo / Santos
Descordo a aprovação dessa lei por vários motivos.
Primeiramente, os fansubbers realizam us trabalho de
fãs para fãs sem a intenção de arrecadarem
fundos,fazem isso gratuitamente. As fanfics são
histórias criadas por fãs com bases nas histórias
originais, que não prejudicam o autor, mas ajudam a
divulgar o trabalho dele. Podemos concluir que será
Brazil / Mato Grosso do Sul / Nova uma lei que definitivamente tirará a liberdade de
milhões de internautas.
Andradina
Eles tem que se preocupar com coisa mais seria do
que encher o saco das pessoas que não estao fazendo
nada de errado.\r\n\r\n Eles deveriam se preocupar
com a segurança das pessoas,a criminalidade, roubo e
etc.\r\n agora vir falar q dublar Anime e manga e
crime, me polpe.\r\n\r\n ELES DEVEM COLOCAR A
SEGURANÇA DA POPULAÇAO EM PRIMEIRO LUGAR
CONTRA ROUBO, ISSO SIM... E NAO ENCHER O SACO
DAS PESSOAS QUE TRADUZEM O ANIME POR
DIVERSAO\r\n\r\n essa e minha opinião
Brazil / São Paulo / Sao Paulo

ASSINATURAS
Felipe Parada do Monte Carmello
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Cibele Itaboray Frade
Brazil / Minas Gerais / Belo Horizonte
Guilherme Augusto Botelho Alves de
Souza
Brazil / Distrito Federal / Sobradinho
Brazil / Rio Grande do Sul / Passo
Lucas Pires Gomes
Fundo
Ronaldo
Brazil / Distrito Federal / Ceilandia
David S. M.
Brazil / Ceará / Fortaleza
Rubem Nery
Brazil / Amazonas / Manaus
RENAN MARTINS GABRIEL
Brazil / São Paulo / Capivari
Leny Maciel Grilo
Brazil / Rio Grande do Norte / Natal
Bruno Sousa
Brazil / Piauí / Picos
Hugo Santos Nascimento
Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro
Francis Gregori Munis
Brazil / Santa Catarina / Canelinha
JACKSELE OLIVEIRA SANTOS
Brazil / Minas Gerais / Machado
Daniel Victor de Almeida Stutz
Brazil / Minas Gerais / Belo Horizonte
Paulo Henrique Yasaka Lopes
Brazil / Rondônia / Vilhena
Rafael Vasconcelos Cavalcanti de Frias Brazil / Pernambuco / Recife
Isabelle
Brazil / São Paulo / Sao Paulo

Roni Carlos Miguel
Elyvelton oliveira da silva

Hugo Felipe de Andrade
fellype barros

Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Brazil / Acre / Rio Branco

Um menino aqui da Rua roubou um carro e no entanto
não foi preso por ser menor de idade. Acho que o Sr.
Senador tem que achar outra forma de encher linguica
porque com a boca nao está dando certo. Vá fazer uma
lei que beneficie a populacao e nao as grandes
empresas. Ah esqueci né... Pobre nao tem dinheiro,
mais as grandes empresas tem e muito. Senador, nao
se esqueça que pobre vota viu!
eu acho que todos nos estamos certos!!!!!!!!!!\r\n

Brazil / São Paulo / Mogi Das Cruzes
Brazil / Pernambuco / Olinda

É cada vez pior o nivel da capacidade dos senadores do
nosso país em achar leis inuteis para fazerem projetos,
uma coisa que só tem beneficiado a milhares de jovens
eles vem taxar como crime , não tem neim o que
comentar a não ser que esse senhor deve como coco
no café da manhã pra pensa uma merda dessa!!!
isso e inaceitavel

ASSINATURAS

Brianna stephanie carvalho
Tathiane Souza
Amanda Lucchesi
Diego Edgard Soares
Setsuna
Gustavo Motta
guilherme
Felipe Gomes de Alencar Cherpinsk
Mike

Danilo Ribeiro Luiz
Erika
Brendon Valentin Nunes
Daniel Cabral Pinto
WILLIAN TAIGUARA
Paulo
Eduardo César Diniz Macêdo
guilherme pinheiro pires
Teovanio Santos Moreira
Matheus de Castro Gomes
Nara Emi Tanaka Yamashita
Sabrina Franzoni Barbosa Ferreira
Gabriela Alves
Alexandre da Silva Teixeira

o/\r\nCom os problemas que enfrentamos no Brasil o
senador se preocupa com textos escritos por
adolescentes!Quer dizer ele está praticamente
proibindo a criatividade dos jovens!\r\n
¬¬
-.-'
Idiotisse, não tem palavra melhor pra descrever isso!

Brazil / Minas Gerais / Belo Horizonte
Brazil / Ceará / Fortaleza
Brazil / Minas Gerais / Belo Horizonte
Brazil / Distrito Federal / Samambaia
Brazil / Rio Grande do Sul / Porto
Alegre
Abaixo a esta lei!
Brazil / Rio de Janeiro / Niteroi
Espero que nos tenhamos nossa cultura devolta
Brazil / São Paulo / Aruja
sem comentario pra isso ...
Eu acho um absurdo fazerem isso.
Brazil / São Paulo / Atibaia
Meu assim nao da ....agora vcs qrem tirar isso de
nós ...uma das unicas diversoes q tenho é isso..assim
Brazil / São Paulo / Aracariguama
nao da....Vao procurar coisas importantes pra fazer...
É um absurdo que querem fazer!!! falta cerebro para
estes politicos??? Não sabem criar leis que não penem
o cidadão de direito ou é uma forma de nos
controlar??? Já chega os softwares proprietarios que
ditam que o software não é nosso!!! agora é a
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
liberdade??
Brazil / São Paulo / Araraquara
Brazil / Rio Grande do Sul / Rio Grande
Brazil / Pará / Belem
Brazil / Distrito Federal / Sobradinho
Brazil / Pernambuco / Recife
Esse projeto é tão absurdo que não merece nem um
Brazil / Ceará / Fortaleza
comentário de porque assino esta petição!
todos temos o direito a liberdade \r\n\r\nmonitorar o
que fazemos na internet é muita\r\npalhaçada
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Brazil / Goiás / Aparecida De Goiania temos que ir contra essa, burrices politicas.
Brazil / Rio Grande do Sul / Porto
Alegre
...
Brazil / São Paulo / Ilha Solteira
Brazil / Minas Gerais / Leopoldina
Brazil / São Paulo / Carapicuiba
Sem comentarios...
Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro

ASSINATURAS
julio cesar nascimento raymundo
Roberto Lima
All Gore

Douglas Rodrigo Roiek
ricardo goncalves barboza
Rafael Dourado Silvestre de Oliveira
Danilo Costa Reis
Juliana Lima

Jackson
Jean Thomaz Rogerio
Rafael de Oliveira
esther
Ariel Leonardo
Pedro Candido da Silva Neto
Murilo Vieira Pimentel de Rezende
Patricia Soares
Ana Elisa Drumond
Abraao de Oliveira Amaral Junior
Edgar Caldeira

Brazil / São Paulo / Sao Joao Da Boa
Vista
sou contra o projeto so isso.
Brazil / Santa Catarina / Porto Belo
Afff... Já proibiram Couter-Strike, mas agora fazer isso
Brazil / São Paulo / Catanduva
já é o fim do mundo... ¬¬
É um direito de todos que assim decidirem
compartilhar a informação que eles tem, para que
pelos menos nós tenhamos cultura, entretenimento e
principalmente conhecimento para viver bem, viver
socialmente e com consciência. E é justamente essa
consciência que eles não esperam que o povo tenha,
Brazil / Paraná / Uniao Da Vitoria
pois sendo assim não seriam eles que estariam lá.
Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro
Brazil / Bahia / Salvador
Brazil / Bahia / Salvador
Brazil / Ceará / Fortaleza
eu acho ridiculo o fato de tentarem proibir algo como
alguém de expressar o que pensa em uma fanfic ou
traduzir e destribuir 'gratuitamente' um filme ou um
anime.\r\n\r\nprincipalmente com as crises que o brasil
enfrenta\r\nnos dias de hoje como corrupção ,
contrabando de drogas , prostituição infantil entre
outros e um homem desses visa somente para o lado
Brazil / Maranhão / Sao Luis
dos que nada de errado fazem.
Que palhaçada, pq ao invés de ficar fazendo essas
bobiças esses senadores não pensam em acabar com a
Brazil / Santa Catarina / Joinville
porcaria da corrupção do Brasil?\r\n
Brazil / Minas Gerais / Sete Lagoas
Brazil / Mato Grosso do Sul / Campo
Grande
Brazil / Piauí / Teresina
Brazil / Pernambuco / Olinda
Brazil / Rio Grande do Sul / Bento
Goncalves
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Brazil / Minas Gerais / Itabira
Brazil / Bahia / Itabuna
Brazil / Acre / Rio Branco

ASSINATURAS
Fabiana Pimentel Solis
Lucas Sales Pereira
Thiago Oliveira Costa

Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro
Brazil / Bahia / Salvador
Brazil / Rio de Janeiro / Bom Jesus Do
Itabapoana

joao eduardo marques de medeiros

Brazil / Rio Grande do Norte / Natal

fellipe rodrigues
roberto coutinho

Brazil / Goiás / Goiania
Brazil / São Paulo / Sao Paulo

André L. Bimbatti Assumpção Jr

Brazil / São Paulo / Tatui

Nayara Rossi Brito da Silva

Brazil / Distrito Federal / Brasilia

Lia

Brazil / Paraná / Londrina

Caio Ormond Araujo

Brazil / Paraná / Curitiba

Daniel Rodrigues Rocha

Eu acho uma poca vergonha oq o senado federal esta
tentando faser com laser de varios internaltas...espero
nem ver na verdade a cor dessa nova lei...
Ei senador arruma algo produtivo pra fazer!\r\nseu
inutil!
absurdo cade a liberdade
Deve haver uma votação para ver se a lei deve ser
aprovada!! e garanto, 80% do país vota contra essa lei!
sou contra esse projeto de lei, quero minha liberdade
pelo menos na internet!
simplesmente e ridiculo, tem coisas e causas muito
mais urgentes do que sancionar essa lei .
É realmente inadimissivel que seja aprovada uma lei
tão mal elaborada.Ela só prejudicará um grupo de
brasileiros que sacrificam seu tempo para trazer
materiais gratuitamente ao alcance de todos. Além
disso, é facil baixar esse tipo de arquivos em
provedores interncionais, nos quais a lei não é valida.
Apenas uma palhaçada que prejudica toda a nação.
criminalizar pessoas por fazer um simples download da
internet e um erro fatal ao em vez de vc fazer isso pq
nao vai fazer leis mas rigidas para os bandidos ou fazer
com
que
as
leis
que
ja
existem
sejam
obedecidas.\r\ncuidado em pq tenho certeza qeu
alguem da sua familia tambem vai ser prejudicada

Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro
Brazil / Minas Gerais / Coronel
Rodolfo Pacheco Castro
Fabriciano
Que lei mais estupida...\r\n\r\n
Senador Azeredo: um verdadeiro Nazista, que pretende
privar o povo do acesso a informação e acabar com a
revolução informacional possibilitada pela internet. Se
Renato Guilherme da Mata Ribeiro
for aprovada tal lei o Brasil mergulhará em um
Ebbers
Brazil / Pernambuco / Recife
profundo atraso.
Fabiana Carvalhal
Brazil / Bahia / Salvador
Karen Lima Delgado
Brazil / São Paulo / Embu

ASSINATURAS
Ana Paula M. Agostini
Matheus Bandoch
Amanda Dutra de Assis
Eduardo Mainardes Rodrigues Filho
James Clebio Silva de Assis
Michel Bocca
felipe megale
Douglas Nunes Alves

Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil

/
/
/
/
/
/
/
/

Roberto Santos

Brazil / Pernambuco / Recife

Verônica Andrade

Brazil / São Paulo / Sao Paulo

Gabriel Ribeiro
Verônyca Veras

Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Brazil / Distrito Federal / Brasilia

Peter Gonçalves Curia

Brazil / São Paulo / Guarulhos

Priscila Frohmut Fonseca
Joao de Assumpcao Scheel
Erival Campos Dourado
André Furlan
Vinicius Dornelas Braz

Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil

/
/
/
/
/

São Paulo / Sorocaba
Paraná / Curitiba
Minas Gerais / Caratinga
São Paulo / Sorocaba
Sergipe / Aracaju
Rio Grande do Sul / Erechim
São Paulo / Santos
São Paulo / Sao Paulo

São Paulo / Sao Paulo
São Paulo / Sao Paulo
Roraima / Boa Vista
São Paulo / Sao Paulo
Minas Gerais / Juiz De Fora

Sou totalmente contra leis que anulam a nossa
liberdade, por que os politicios nao criam leis que
dimunam suas vantagens monetarias.
Não podemos deixar que tirem o NOSSO DIREITO de
criação!
um profundo, amplo, democrático e transparente
debate com todas os setores da sociedade brasileira.
Preste atenção, olhe ao redor, as coisas acontecem de
maneira sem razão, o mundo que nos cerca só nos trás
decepção, vamos pensar de maneira consciente pra
podermos melhorar tudo que é errado e não está no
seu lugar, não acredite naquilo que eles passam na
televisão, vida sem sentido e manipulação, preste
atenção...
Enquanto ainda não existir um código de leis civil
relacionado à internet e à informática, não há o menor
sentido em já definir leis criminais a respeito. Pra
determinar leis sobre crimes cibernéticos se deve
antes discutir e determinar um código civil de uso da
internet.

ASSINATURAS

Lícia

Emmanuel Nazareno de Lima Ferro

Débora Goebel
Ignácio Dotto Neto
Rafael Marinho
Diego de Souza Moura
Lincoln seixas

Vitor Pires Fontenele de Meneses
Rodrigo parreiras da silva

Brazil / Bahia / Salvador

é o que? vivemos em uma ditadura sem liberdade de
expressão, onde as pessoas não podem nem ter a
liberdade de escrever uma simples história e publicá-la
na internet, só porque utiliza nome de pessoas
famosas?\r\ne vão prender as pessoas por isso,
enquanto politicos roubam o dinheiro que deveria ser
investido na educação, sáude e economia?\r\n

O Senado brasileiro deve agir com responsabilidade e
discutir muito antes de aprovar qualquer tipo de
controle na internet. A tecnologia da informação têm
se renovado muito rapidamente e não podemos correr
o risco de ficarmos para trás em matéria tecnológica
Brazil / Ceará / Fortaleza
por causa de empecilhos legais mal definidos.
Proibir fanfics? com que objeitvo? algo que muitos
escritores apoiam até mesmo fazendo conferencias
com
os
Fãs
escritores,proibir
a
criação
de
fanfics,fanartes é o primeiro passo para a volta a
ditadura. é proibir a liberdade de expressão, é proibir a
criatividade se desenvolva na popuilação é diminuir a
leiutra que ja contém indices baiximos, qual o bem que
Brazil / Rio Grande do Sul / Porto isso traz a humanidade? só gente burra para cair na
Alegre
ladainha de politicos corruptos
Brazil / Paraná / Curitiba
Transparência sempre!
Brazil / Pará / Ananindeua
realmente vergonhosa essa atitude!
Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro Vmo v no q vai daH xDD
viva a liberdade na internet
Brazil / São Paulo / Campinas
Como assim regularizar o uso de internet?\r\nA internet
é o unico canto onde nóspodemos fazer as coisas que
nos dão prazer sem sermos culpados por isso.E
também criminalizar o ato de fansub?saibam que se
vocês aprovarem essa lei sem fazer umareuniãocom o
povo, vocês podem ter certeza que a lei vai atrapalhar
mais nossa nação do que ajuda-la vocês pensam que
as pessoas que fazem as coisas que a lei propos a
Brazil / Bahia / Salvador
proibiçao não são poucas...
Brazil / Minas Gerais / Guarani

ASSINATURAS

Ana

Brazil / Ceará / Fortaleza

Fernanda Caroline Bonato
Laercio Ruffa
Thiago Borges de Oliveira
JÚLIO CÉSAR MAGALHAES PIZOLETTO

Brazil
Brazil
Brazil
Brazil

Fabio Correia Pimenta
José Ailton Camilo
Maxx Fonseca
Gabriela da Silva Zago
Waldemir Arnaldo Silva Direito
Rafael Alves de Almeida
Marcos Donizetti de Almeida
Nilton Narimatsu
Olavo Rodrigues Xaves

Eurípedes Marccos

/
/
/
/

Paraná / Curitiba
Paraná / Curitiba
Goiás / Rio Verde
São Paulo / Sao Paulo

Eu não acho que isso seja certo, aprovar este projeto
de lei é reprimir a cultura e a liberdade das pessoas,
afinal fanfics são apenas historias alternativas que as
pessoas
criam
e
querem
publicar(Sem
fins
lucrativos)Não é nenhuma forma de plagiação é
apenas uma maneira de expressar sua criatividade ou
opnião.
Transparência já!\r\nExigimos divulgação mais ampla
das medidas.

Esse projeto é um absurdo.
Esse projeto tende a proibir (tornar criminoso) um ato
criativo. Como Remix de músicas, Legendas de animes,
Fanfics entre outras coisas.\r\n\r\nIsso na minha
opinião vai contra o direito pessoal do cidadão de ser
criativo, de divulgar idéias e valores de algo que não é,
e nem vai ser comercializado no país.\r\n\r\nReprimir a
Brazil / São Paulo / Sao Bernardo Do criatividade do cidadão vai contra a lei de Liberdade de
Campo
Expressão.
Brazil / Paraíba / Alagoa Grande
Brazil / São Paulo / Campinas
Brazil / Rio Grande do Sul / Pelotas
Brazil / Pará / Belem
Brazil / Santa Catarina / Chapeco
Que bobagem querer censurar a internet do povo...\r\n
Brazil / São Paulo / Embu
Brazil / São Paulo / Campinas
É, aqui no Brasil é assim, os ladrões ficam soltos em
brasilia e fazendo essas porcarias para piorar a vida
daqueles que tem pouco.
Brazil / São Paulo / Jandira
E uma dica, existe uma lei que obriga algumas micro
empresas utilizarem um alvará de funcionamento para
menores, ou seja, sou obrigado às vezes a deixar de
dar minhas aulas na empresa, pois como eu utilizo a
Internet para ensino, tenho que sofrer duras investidas
dessa burocracia que não permite que acessem a Net,
agora seria interessante levar em consideração que
Brazil / Minas Gerais / Uberlandia
isso é um absurdo!

ASSINATURAS
Marcos Dill
Rodrigo Souza de Oliveira
José Felipe Souza de Almeida

Brazil / Santa Catarina / Florianopolis
Brazil / Rio de Janeiro / Resende
Brazil / Pará / Belem

Glaudiston da Silva Cabral

Brazil / Mato Grosso / Varzea Grande

Igor Friedrich Spies

Brazil / Bahia / Salvador

ednilson ferreira da silva

Brazil / São Paulo / Sao Paulo

Anderson Francisco da Silva
André Luis Pavan Porto

Brazil / Minas Gerais / Alfenas
Brazil / São Paulo / Sao Paulo

Maíra Lemes

Brazil / Distrito Federal / Brasilia

JOSIAS DE SOUZA DIAS
felipe rodrigues aguiar

Politicos deveriam ter um amplo conhecimento de TI
para poderem definir regras que fossem eficazes.
Sem comentários
É preciso ter muita fé e paciência para aguardar o
momento em que veremos o Congresso Nacional,
efetivamente, legislando para o povo brasileiro.
Essa lei é absurda, vai acabar com algumas das
ocupações mais sadias dos adolescentes.\r\nUma lei
que apenas prejudica o povo não pode ser aprovada de
jeito nenhum!
O projeto de lei deve favorecer ao aprimoramento da
sociedade da informação e não criar barreiras para o
acesso e portanto estes temas devem ser tratados
como princípios no debate sobre os artigos que está lei
venha a ter.\r\n\r\n
surpreendi-me com as considerações pois ainda não
havia lido ou ouvido nada a respeito.
Isso
é
um
crime
contra
a
liberdade
de
expressão!\r\nSem contar que tradução das coisas em
geral, é uma forma de interligar duas culturas! Tenho
certeza que a ONU incentiva a relação entre países e
essa e é uma forma de uni-los, pois, embora não
pareça grande coisa, o livre acesso, sem excluir quem
não sabe a língua, familiariza a pessoa com a cultura
em questão, evitando a xenofobia, além de ser um
meio de comunicação também.

É Uma Vergonha o que acontece com a Internet no
Brasil.aliás tudo nesse País é uma vergonha.Você
contrata a conexáo na Brasiltelecom mas para ter
acesso tem que contratar um provedor pago.Isso fere o
código de Defesa do Consumidor,pois isso é venda
casada.Será que nesse país não tem ninguém que
tome uma posição?Cadê o Celso Russomanno defensor
Brazil / Mato Grosso / Cuiaba
dos consumidores.Vamos passar o Brasil a limpo.
Brazil / São Paulo / Sao Bernardo Do Do jeito que está a internet não está valendo a pena
Campo
usa-la , racismo , pedofilia

ASSINATURAS

Leticia Kezen

Brazil / Mato Grosso do Sul / Campo Esses políticos querem atacar o efeito e não a causa. O
Grande
código penal que é de 1940 ninguém fala em atualizar.
voces irão mandar um email avisando a todos de
Brazil / Goiás / Goiania
quando, e se esta, audiencia for marcada?
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Estou de acordo com a solicitação da petição.
Brazil / São Paulo / Santos
Brazil / Rio de Janeiro / Campos Dos
Goytacazes

Monique Costa Ferreira
Priscilla Cárfaro Minari
Douglas de lima mattos

Brazil / Mato Grosso do Sul / Dourados
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro

Joe Strasinski
Diego Tolentino
Edson Ferreira da Silva
fátima queiroz

Vinicius Luiz Daniel Ferreira
anderson vitorino rodrigues
Dilma de oliveira silva
claudio lucio drumond alkmim
Luiz Felipe Castilho Kale Martins
Otavio Ribeiro de ALmeida Guerra
may salles de sousa costa
Guilherme de Barros Cavassini
maria de fatima panangeiro
Willian Henrique Diogo
Ricardo Alexandre Ferreira

Rodrigo Paes de melo

Conheço essa figura torpe há tempos e posso dizer que
qualquer coisa vinda dele é um perigo.\r\n\r\nDeu
calote de um bilhão de reais em um Instituto aqui de
Brazil / Minas Gerais / Contagem
Minas.\r\n\r\nAté mais.
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
anderson oi tudo bem!\r\nquem é com vc ?\r\nbjs
Eu estou de acordo com este projeto
Brazil / São Paulo / Poa
Brazil / Minas Gerais / Belo Horizonte gostaria de que os provedores não sejam pagos.
Brazil / Rio de Janeiro / Niteroi
Acho isso impróprio
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Ridiculo!
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
tudo por um mundo melhor
Acabar com a privacidade na internet...\r\n\r\nRumo a
Brazil / São Paulo / Lucelia
ditadura na internet...
precisamos fazer algo mais para proteger nossas
crianças
Brazil / Roraima / Boa Vista
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Pra ke isso !!!!\r\nso o Brasil mesmo faze o k
Parabéns pela proposta, desejo de coraçao, que isto
Brazil / Minas Gerais / Conselheiro saia do papel e se torne um marco para democracia
Lafaiete
digital.
Vamos perder nossa privacidade que pais é
esse?\r\nCade a Liberdade expressão ? \r\nPor isso que
eu digo e falo o Brasil não tem mais conserto eu não
acredito no Brasil.\r\nNão vejo a hora de ir embora
Brazil / São Paulo / Sorocaba
daqui desse Pais rediculo,sem mais obrigado

ASSINATURAS

João Laureano Leme

Mariana
Oliveira

Cristina

Dall

´Acqua

Renato Lucas Ferreira Santos

José Francisco Nunes Fernandez
Ricardo Zanuncio Vendramini

marcos paulo marques dos santos
James Pereira Da Silva

Viviane Duarte D'Angelo

Os direitos quais esse projeto pretende extinguir foram
conquistados às custas de vidas de nosso povo.\r\nOs
interesses por trás dessa palhaçada são todos menos
Brazil / Mato Grosso / Alta Floresta
os de nosso povo.
A minha opinião é que crimes graves devem ser punido
na internete agora crimes q não tem como serem
provados não deveriam nem estar no rol de punitivos,
no caso de clçunia, injúria e difamação como q um
de
meio virtual pode ser uma majorante na conduta ...
Brazil / Paraná / Ponta Grossa
nada a ver
ai galera quero só pedir uma coisa \r\nq seja feita a
justiça \r\ne q seremos feliezes com essa corrupição
vamos dar a volta por cima pq somos tão jovens \r\num
abraço rlfs
Brazil / Bahia / Belo Campo
Sem comentarios, o que podemos fazer é lamentar ou
melhor colocar-mos as barbas de molho paeaoutros
Brazil / Rio Grande do Sul / Porto projetos que virão daqui parafrente inclusive do
Alegre
executivo
A sociedade exige um debate mais amplo. Uma lei de
tal dimensão não pode ser fruto de um único deputado.
Brazil / São Paulo / Botucatu
gabinete ou partido.
bom, também assino essa petição com a esperança da
conclusão desse processo.\r\nirá, com certeza, proibir
muitas coisas para nós que usamos a internet, mas
tambem ira assegurar varios serviços que nos
utilizamos\r\nja que a maioria do povo brasileiro nao
quer nem saber de politica, pelo menos nos os
internautas deveremos dar um exemplo começando
Brazil / Mato Grosso do Sul / Campo pelo regulamento civil da rede.\r\nou sera que sera
Grande
mais um processo que acabara em pizza?
O BRASIL E UM PAÍS DEMOCRATA ACHO QUE DEVE SER
DE ESTREMA NESSECIDADE ESSAS CONQUISTAS.
Brazil / Distrito Federal / Brasilia
Acho fundamental a inovação dentro da área da
informática, uma vez que estamos sempre sendo
atacados por vírus ou falsos profiles pelo Orkut, dentro
outros sites tbem.Gostaria de parabenizar ao
Exmo.Senador Eduardo Azevedo, por mais uma vez
Brazil / Minas Gerais / Belo Horizonte tomar sempre a decisão certa.\r\nAtenciosamente.

ASSINATURAS

igor henrico sanchez de carvalho
MÉRCIA MARIA VILA NOVA
Alexandre Castaldelli

Marco Marcelo Mallagoli
José Henrique Schwengber
Guilherme tybusch

CRISTIANO
Sergio Augusto de Lima Viana
Philipi Nicolas

fernanda silva da silveira
Projeto Adão
raphael faustino alves da Silveira
wellyngton césar wolter
glauber

Não e certo instalar censura denovo neste país. E
muito menos pela uma casa tão cheio de individuos
Brazil / Ceará / Fortaleza
com o passado e o presente obscuros.
PARABÉNS PELA INICIATIVA, SO ASSIM OS VÂNDALOS,
PIRATAS, CRIMINOSOS, ETC.,SERÃO FACILMENTE
Brazil / Pernambuco / Caruaru
IDENTIFICADOS.\r\nATENCIOSAMENTE.
Brazil / São Paulo / Piracicaba
Tem meu voto
Essa internet anda sem lei e sem cuidados. Is
criminosos virtuais estão com mais forças que todos
que lutam contra o bem social. A nossa Leu favorece os
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
bandidos. Tem que mudar isso já.
Brazil / Rio Grande do Sul / Porto É um dever do Senado debater mais este assunto com
Alegre
os cidadãos deste país.
Brazil / Rio Grande do Sul / Cachoeira
Do Sul
Nao nao e nao
EU CONCORDO PLENAMENTE COM A IDÉIA DO
CONTROLE DA INTERNET, POIS A INTERNET É UM MEIO
DE COMUNICAÇÃO E NÃO UM MEIO DE INDIVUDUOS
CRIMINOSOS EXIBIREM FOTOS DE SEUS CRIMES.COMO
POR EXEMPLO FOTOS DE PEDOFILIA(COMUM NA
INTERNET)FOTOS
E
VÍDEOS
DE
VIOLÊNCIA
SEXUAL,FOTOS
DE
INDIVIDUOS
TESTROÇANDO
ANIMAIS! SITES DE APOIO AO DEMÔNIO, A SACRÍFICIOS
HUMANOS ENFIM... SE EU FOR FALAR TUDO VOU FICAR
AQUI PELO MENOS UNS TRES MESES!!! PENSEM BEM!!
TEM SIM QUE SER FEITO O CONTROLE DA INTERNET.
Este projeto é uma aberração.

Brazil / Goiás / Cabeceiras
Brazil / Minas Gerais / Belo Horizonte
Brazil / Mato Grosso / Tangara Da
Serra
Puro lobby isso aí!
adorei este si .agora estou me sentindo segura. eu
gostaria tb de saber. eu recebo muitas fotos , anuncios
indesejados no meu orkut, como consigo evitar que
isso aconteca. como posso tb me previnir dos piratas
Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro de computador. um abraço
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Para que a justiça possa se cumprir!
Brazil / Goiás / Pontalina
O linux e o melhor sistema e e de graça.....
Brazil / Santa Catarina / Mafra
Ta na hora
Brazil / Pernambuco / Recife
sem comentario

ASSINATURAS
João Almeida e Silva

Brazil / Pernambuco / Belo Jardim

Breno Zanotelli de Lima

Brazil

Ricardo Waga

Brazil

Renato Bazan de Campos

Brazil

Lince Cat Abufihamet
ALEXANDRA RODRIGUES
GAETA

Brazil
BARBOSA
Brazil

Victor Melo

Brazil

Alexandre Gonçalves Silva

Brazil
Norte

Bruno Almeida

Brazil

ANDRÉ SOARES CHAVES

Brazil

É um direito de todo cidadão!
Total repúdio a esses que querem controlar o meio de
/ Espírito Santo / Vila Velha
comunicação democrático e aberto que é a internet.
Absurdo. Enquanto os paises de primeiro mundo fazem
leis para proteger o usuário, o Brasil faz uma lei para
/ Rio de Janeiro / Rio De Janeiro tirar toda a proteção.
Dou aqui todo o meu apoio 'a ideia. Espero que
consigam evitar os abusos de poder sobre esse bem
/ São Paulo / Sao Paulo
tao precioso que e' a Internet.
Temos o direito de não revelar nosso nome e imagem
publicamente, mas ninguém tem o direito de usar esse
sigilo para práticas criminosas e trotes!\r\nCrime virtual
é crime real consumado!\r\nQueremos exigencia do
cadastro real dos usuários da internet para que quem
/ São Paulo / Sao Paulo
pratica crimes seja punido!
Tem que ser aprovada e haver punição exemplar para
/ Rio de Janeiro / Nova Friburgo acabar com esta palhaçada que virou a internet!
Cuidado com os excessos! Toda calma é necessária
neste momento! Vamos discutir o assunto em seus
pormenores e avaliar suas contradições e pontos
críticos para que sejam dirimidos na medida do
/ Piauí / Teresina
possível, sem jamais descambarmos para a censura!
É inadmissível que um projeto de lei tão amplo e
complexo como o que está sendo proposto, que afetará
diretamente a vida de mais de 32 milhões de
internautas no Brasil, seja aprovado sem um profundo,
/ Santa Catarina / Braco Do amplo, democrático e transparente debate com todas
os setores da sociedade brasileira.
Se eles se preocupassem com coisas úteis, como
educação, por exemplo, um idiota como o cara que
inventou essa proposta não estaria tão condicionado
/ Paraná / Curitiba
ao erro.
Acredito que a idéia de transparência é o mais
fundamental, pois como diz a petição são mais de 32
milhões de usuários e que na verdade muito desses
não sabem o que se passa na lei a respeito de crimes
/ Pará / Ananindeua
de internet que sim deve ser algum dia legislados.

ASSINATURAS

Mauricio de Siqueira Magalhaes

Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro

Isso é coisa de gente que não nada melhor para fazer e
fica ai lançando um monte de bagulho para votação so
para dizer que trabalha e assim fazer jus ao seu
humilde salário( na casa dos quinze mil reais ou mais)e
que muitos nao ganham isso em 2 anos.

É preciso debater com a sociedade toda e qualquer
tentativa de cerceamento à sua liberdade, seja esta
qual for.A maioria dos nossos parlamentares não tem o
mínimo preparo necessário para legislar sobre
Francisco Rodrigues de Azevêdo Neto Brazil / Paraíba / Joao Pessoa
determinados assuntos. Esse é mais um exemplo disso.
Sinto muito por eleger os ditos representantes do povo
Geilsa Ladeira Bizarra
Brazil / Distrito Federal / Brasilia
para que depois eles trabalhem contra eles.\r\n
É isto aí!\r\nNão podemos mais aceitar votações como
esta que não sejam com trasnparência total!!!
Brazil / Rio Grande do Sul / Porto \r\nFlávio
E.N.
Teixeira\r\nEngº
Flávio E. N. Teixeira
Alegre
Elet./Computadores\r\nASL.org
Sem controle de internet,isso é invasão de
Brazil / Rio Grande do Sul / Porto privacidade,achei que o brasil era uma nação
democrática mas pelo visto tão tentando mudar isso!
Gabriel Machado Saldanha
Alegre
Por uma audiência pública para discutir os impactos
dos Projetos referentes a crimes de informática;\r\nQue
se acrescente no PLS 76/00 a pena de reclusão.
\r\nQue seja obrigado aos provedores a guarda de
dados por três anos.\r\nQue seja tipificado como crime
a criação, distribuição, comercialização ou divulgação
de softwers que tenha como finalidade apagar
identificações de origem de informações e dados
Carlos Grand
Brazil / Rio de Janeiro / Niteroi
enviados por meio eletrônico.
Tranparência e leis efetivas que contribuam para o
Francisco de Assis Silva Neto
Brazil / Pará / Belem
bom uso da internet é o que queremos !!
Brazil / Rio de Janeiro / Duque De Essa lei é a carado Brasil onde hierarquização sempre
Arlindo Marques Ferreira Junior
Caxias
se sobepõem ao conhecimento.
Brazil / Rio Grande do Sul / Porto
Rodrigo
Alegre
vergonhoso...
Antonio Junior
Brazil / Minas Gerais / Berilo
Nao tenho nenhum comentario !!!
dennis
Brazil / São Paulo / Capivari
sou a favor da liberdade e da democracia na net

ASSINATURAS

Emanuel Souto da Silva

Brazil / Paraíba / Campina Grande

Rodrigo Maia

Brazil / São Paulo / Campinas

Maria Francisca da Silva Santos

Brazil / Goiás / Goiania

Marcelo Augusto Franco Thomaz

Brazil / Bahia / Salvador

Leandro
Cilas Ferraz de Oliveira
Édipo Luis Féderle
Bruno Leonardo de Oliveira Luchin
Fernanda Bezerra
Demetrius Ribeiro de Paula

Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil

José Murilo Junior
Norma Côrtes
julio cesar eyras
Thiago Rodrigues de Lima
Paulo H. Cassini
Caio Alberto Ferreira da Rocha

/
/
/
/
/
/

Rio Grande do Sul / Viamao
São Paulo / Piracicaba
Rio Grande do Sul / Ibiaca
Paraná / Ibipora
São Paulo / Sao Paulo
Ceará / Fortaleza

Porque vocês não procuram algo mais lucrativo pra
fazer, não é uma lei como essa que impedirá o nosso
trabalho!\r\n:-D
Estamos voltando ao regime Militar é ????\r\nse nao
devo estar enganado..\r\nmas dessa vez nao caros
bandidos do Senado !!!
Voto a favor da transparencia\r\n\r\nMaria Francisca da
Silva Santos
É inadmissível que um projeto de lei tão amplo e
complexo como o que está sendo proposto, que afetará
diretamente a vida de mais de 32 milhões de
internautas no Brasil, seja aprovado sem um profundo,
amplo, democrático e transparente debate com todas
os setores da sociedade brasileira.
um palhaço destes faz isso só pra aparecer e marcar o
nome dele na história, os politicos no brasil deveriam
seguir o exemplo dos políticos japoneses, que se
matam após saberem que estavam envolvidos em
corrupção.\r\n\r\nGrato\r\nLeandro

sem comentários....
Ridiculo....
Transparência e diálogo sempre !!!
Totalmente
de
acordo.
Agradecimentos
aos
Brazil / Distrito Federal / Brasilia
responsáveis pela mobilização.
precisamos cuidar bem, para depois não reclamar sem
Brazil / Distrito Federal / Brasilia
ter feito nada para tal.
Brazil / Rio Grande do Sul / Porto Democracia somente se da com liberdade. Liberdade
Alegre
so existe sem opressao.\r\n
Brazil / São Paulo / Bauru
Internet Free Forever!
Brazil / Rio Grande do Sul / Caxias Do Estão querendo voltar à ditadura!Só aqui no Brasil
Sul
mesmo.
Acho que não devem infringir na nossa forma de
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
acesso...Isso é censura!\r\n

ASSINATURAS

Maria Fatima de Araujo Dornelles

Brazil / São Paulo / Bady Bassitt

Rogerio Viana de Andrade
Claudecir Mees
Nilton Antonio Santos de Macedo

Brazil / Ceará / Fortaleza
Brazil / Santa Catarina / Florianopolis
Brazil / São Paulo / Diadema

DR.Flávio V.T.V. Ribeiro

Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro

Marcos Andre O.P.Alves
Edi Adriano Pinto Ferreira

Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro
Brazil / Paraná / Fenix

Israel Araujo Machado

Brazil / Bahia / Feira De Santana

Pedro Rodrigues

Brazil / Acre / Rio Branco

jan kleto marques santos
vera beatriz otokovieski

Brazil / Espírito Santo / Cariacica
Brazil / Rio Grande do Sul / Alegrete

Daniel
Tiago Silva Conceição

Brazil / Minas Gerais / Uberlandia
Brazil / Goiás / Rio Verde

A internet está um lixo. Tem sujeira de toda ordem,E
para acabar com pedofilia,prostituição de menores tem
que começar pelo políticos,quer prostituição maior do
que lá com nosso dinheiro?Aqui essas meninas
recebem o nome de meninas de programas e tem
dinheiro nas mãos.Lá entre os políticos recebem o
nome de ladões para ter nosso dinheiro.Comecem a
limpesa por lá.
Digo sim a um amplo e transparênte debate acerca da
referida lei.
Sou contra qualquer controle sobre a internet.
É inadmissível que um projeto de lei tão amplo e
complexo como o que está sendo proposto, que afetará
diretamente a vida de mais de 32 milhões de
internautas no Brasil, seja aprovado sem um profundo,
amplo, democrático e transparente debate com todas
os setores da sociedade brasileira.
Nao podemos retroceder.
Precisamos de projetos
serios e nao algo como este...
Onde vai ficar o direito da privacidade de cada um?
Tomemos cuidado pra que tudo não seja decidido as
escondidas como de costume!!
Bem o único comentário que quero fazer é que acho
estranho estarmos a discutir em 2007 o controlo da
internet ?! E mais me surpreende que haja paises como
Brasil que querem controlar o acesso á internet. Deve
haver alguma monitorização do que os utilizadores
fazem mas nunca tentar controlar ou restringir os
acessos.\r\n
Atualmente a internet é o lugar perfeito para a
proliferação de crimes que em sua maioria ficam
impunes! Basta!!! Ditadura virtual JÁ!
Acho que existem coisas mais importantes a serem
tratadas, como por exemplo a desigualdade social no
país. que nossos governantes não dão a minima.\r\n

ASSINATURAS

Willian Deividi

Brazil / São Paulo / Teodoro Sampaio

Valdir Rocha
Lucas Silva Paniago de Sousa

Sem comentários, as grandes empresas de software
proprietário já fazem isso, sem que ninguém saiba,
agora querem regularizar um crime.
Estou de pleno acordo com a posição desta petição.
Tambem sou contrario.
Atitude totalmente abusiva deste senhor senador

Brazil / Pernambuco / Recife
Brazil / Pará / Belem
Brazil / São Paulo / Sao Bernardo Do
André Luiz Magalhaes
Campo
Trasparencia no controle da internet JA!
Michelle Lisboa Oliveira
Brazil / Bahia / Salvador
Que a democracia seja feita.
Estamos voltando ao tempo da ditadura, querem
Rodrigo José Estábile Aliotti
Brazil / Distrito Federal / Brasilia
controlar tudo !
Brazil / Rio Grande do Sul / Morro
Renata Scholles
Reuter
Concordo com os fatos acima expostos.
dourival alves do nascimento filho
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Otima atitude !!! Devemos cobrar nossos direitos.
eu acho isso um absurdo!!!\r\nninguem tem direito de
wagner nunes ribeiro
Brazil / Paraná / Curitiba
regula ninguem
Brazil / Mato Grosso do Sul / Chapadao Estamos precisando tomar providencias em relação a
Do Sul
algumas coisas postada na net...
Flávio Antonio Castro
Carlos
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
bom como todo serviço prestado no pais que vivemos
somos roubados de uma forma ou outra a final a o
israel teixeira
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
BRASIL e aqui ou podemos dizer quintos dos inferno
PAULO
RICARDO
AZERÊDO
autorizo colocar meu nome como assinante da petição
QUINTANILHA
Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro ao senado do Exmº. Sr. Senador Azeredo.
Não podemos aceitar tal absurdo sem um amplo
debate sobre o assunto. Vamos unir nossas forças
Antenor Jorge Nunes Mendes
Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro enquanto é tempo.
Espero que toda a sociedade participe e seja informada
Luiz Vaz da Costa Júnior
Brazil / Santa Catarina / Florianopolis com transparência sobre esse projeto.

nadir potthast
Alexander M. H. Filho
FERNANDO PEREIRA VIANA

Brazil / Acre / Rio Branco
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Brazil / São Paulo / Sao Paulo

michelle barbosa

Brazil / Rio Grande do Norte / Natal

Morro na Alemanha no momento mas sou Brasileira ,e
sou a favor de uma limpesa na net ,para acabar com
esses mostros da pedefilia ........e pornografias infantil .

isso tudo acontecendo e eu aqui na praça dando milho
aos pombos

ASSINATURAS

alexandre de melo martins

Brazil / Minas Gerais / Uberaba

MARIO FLORES CORREA D'OLIVEIRA

Brazil / Rio de Janeiro / Itaguai

Luiz Roberto Vieira

Brazil / Distrito Federal / Brasilia

Daniel Hofman
gentil daun
ronaldo alves da silva
ALCIR POMPONE
Giovani Subtil Palma
Caio Mecenas
GIan Depiné
Adilso Lima da Silva

o pai do mensalao nao tem nada melhor para
fazer,\r\nnem tem competencia para fazer, inventa
esta bobagem, para depois nos prejudicar de alguma
outra forma.\r\né o jeito psdb de governar.
Tudo que puder ser feito para melhorar a nossa
Internet. Assuntos como este são do meu total
interesse. Parabens pela iniciativa!
É inadmissível, inaceitavel e revoltante um projeto de
lei que atende tão somente o interesses da FEBRABAN,
prejudicar diretamente a vida de mais de 32 milhões
de internautas no Brasil. TEmos que iniciar um
profundo,\r\namplo,
democrático
e
transparente
debate com todas os setores da sociedade brasileira, e
desmascarar esse projeto de Senador.

Bom ,como ja escrito acima,Reinvindicamos o direito
de saber as ocorrências e decisões tomadas,pois
somos os usuarios e quem realmente sera prejudicado
caso uma decisão precipitada seja tomada !\r\nInternet
é um bem muito dificil que o brasil conquistou,portanto
não podemos disperdiça-la assim,pois como se
emcaminha tal fato,chegaremos ao ponto de que
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
apenas politicos e militares teram acesso a internet.
senhores\r\n\r\né cruciante a necessidade de meios de
controle e punição aos crimes postados na internet e
Brazil / São Paulo / Lupercio
no orkut\r\n\r\ngrato
sou de acordo com a inclusão digital e para isso é
preciso ter leis que possibilitem esse acontecimento.\r\
Brazil / Pernambuco / Olinda
nfim ao monopolio das poderosas.
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
RRRRRRRRRRRRRRR
Brazil / Rio Grande do Sul / Porto Pela realização de audiências públicas com ampla
Alegre
divulgação.
É necessário muito mais empenho e discussão sobre o
assunto, assim como a opinião e avaliação de
Brazil / Goiás / Goiania
profissionais com conhecimento na área.\r\n
Brazil / Santa Catarina / Balneario
Camboriu
Assinado!!!
Sou a favor do debate pela transparente sobre o PL de
Brazil / Pernambuco / Recife
Controle da Internet.

ASSINATURAS
Marcelo Borges Carvalho
André de Oliveira Queiroz
maycom wilsom
Hermes Cristino dos Santos
Claudio de Oliveira Miranda
Pietro Benci

Lidio Ramos
Fellipe
Elton Gomes

Nelson Cesar Melo Junior
Camila

Diego B. Sechin

Brazil / São Paulo / Araraquara
Salvemos a Internet!
Brazil / Bahia / Salvador
Absurdo!
Brazil / Mato Grosso do Sul / Campo
Grande
a net tem queser vive.
Brazil / Minas Gerais / Belo Horizonte LIberdade !!!!!
Sou contra esse tipo de atitude, o país e seus cidadão
irão ter mais custo e não irá solucionar o crime
Brazil / Distrito Federal / Brasilia
cibernético.
Brazil / Bahia / Salvador
OS CRIMINOSSOS CIBERNETICOS FICAM INPUNE NO
BRASIL GRACAS AOS NOSSOS POLITICOS. ASSIM POIS
NAO E DE ESTRANHAR QUE O SENADOR EDUARDO
AZEREDO INVENTE UM PROJETO DE LEI IGUAL A ESSE.
TRAPARENCIA SIM. CONTROLE NA INTERNET SIM.SO
ASSIM A JUSTICA BRASILEIRA VAI COMSEGUIR
Brazil / Bahia / Salvador
COLOCAR ESSES CRIMINOSSOS NA CADEIA.
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Brazil / Minas Gerais / Sao Sebastiao
Do Paraiso
É uma vergonha para nosso país ter que fazer uma PL
assim só querendo acabar com a privacidade do
usuário, pois eles acham que os que querem fazer o
errado na internet irão para por causa dessa
PL.\r\nBem vamos a luta já que só assim mudamos o
Brazil / Santa Catarina / Biguacu
país.
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Não acho que um projeto elaborado sem estudar os
efeitos colaterais que surgirão em um ambiente
analisando como um todo, e não apenas em partes, vá
resolver o problema da privacidade e controlar o bom
uso da internet no Pais.\r\nPois já faz parte da rotina de
mais de 30 milhões de Brasileiros (conforme estudos),
e trará um efeito negativo, além de ser um atraso para
um setor que está em pleno avanço de crescimento
por todo o mundo.\r\n\r\nAtenciosamente\r\nDiego
Brazil / Rio Grande do Sul / Nova Prata Borges Sechin

ASSINATURAS

Sami Cruz Araujo
rogerio dos santos bento
Erik Assuncao

Brazil / São Paulo / Sao Paulo

É direito do cidadão conhecer os projetos das leis que
regerão a sua vida.Ratifico e apoio as solicitações de
maior
debate
popular
sobre
o
assunto.E
particularmente,sou Contra!\r\nNós pagamos a internet
pra vêr oq queremos,e não ser monitorados por seres
inúlteis! Se querem acabar com a pirataria,criem um
novo sistema de leitor de música,ou algo que impeça
de ser copiado! Obrigado.
o senado federal atual é uma sacanagem!!!!!!!!\r\no
seu renan, escuta a voz da oposição e se
afasta!!!\r\n\r\nujs resende!!!\r\n
Concordo.

Brazil / Rio de Janeiro / Resende
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Brazil / Rio Grande do Sul / Porto
tiago brum
Alegre
abaixo a opressão!
jose ricardo
Brazil / Rio de Janeiro / Nova Friburgo Apoio a petição.
Sinara Bravo
tô nessa !!!!
Brazil / São Paulo / Martinopolis
Ivanildo Soares dos Santos
Brazil / São Paulo / Sao Vicente
Faço isso com muito prazer.
David Campêlo
Brazil / Ceará / Fortaleza
Chega de tanta sacanagem com o povo brasileiro!!!
O Brasil não pode entrar na contramão da história por
causa de um projeto de lei que não está sendo
Helio Miguel Silveira Filho
Brazil / Paraná / Curitiba
adequadamente discutido com a sociedade.
Esse senador nao entende nada de informatica está
fazendo essa lei para ajudar banqueiros e outros
Frank Uez
Brazil / Paraná / Cascavel
empresarios
Precisa??? Esse senador tá querendo inventar moda,
depois sobra pro bolso do consumidor.\r\n\r\nContra a
JOÃO MÁRCIO GONÇALVES PRADO
Brazil / Minas Gerais / Belo Horizonte venda casada ele não faz lei faz???
As devidas providências podem ser tomadas à medida
em que a mesma respeite a privacidade \r\nda
populacao em rede.
Fernando Augusto Escuder de Morais. Brazil / Distrito Federal / Brasilia
que sejam realizadas audiencias públicas com todos
seguimentos da sociedade, que usam, ou que tenham
interesses no assunto, para que possamos debater e
propor sobretudo, meios que ajude a democratizar
Joel Carlos do Nascimento
Brazil / Paraíba / Campina Grande
todos os meios de comunicação deste país.
Tudo que se faça tem que ser bem discutivo entre os
governantes e a classe que conheça bem sobre o
asunto a ser tratador .não se pode tomar decisão sem
saber o que vai afetar na comunidade ao todo.
PAULO SERGIO JOSE DE OMENA
Brazil / São Paulo / Osasco

ASSINATURAS

Altair Carneiro da Cunha

Brazil / Tocantins / Palmas

Jerry Adrian Felix
Fabiano Gastaldi

Brazil / Alagoas / Arapiraca
Brazil / Santa Catarina / Joinville

leonardo pinheiro de souza

Brazil / Espírito Santo / Viana

Alisson Gomes Callado

Brazil / Paraíba / Campina Grande

Fernando Alavrenga Sancca

Brazil / Espírito Santo / Vila Velha

Nilo Tardin

Brazil / Espírito Santo / Colatina

Paulo Roberto Bastos Coelho da Silva

Brazil / Pernambuco / Recife

Ênio Clímaco Sales Júnior

Brazil / São Paulo / Santos

Creio na importância desta petição e na determinação
do Senado de abrir esta discussão de um tema de
tamanha relevância para o Brasil.\r\nContudo me
preocupo com os Lobbs realizados pelos poderes
econômicos naconais e multinacionais que rondam o
congresso nacional.
uma pergunta, por que geralmente os policiais de
arapiraca só estão nas ruas durante o dia, e à noite
quando precisamos não se ver nenhum deles. eu
gostaria de saber se o policiamento só agi nas grandes
cidades. porque quando um infrator de são paulo
cometi uma infração os policiais caem em cima com
tudo, e aqui, meu Deus tenha paciência...sou um jovem
que esta fazendo uma observação do jeito que ver as
coisas aqui.
seria ótimo se eu pudesse ter uma internet banda
larga,pois ter uma discada e orrivel.principalmente
para mim que vendo voip,ñ tenho como mostrar para
meus clientes,como o mesmo funciona na pratica.
não podem aprovar essa lei do senador azeredo. não
quero voltar a viver como na ditadura
Vocês ainda vão conseguir, o povo está adormecido e
em êxtase. Mas a revolta popular ainda vai começar no
Brasil...
Internet livre e democrática é o maior troféu da
Liberdade de Expressão e garantias do cidadão...
Não é possível que os senadores eleitos por nós
brasileiro cometam mais uma injustiça com o povo
brasieiro
Creio que todos os crimes praticados pela internet
têm embasamento no atual código penal e portanto,
estaríamos chovendo no molhado. Tanta coisa para ser
vista, como a redução das desigualdades, seja social,
racial, como outras centenas de coisas mais
importantes do que criar novas leis que nada mais
farão do que impor as vontades do Big Brother uncle
Sam, com sua voracidade por dominar o mundo e as
mentes.

ASSINATURAS
Scheila Domingues
asd1
Paulo Yun
romney mota
André Dantas de Souza Nobre
danielle da silva valentim

Rafael kaher dos santos

Brazil / Espírito Santo / Cachoeiro De
Itapemirim
..muito boa a iniciativa!
Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro oi
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Eu estou ciente e apoio esta petição
Brazil / Minas Gerais / Contagem
Brazil / Bahia / Feira De Santana
Já Passou da hora, vamos pressionar o congresso.
Brazil / Rio de Janeiro / Saracuruna
Isso é uma invasão da vida da pessoa além de ser algo
inadimissivêl, somos comunistas e ninguém me disse
nada? Eu tenho direito a minha privacidade, tenho
direito a fazer algo que não quero que milhões de
funcionarios saibam, de não ser monitorado como um
ladrão em potencial, Eu quero um País livre! Não uma
ditadura agora on-line, é o absurdo que algo dessa
Brazil / São Paulo / Barueri
magnitude seja posto em prática.

Igor da Paz Palácio

Brazil / Ceará / Fortaleza

erika patricia pereira bulgarelli

Brazil / São Paulo / Praia Grande

edivaldo rodrigues

Brazil / São Paulo / Sao Paulo

Luis Carlos dos Santos
Cesar Avalos
Dejaldir Santiago Sousa

Brazil / Maranhão / Sao Luis
Brazil / Espírito Santo / Vila Velha
Brazil / Bahia / Lauro De Freitas

Rockson Roberto Gonçalves Prá
Sombra Noturna

Brazil / Santa Catarina / Tubarao
Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro

É um absurdo um projeto destes entrar em vigor sem o
consentimento ou votação daqueles que mais utilizam
o serviço, usuários internautas. \r\n\r\nEstes, os
internautas é que sabem realmente o que deve mudar
ou melhorar na internet. \r\n\r\nA internet é livre! É a
democracia da exposição das idéias e informações.
\r\nO usuário é Livre! O usuário é que tem a escolha.
é
um
prazer
fazer
parte
dessa
limpeza
virtual.........contem comigo
estou cansado de receber apenas 10% em media da
velocidade da conexao que eu contratei, espero
atraves desta assinatura, conseguir meus direitos, pois
a telefonica, unica prestadora desse serviço no meu
bairro faz uso dessa pratica.\r\ngrato.
Discussão publica desse projeto é impressindivel para
a sociedade
viva a liberdade e o Software livre.
Tudo em nome da Ética e do Bom senso.
Sem muitas delongas,espero que de certo e tenhamos
mais sequrança na rede.
Parabéns!!!\r\nVamos acabar com a impunidade!

ASSINATURAS

emerson luiz dal lago

todos realmente temos que participar deste tipo de
Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro decisão, afinal temos os nossos direitos garantidos.
Brazil / Mato Grosso do Sul / Campo
Grande
Já passou da hora. Mas antes tarde do que nunca.
Brazil / Paraná / Guarapuava
Vamos brigar por uma real Democracia.
Brazil / São Paulo / Guarulhos
Sejamos transparentes.
Vamos fazer as coisas com transparência e com
Brazil / Ceará / Fortaleza
democracia!
Brazil / Mato Grosso / Paranatinga
Transaparencia!!!
Brazil / Pernambuco / Recife
quero vem si isto furcioma
Temos que apoiar.\r\nCom base na Uniao \r\nteremos a
Brazil / Mato Grosso / Varzea Grande força de \r\nconquistar o que \r\nalmejamos!!
A internet deve ser totalmente livre! Sem controles ou
barreiras. A favor da liberdade dos usuários para
navegarem em privacidade sem que seus dados
estejam expostos. Se a sociedade brasileira tiver noção
do conteúdo proposto por essa lei, ela jamais passará a
vigorar.
Brazil / São Paulo / Campinas
Brazil / Mato Grosso / Cuiaba
\r\n
CHEGA
DE
INJUSTIÇA
E
FALTA
DE
PUNIÇÃO...\r\nESTAMOS CANSADOS DISSO, QUEREMOS
Brazil / Santa Catarina / Florianopolis ATITUDE DOS NOSSOS GOVERNANTES!
devido ter perdido pouco apenas R$10,50, vamos fazer
com que a internet seja algo sadio para nós adultos e
principalmente crianças
Brazil / Paraná / Curitiba

Lucas de Castro Horta Parisi

Brazil / Minas Gerais / Belo Horizonte

Rodrigo Berg

Brazil / São Paulo / Sao Paulo

SONIA MARIA C. ANDRADE
Luiz Eugênio de Miranda Sá
Jonilso Novacoski
Gilberto Souza
samuel araujo teixeira
Bruno Renostro Barbosa
ROGERIO DIOGO DOS SANTOS
wellyngtom Sampaio Ribeiro

Kemel Zaidan Maluf
willian
Michele da Rosa

Liberdade de Expressão e contra a PLC 122/06 também
que agride qualquer manifestação de expressão.
a internet foi feita com o intuito de ser livre, foi e vai
ser sempre assim, e não é um bando de
deputadozinhos atrasados que vão tirar esse direito de
nós, se precisar, lutaremos por isso.

ASSINATURAS

ADELSON S. COSTA
hugo lima

Brazil / Bahia / Salvador
Brazil / São Paulo / Sao Paulo

Ricardo Pini Caramit

Brazil / Mato Grosso do Sul / Dourados

Acho de vital importãnciao debate sobre tal eli e a
divulgação por parte da sociedde organizada das
conclusões sobre es projeto o que propõe e o que
altera, nós devemos de deixar de assitir os políticos
regularem nossa vida soical sdem nenhum tipo de
conversação, precisamos ter cidadanianeste país,
vamos fazer uma democracia de diretio então vamos
aluta

TODOS TEM DIREITO A PRIVACIDADE ATÉ Q UM JUIZ
COMPETENTE DECIDA SE É OU NÃO NECESSÁRIO A
QUEBRA LEGAL DESSE SIGILO PARA COMPLEMENTAR
INVESTIGAÇÕES EM ANDAMENTO.\r\nA INTERNET É
UMA NAÇÃO SEM FRONTEIRAS E COMO TAL NÃO PODE
SOFRER IMPOSIÇÕES DE BARREIRAS TÃO POUCO SER
RESTRINGIDA POR COERÇÃO DE SENSURA PRÉVIA!!!
isso é extremamente necessário
Pelo debate e transparência no PL de Controle da
Internet
Vão pegar na enxada, engravatados!
Não deixe a internet morrer
É nescessario transparência.
Parabéns,vamos combater...\r\n \r\n\r\n \r\n
basta! quero o mundo virtual livre de drogas,
assassinatos, prostituição e PEDOFILIA!!
basta! quero o mundo virtual livre de drogas,
assassinatos, prostituição e PEDOFILIA!!
basta! quero o mundo virtual livre de drogas,
assassinatos, prostituição e PEDOFILIA!!

Claudio Rocha
silas baptista de oliveira

Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro
Brazil / Minas Gerais / Uba

Adriano Euclides
Maudy Tadeu Pedrão
oquimar barreto
Jonã Machado
nadia

Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil

marcia regina

Brazil / Paraná / Curitiba

helena

Brazil / Paraná / Curitiba

rene

Brazil / Paraná / Curitiba
Brazil / São Paulo / Sao Jose Dos
Campos
Obrigada por essa iniciativa...
Muito boa a ideia de divulgacao desse aspecto da
Brazil / Amazonas / Manaus
internet :)
Brazil / Pernambuco / Recife
Precisamos debater o assunto com mais clareza.
Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro SEM COMENTÁRIO, JÁ BASTA O QUE TEM!!!

Livia
johann melchior bartz
Josenita Luiz da Silva
JOSÉ ROBERTO MARTINS

/
/
/
/
/

Alagoas / Maceio
São Paulo / Sao Paulo
Pará / Belem
Espírito Santo / Serra
Rio de Janeiro / Rio De Janeiro

ASSINATURAS

LUZIA DE FATIMA VELOSO LEAO

Brazil / Goiás / Goiania

O JUIZ

Brazil / São Paulo / Sao Paulo

João Marcelo de Castro Borges

Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro

Patrick

Brazil / Santa Catarina / Florianopolis

silvia

Brazil / Minas Gerais / Belo Horizonte

CARLOS EMANUELL

Brazil / Rio de Janeiro / Cabo Frio

Silvana Sena

Brazil / Bahia / Salvador

Nadson Lopes dos Santos
rafael de sant'anna montal
André Tavares Silva Santos

Brazil / Bahia / Cruz Das Almas
Brazil / Bahia / Salvador
Brazil / Minas Gerais / Nova Lima

Parabéns, continui com este lindo trabalho, não é
facil, mas é gratificante, é por isto que me filiei
(uni)
a
vocês,pela
garra
e
dinamismo,carater......Parabens...Abraços Luzia
TENHO QUE AGRADECER A TODO QUE ESTÃO NESTA
LUTA E SEI QUE JUNTOS PODEREMOS FAZER MUITA
COISA E QUE DEUS NOS ILUMINE E NOS ABENÇOE.
Sou capaz de dar o meu sangue para ver esses
marginais que assolam o Mundo da Informática
mofarem na cadeia! Contem comigo!!!
É inadmissível que um projeto de lei tão amplo e
complexo como o que está sendo proposto, que afetará
diretamente a vida de mais de 32 milhões de
internautas no Brasil, seja aprovado sem um profundo,
amplo, democrático e transparente debate com todas
os setores da sociedade brasileira.
EU
APOIO
TOTALMENTE
A
ATITUDE
DESSAS
PESSOAS,QUE
ESTÃO
LUTANDO
CONTRA
PORNOGRAFIAS E ABUSOS NO ORKUT, POIS ESTOU
CANSADA DE RECEBER MENSAGENS CONTENDO
PORNOGRAFIA INCLUSIVE COM CRIANÇAS...VAMOS
ACABAR COM ESSAS PORCARIAS!!!!!!!!
SEM COMENTARIOS ESPERO QUE VC Q ENTRE AQUI
TENHA ESSA MESMA CONSIENCIA!!
Urge a necessidade de mobilização no que tange ao
conteúdo publicado na INTERNET.\r\n\r\nSão milhares
de
crianças,adultos,que
dia
a
dia
são
enganados,usados e muitos até mortos.\r\n\r\nNão
podemos ficar parados,o futuro pertence aos nossos
filhos,netos,sobrinhos e etc...\r\nTemos o dever de
fazer alguma coisa!
Como se trata de uma mudança, com leis que altera a
vida do cidadão deve ter uma discursão mais ampla.\r\
n\r\natenciosamente,\r\n\r\nNadson Lopes
simplesmente essencial.
Vamos lutar pela internet livre.

Norma Cristina Guimarães Braga
Igor Miguel
Humberto Mafra
Lucas de Godoy Chicarelli

João Alexandre Lobo Marques

Jefferson Canto Ries
hercules macedo
Mauricio Henrique Macedo da Silva
Roger Peres
Weber Negromonte Martins
Suzana Atolada no Brasil
RILDO JOSE BEBER
Alberto Ribeiro de Andrade

ASSINATURAS
Nós, usuários de internet, temos medo de algumas
idéias do governo quanto ao controle da informação e
da mídia, e não queremos ter nossa liberdade restrita
no uso da internet, como ocorre em vários países de
orientação comunista ou socialista. Pedimos portanto
que os senhores ajudem a que nossa tradição de
verdadeira democracia seja mantida no país, para que
não retornemos a restrições semelhantes às que
Brazil / Rio de Janeiro / Niteroi
sofremos com a ditadura.\r\nObrigada.
Brazil / Minas Gerais / Belo Horizonte Internet livre!
Pela debate e a transparencia no PL de controle da
Brazil / Distrito Federal / Brasilia
internet.\r\nHumberto Mafra
elo debate e transparência no PL de Controle da
Brazil / Paraná / Cianorte
Internet
Debater melhor para chegarmos a uma lei que detecte
os crimes sem criarmos um estado de vigília e
perseguição. Temos que pensar no mundo virtual da
Brazil / Ceará / Fortaleza
mesma forma que no mundo real.
Com tanta coisa a se fazer por lá, apagao aereo,
corrupção, os caras ainda querem nos oprimir mais
ainda, o q torna claro que estamos em uma ditadura
disfarcada de democracia. Já não basta pagar um dos
maiores impostos do mundo, tanta violencia na rua, o q
nos faz ficar + presos em casa ainda, saude publica
uma tristeza, gente passando fome, se eles querem
reprimir o crime na rede, que arrumem uma outra
maneira que não seja tirar ainda mais a nossa
Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro privacidade.
Esse tipo de projeto do Senador Eduardo Azeredo não é
compatível com o amadurecimento democrático do
Brazil / Minas Gerais / Belo Horizonte povo brasileiro.
Brazil / Maranhão / Sao Luis
Junte-se a nós para Controle da Internet no Brasil ! \r\n
Brazil / Rio Grande do Sul / Pelotas
Para que a internet continue sendo pública.
Vamos nos unir, somente com a força coletiva da
Brazil / São Paulo / Presidente sociedade é que poderemos combater esses
Prudente
criminosos racistas e pedófilos.
Brazil / Minas Gerais / Belo Horizonte
Brazil / Santa Catarina / Florianopolis CONCORDO!
Brazil / Paraná / Curitiba
Absurdo!
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Paulo Dos Reis Santos
julio giovani silva

Douglas Tomas Freire
Antõnio Roberto Fariasde Oliveira
carlos eduardo gomes nascimento
José Menezes de Souza Filho
André Avila Kaminski

Fabrício Bassani dos Santos
Marduqueza Lidinaura Silva Ramos
Maria Julia

Cleuza Vanilda dos Santos
Jurema Rita Sant'Anna Flôres
maria erbene soares de lima
Milton Ishibashi
Angela Maria Valle de Almeida
Bruno Bowen Vilas Novas

Brazil / Bahia / Catu
Brazil / Minas Gerais / Pouso Alegre

Caso isso entre em vigor, será o fim da minha
liberdade civil! Não me sentirem bem em acessar a
internet.
Voto
não!
A
essas
meditas
INCONSTITUCIONAIS desse Deputado!

é o tipo de deputado que clica nas olha as fotos da
festa, olha o q fizeram com suas fotos pega vírus e
acha que a culpa é da internet!! ESTÚPIDOS E
Brazil / Paraná / Nova Londrina
ANALFABETOS DIGITAIS!!
Impedir o livre trãnsito de informações digitais seria
impedir a disseminação da cultura e do conhecimento
Brazil / Tocantins / Palmas
por toda a humanidade.
É nula, nem é lei, aquela que o povo em peso não
ratifica
Brazil / Bahia / Salvador
è suma importância a divulgação e um debate aberto
Brazil / Espírito Santo / Vitoria
para toda asociedade.
Brazil / Paraná / Curitiba
Internet LIVRE.\r\nFonte de informação.
Senador Eduardo Azaleiro,\r\n\r\nPela realização de
audiências públicas e transparência na tramitação do
projeto de lei Substitutivo ao PLS 76/2000, PLS
137/2000 e PLC 98/2003.\r\n\r\nLembraças ao Walfrido
Brazil / São Paulo / Campinas
dos Malas Guia
É fundamental termos a garantia em lei de liberdade
Brazil / São Paulo / Sao Bernardo Do com responsabilidade se queremos uma sociedade
Campo
mais justa e igualitária. MR.
Brazil / Minas Gerais / Belo Horizonte \r\n
Temos que lutar pelos nossos Direitos e pelos Direitos
dos outros. É inadimissível os crimes que acontecem
através da Internet. As pessoas não têm respeito pelas
outras. Vamos lutar para conquistarmos os nossos
Brazil / Minas Gerais / Bom Repouso
Direitos!
Por mais que pessoas desisnteressadas digam que não,
Brazil / Rio de Janeiro / Sao Goncalo
isso é muito importante.
Brazil / Ceará / Fortaleza
é preciso que medidas sérias sejam tomadas.
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
..............UM FORTE ABRAÇO !!
Brazil / Minas Gerais / Leopoldina
Conte com meu apoio...amplo, geral e irrestrito!
Que seja livre e transparente !\r\nA internet é pública!\
Brazil / Espírito Santo / Serra
r\n\r\nBruno
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FLAVIA WERNECK TORRES HOMEM
andreia cristina da silva da silva
mariana souza
Geraldo Cristovam dos Santos Junior

Ademir Ferrer Soares

Leonardo Backes Vargas
MARIZA PINTO BASTOS DA COSTA

Dunnet Aaron
Wellington
Ed Wilson Xavier

Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro
Brazil / Rio Grande do Sul / Campo
Bom

Concordo que deva existir, não só para essa questão,
mas para todas aquelas que direta e indiretamente
estão relacionadas com a vida de cada cidadão desse e
de qualquer outra nação, um DEBATE PÚBLICO, afinal é
essa a base da DEMO-CRACIA.

eu tenho visto muitas coisas de errado com pedofelia e
pornografia infantil e isso me revolta muito mesmo e
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
por isso que quero ajudar
O país inteiro quer a transparência da PL de controle
Brazil / Pernambuco / Pesqueira
da internet.
As regras e os códigos continuarão existindo e sendo
reformulados, mas elas, apenas,\r\npor existirem, não
são capazes de garantir condutas éticas de efetiva
responsabilidade.\r\nÉ preciso, antes de tudo, que as
incorporemos como valor.\r\nAs variáveis externas só
impulsionarão condutas éticas verdadeiras, quando
fizerem\r\nparte de nossa consciência e sensibilidade,
Brazil / Rio Grande do Sul / Pelotas
PORQUE É PRECISO ACREDITAR\r\nANTES DE AGIR.\r\n
Por que o debate de algo que afeta tanta gente não
deveria ser transparente? Talvez para ocultar aqueles
que querem gerar monopólios e derrubar a
democracia. Em uma REPÚBLICA a população deve
conhecer as leis e saber o que aconteceu para que elas
sejam como são!\r\n\r\nDe organizações que escondem
Brazil / Rio Grande do Sul / Novo as coisas já chega as empresas de software
Hamburgo
proprietário. Viva a LIBERDADE!
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
PELA LUTA CONTRA A CRIMINALIDADE VÍRTUAL!\r\n
A peticao vai de encontro aos direitos legais e
constitucionais de todo cidadao Brasileiro.\r\n Por tanto
e de meu direiton exigir a realização de audiências
públicas e cobrar transparência na tramitação do
projeto de lei proposto pelo Senador Eduardo Azeredo
Brazil / Rio Grande do Sul / Porto (Substitutivo ao PLS 76/2000, PLS 137/2000 e PLC
Alegre
98/2003) \r\n \r\n Dunnet Aaron\r\n
Brazil / Bahia / Ilheus
Nãoachojustooque estãofazendo
Brazil / São Paulo / Santo Andre
Que seja feita a justiça
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O governo precisa agir... nao eh possivel que so exista
pessoas podres que colocam o dinheiro em primeiro
lugar.
se isso resolver mesmo.\r\nfaço questão de participar
Concordo e dou meu apoio a tal iniciativa.
Temos de consciência, devemos nos juntar para acabar
com isso...
vamos logo acabar com essa pouca vergonha e ajudar
a derrubar esses vagabundos que tem na net

Priscila Esteve da Silva
angela margarida galotti
Onélia da Silva

Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro
Brazil / Santa Catarina / Sao Jose

jocélio costa espínola

Brazil / Paraíba / Alagoa Nova

luciano roberto baldi

Railson Oliveira

Brazil / São Paulo / Botucatu
Brazil / Rio de Janeiro / Duque De
Caxias
Transparência Já!!!
Brazil / Rio de Janeiro / Santo Antonio
De Padua
acho otima a ideia.
Brazil / Rio Grande do Sul / Santa Cruz Em defesa de uma sociedade mais crítica e
Do Sul
cooperativa.
Brazil / São Paulo / Itupeva
sem comentarios.....................
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
APOIO ESTA PETIÇÃO
é muito importante ter esse tipo de iniciativa,
colocando os cidadaos a parte do q acontece mesmo
sendo cibernetico que é pior ainda, pois, ficamos a
Brazil / Minas Gerais / Belo Horizonte mercê e sem proteção.
Brazil / Minas Gerais / Juiz De Fora
Brazil / São Paulo / Limeira
Brazil / Minas Gerais / Ipatinga
Brazil / Rio de Janeiro / Sao Goncalo
Assino com a convicção de um melhor estudo desse
assunto neste momento será mais apropriado.
Devemos nos aprofndar mais neste tema que é de
suma importância para sociedade como um todo. \r\n
Brazil / Bahia / Itabuna

Robson de Carvalho Ferreira

Espero que dessa vez façam as coisas com mais
seriedade e responsabilidade e que sirva de exemplo
para outros políticos que não querem nada com os
seus deveres e obrigações. Porque se esperarmos por
esses Representantes do nosso País os nossos direitos
Brazil / Rio de Janeiro / Duque De vão de ralo a baixo. Vamos conseguir mais essa vitória.
Caxias
Com a união do povo poderemos fazer um novo País.

Marcus Vinícius de Souza da Silva
marina aparecida blanc pereira
Mônica Carapeços Arriada
andreia cardoso gomes
GILSON MORAIS DA SILVA

mary tores
Valceli de Oliveira Machado
Vladimir Gregorio Moreira
Itatiane Cristina Lana De Andrade
rinaldo pereira da silva
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jose wellington uchoa

Brazil / Paraíba / Cajazeiras

Loba Vampire

Brazil / Santa Catarina / Sao Jose

Miguel P. C. de Siervi

Brazil / São Paulo / Cotia

Ana Maria Dias Almeida Rodrigues
Alves
Brazil / São Paulo / Mogi Das Cruzes
IVONE G.NUNES
VINICIUS
Marcelo Machado Esteves
Andre Simquevitz Martins

Brazil
Brazil
Brazil
Brazil

/
/
/
/

Rio de Janeiro / Rio De Janeiro
São Paulo / Ribeirao Preto
Rio de Janeiro / Rio De Janeiro
Pernambuco / Olinda

Sou a favor da transparência no projeto de lei de
controle da internet, já que nesse país quase tudo são
votado sem transparência.
Eu concordo plenamente... pois hoje temos que ficar
controlando nossos filhos na internt sempre, que
infelizmente apesar de ser as vezes educativa ao
mesmo tempo é destrutivas .\r\nstá muito parigoso ,
prncipalmente o orjut que é um divertimento aos
jovens de todas idades mas encontramos coisas que
metem é medo.Tem que haver sim um controle , caso
contrario onde vamos parar???
Dou meu pleno apoio a SaferNet e Coalizão, na
exigência pela realização de audiências públicas e
cobrar transparência na tramitação do PL de Controle
da Internet. Penso que todas e quaisquer normas que
possam restringir as liberdades individuais e de acesso
a informação podem favorecer grupos econômicos, etc,
motivo pelo qual estas tramitações no Congresso
devem ser amplamente discutidas pela sociedade civil,
com total transparência, antes de qualquer eventual
aprovação.
Acho ser necessário ser criado uma lei que puna
infratores por crimes virtuais, pois é na internet que se
cometem os maiores delitos, tais como pedofilia,
acesso não autorizado de contas de internautas, roubo
de indentidade ( pois tal crime é cometido pelo fato
dos deliquentes roubarem e de forma violenta usam o
perfil ou a conta pessoa para difamar,ofender pessoas,
neste momento estou sendo vítima deste fato no orkut,
por isso, assino esta petição.
MARAVILHA, TEMOS QUE CONSEGUIR.OBRIGADA PELA
INICIATIVA AB RÇS.KEYT
EU GOITO MUITO DE VC\r\n
Também me engajo nesta Luta...
Obrigado.

ASSINATURAS
Não concordo com tal projeto, isto transforma o Brasil
na china onde palavras chaves e conteudos Y, são
barrados. Outra coisa queira ou não fere a constituição,
o que impede a violação de dados, correspondência
eletrônica, obtenção indevida de dados e senhas. Nada
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
deve ser ignorado em situações como está.
Obrigado por nos dar a oportunidade de participar
desse feito.\r\nSem dúvida nenhuma a colaboração de
Brazil / Minas Gerais / Juiz De Fora
todos é muito importante.\r\nAbraços Leticia
Controlar a Internet é o mesmo que tirar o direito de
Brazil / Pernambuco / Belo Jardim
livre expressão.
Tudo deve ser muito bem visto antes de ser posto em
prática pois são coisas assim (sem pensar MUITO
antes) que levam á uma guerra, pois se as pessoas, os
ditadores tivem pensado mais e mais amplamente,
pensando no bem de todos não teriamos guerras, se
quem criou a bomba atômica tivese pensado oque sua
invenção
traria
com
certeza
não
a
teria
Brazil / São Paulo / Sao Jose Do Rio criado...\r\nDevemos analizar muito bem as coisas
Pardo
antes de tomarmos qualquer atitude.
Brazil / São Paulo / Embu
nada a declarar
Brazil / Paraíba / Joao Pessoa
Contribuindo para a justiça igualitaria
Brazil / Rio Grande do Norte / Currais
Novos
Sem comentarios...
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Internet Livre!
Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro

Genison Silva
Leticia Machado da Silva
João Almeida e Silva

Henrique Aparecido Gomes
Igor Fediczko
Josivaldo Jr
Fabio Felix de Franca
Paulo França de Carvalho
Lennon Rodrigues
NATASHA
PRISCILA
DE
ESTRELLA

ARAUJO

José Rodrigues Guimarães Filho
Vera Lúcia
Felipe Lobo dos Santos

Vanete Farias

Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro
Brazil / Rio Grande do Norte / Santa
Cruz
Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro Ótima iniciativa.
Justo o Azeredo... Esse negócio tem de ser
transparente mesmo! Porque não torna transparente o
Brazil / Bahia / Salvador
TUCANODUTO!
É preciso se fazer uma divulgação a nivel nacional para
que a sociedade como um todo tome conhecimento
das medidas que estão querendo tomar sem a
Brazil / Bahia / Ilheus
aprovação dos usuários
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Ademar Souza

Brazil / São Paulo / Sao Paulo

nikita

Brazil / Acre / Rio Branco

PLINIO ANTONIO BORELLA

Brazil / São Paulo / Sao Paulo

Joaquim da Silva Souza Filho

Brazil / Bahia / Morpara

Kleyton Klaus Guedes de Souza

Brazil / Paraíba / Alagoa Nova

Glauco Teixeira do Monte

Brazil / Rio Grande do Norte / Natal

Heverton Luiz Fornazari

Brazil / São Paulo / Praia Grande

Micheline Nuss
erasmo correia de melo

Brazil / Mato Grosso / Sinop
Brazil / Sergipe / Aracaju

O Poder emana do povo e em seu nome deve ser
exercido. Isto inclui ouvir e dar satisfação aos anseios
do povo e não agir desprexando a opinião pública. Nós,
o povo, não demos carta branca para que os políticos
pensem por nós. Nada supera o poder de um
plebiscito.
gostaria que de faze uma denuncia, eu nao tenho
orkut nao gosto, mas eu sei que tem uma pesoa q esta
uzando o meu nome de imal, fui avizada e varias
pessoas sabem q nao tenho orkut, asim que se por
jentileza, blokeace esse usario, q esta uzando o meu
imal,com o nome de NIKITASLL@HOTMAI.COM ce for
atendida desd ja agradeco... a compania d orkut,
brigada NIKITASLL.
Encher a sua vida de leis é bom? Se você é um cidadão
brasileiro não terá dificuldade em responder NÃO á
essa questão.
Acho de suma importancia que esse projeto de lei seja
revisto por toda a sociedade.
Eu, como um usúario e como um pessoas de trabalho
na área, estou vendo tudo isso de forma absurda e
grotesca. To individuo deve ter o direito de uma
liberdade, mesmo que ela seja minima! Estão mais
uma
vez
tentando
aprisionar
mentes!\r\n\r\nTransparencia, Já!!!!!!
Basta de fatos, atos e atitudes inconsequentes e
irresponsáveis, um total descaso com o País e a
população brasileira. Queremos um Congresso sério,
transparente, ético, honesto e acima de tudo
comprometido com todos os cidadãos brasileiros.
É preciso mais que simplesmente saber usar o
português do senado para entender de legislação e
mais ainda de Tecnologia da Informação para regular a
internet. Vamos fazer uma trabalho em conjunto e
responsável.
Sou contra controlarem nossas vidas e aumentar as
despesas.
quem nasce livre DEVE permanecer LIVRE.

ASSINATURAS
Virgínia Maria Nuss
Renaldo Ferreira da Silva
Gilberto furtado da Silva
Kleyton de Sousa
Kleyton de Sousa
Kleyton de Sousa Oliveira
Manoel Henrique Martins

Francisco Eduardo Malvezzi

Francisco Vilmar Mota
WIlkens Lenon Silva de Andrae

RAQUEL DO CARMO SILVA

Maria Ester Gomes de Melo

Concordo e acredito ser de singular importência esta
divulgação.
Sem comentário. Estou cheio desse lixo que é a
Brazil / Minas Gerais / Belo Horizonte política.
Brazil / Goiás / Anapolis
Por uma socidade livre
Isso é um absurdo...! Sou totalmente contra essa lei
Brazil / Pará / Belem
aqui no Brasil...
Isso é um absurdo...! Sou totalmente contra essa lei
Brazil / Pará / Belem
aqui no Brasil...
Isso é um absurdo...! Sou totalmente contra essa lei
aqui no Brasil...
Brazil / Pará / Belem
Vão cuidá do renan e dexa internet quieta!!!!! seus
Brazil / São Paulo / Araraquara
fanfarrões!
Se já não bastasse a cpmf, mais encargos para os
cidadãos brasileiros?\r\nSeria necessário remodificar a
forma de governar, pois sempre é a classe média e
média-baixa que 'paga-o-pato' neste infeliz, porém
Brazil / São Paulo / Potirendaba
maravilhoso país. (Que paradoxo!!!)
Espero que o a nação brasileira sinta-se respeitada, e
que este projeto seja plenamente debatido, como em
uma verdadeira democracia.\r\nQue Deus ilumine
Brazil / Ceará / Fortaleza
nossos governantes.
Contem comigo pela democratização e liberdade de
uso da rede, desde que preservados os Princípios do
Estado de Direito. Um abraço.
Brazil / Paraíba / Campina Grande
Esses políticos estão sempre querendo impôr essas leis
sem ouvir a população! Ainda bem que agora temos a
Internet
para
iniciar
esses
movimentos!
\r\n........\r\nEita? Mas como vai ser após essa
Brazil / Rio Grande do Norte / lei?\r\n........\r\nhuum...\r\n.......\r\nsilêncio
mortal!!!!\r\n\r\n
Parnamirim
É bastante oportuno que essa discussão ganhe
visibilidade e assim, envolva além da sociedade em
geral, os atores que fazem a cadeia sistemica de
Garantia de Direitos.Não podemos conceber que temas
tão sérios, a exemplo desse, sejam discutidos de forma
mediocre e descompromissado, justamente por
aqueles que deveriam dar ao assunto a verdadeira
Brazil / Tocantins / Palmas
dimensão e seriedade que lhe é cabivel.
Brazil / Paraná / Rolandia
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Espero que o a nação brasileira sinta-se respeitada, e
que este projeto seja plenamente debatido, como em
uma verdadeira democracia.\r\nQue Deus ilumine
Francisco Vilmar Mota
Brazil / Ceará / Fortaleza
nossos governantes.
Esse é um assunto de interesse publico, nada mais
justo do que as pessoas terem acesso a todas as
audiencias, queremos o nosso direito, queremos saber
oque
acontece,
nós
somos
os
maiores
interessados.\r\n\r\n\r\nInternet é hoje o maior meio de
comunicação do planeta, não se pode censurar algo
Mike Tesliuk
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
tão grande.
Não existem comentários para isso e sim pedir
transparência a esses políticos que trabalham para
Michael Cezar Rocha Melo
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
nós.
Esta petição é extremamente importante para um país
Wagner Bruno de Mello Souza
Brazil / Paraná / Telemaco Borba
que deseja progredir.
Brazil / Rio Grande do Sul / Porto E viva o senado brasileiro! Se isso for aprovado eu saio
Alegre
do país. Hipocrisia!
Vitor Carlos
Esperamos que os resultados sejam satisfatórios e que
possamos vencer este desafio, como um marco na era
da tecnologia brasileira, para o bom desempenho e
produtividade dos bons profissionais do mundo
PERIANDRO MARCUS CRUZ NORONHA Brazil / Roraima / Boa Vista
cibernético.
Sou contra o Projeto de Lei do Senador Eduardo
Rafael Magalhães
Brazil / Paraíba / Joao Pessoa
Azeredo.
Sr. Azeredo, não tente desviar a atenção de sua
participação ativa no Mensalão com uma proposta
Cláudio Carlquist de Castilho
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
absurda como esta...
Tharyn Guimaraes
Brazil / São Paulo / Santos
É inadmissivel. E improprio, invasivo e absurdo .
Contamos com a sua compreensão e colaboração para
permitir um profundo, amplo, democrático e
transparente debate com todos os setores da
sociedade brasileira.\r\nAprová-lo com açodamento,
sem analisar e discutir com profundidade e de forma
transparente
as
inconsistências
e
vícios
de
constitucionalidade
existentes,
é
cometer
um
verdadeiro atentado à Democracia e às liberdades civis
de milhões de brasileiros.\r\n\r\nAtenciosamente,\r\n\r\
Luciano Braga da Silva
Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro nLuciano B Silva
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Daniel de Souza
andre bomfim
Lucilo Wanderley Silva Costa
José Carlos Pereira da Silva

Brazil
Brazil
Brazil
Cruz
Brazil

Robert Maia Pereira Lino
bruno jose de alcantara

Brazil
Brazil

Daniel de Freitas Dias

Brazil

Luciano Braga da Silva
Bruno Lopes Vieira
Márcio Lavrador Cardoso

Brazil
Brazil
Brazil

Priscila Rosane Paes

Brazil

Um absurdo isso a Internet é de todos, querer controlar
a Internet dando preferência a empresas e pessoas
através de um jogo sujo de corrupção que fica oculta
nesse lei, se for pra ser assim é melhor que essa lei
/ Espírito Santo / Baixo Guandu nem exista antes como está, do que pior!
/ Alagoas / Sao Sebastiao
parabens pela iniciativa
/ Rio Grande do Norte / Nova Um projeto de lei tão amplo, não pode passar
despercebido aos olhos da sociedade brasileira.
/ Minas Gerais / Turmalina
Sou contra esse projeto. Esse senador tá doido.
Só no Brasil mesmo que os políticos procuram
criminalizar fanzub e Fanfics e votar em proibições sem
sentido. Ao invés de perder tempo com estes sites que
nos proporcionam conhecimento e porque não dizer
literatura (pois muitos autores e leitores surgem para
ler histórias das quais gostam) deveriam tomar
vergonha na cara e votar projetos que retiram os
vereadores, deputados, senadores que lavam dinheiro
/ Paraná / Curitiba
e roubam da populalçao.
/ São Paulo / Sao Paulo
quero participa por que ede+ muito bom
Eduardo Azeredo tem problemas com ética, já que ela
diz que seus gestos são errados. Ele não sabe nada das
/ Minas Gerais / Belo Horizonte implicações desse projeto de lei.
Contamos com a sua compreensão e colaboração para
permitir um profundo, amplo, democrático e
transparente debate com todos os setores da
sociedade brasileira.\r\nAprová-lo com açodamento,
sem analisar e discutir com profundidade e de forma
transparente
as
inconsistências
e
vícios
de
constitucionalidade
existentes,
é
cometer
um
verdadeiro atentado à Democracia e às liberdades civis
de milhões de brasileiros.\r\n\r\nAtenciosamente,\r\n\r\
/ Rio de Janeiro / Rio De Janeiro nLuciano B Silva
/ Alagoas / Maceio
/ Bahia / Salvador
Eu já fui vítima de crime pela internet e até hoje
aguardo uma resposta. É um absurdo pessoas te
fazerem o mal e você não ter acesso nem ao nome do
indivíduo
e
muito
menos
a
justiça
desse
/ Paraná / Curitiba
país.\r\nAtenciosamente
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Maiara
zuilma
Xavier
Rubinsztejn

Brazil / Bahia / Salvador
de

Mendonça
Brazil / São Paulo / Sao Paulo

Ash
Sergio Bacchi

Brazil / São Paulo / Piracicaba
Brazil / São Paulo / Santo Andre

eluize victoria do nascimento silva

Brazil / Pernambuco / Recife

Vitor de Medeiros Matos

Brazil / Distrito Federal / Brasilia

André Pinheiro Silva
DIego do Nascimento Machado Dutra
eduardo magalhães sampaio

Brazil / Paraná / Curitiba
Brazil / Rio de Janeiro / Sao Goncalo
Brazil / São Paulo / Sao Paulo

Daniel Felipe Reis Apolinario
Dhiego César Riva
Daiane Alves dos Santos

Brazil / Minas Gerais / Montes Claros
Brazil / Mato Grosso / Confresa
Brazil / São Paulo / Sao Paulo

CLEONICE DOS SANTOS

Brazil / Paraná / Cianorte

Jessica Oliveira

Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro

Daniela Ishimine

Brazil / São Paulo / Sao Paulo

glaydson lima

Brazil / Ceará / Fortaleza

\r\n
Esse senhor o tal de Azeredo não é o amigo Marcos
Valerio?Ter um Senador desse naipe é uma vergonha.
De vez de se preocuparem com os fansuber.. pq esse
senador naum cuida de uma cidade cheia de bandidos\
r\nq ganha mais =D
Defendamos nossa liberdade\r\nSergio Bacchi
ele vica chamando palvrao i cancelou meu bicho virtoal
Isto é um investimento social e que dará retornos, não
como dinheiro, mas como segurança, isso trará
beneficios aos bancos, empresários, indústrias desde
pequeo porte à grandes empresas, o governo, e
principamente beneficiará a população. Sendo assim
de forma total ele beneficiára a sociedade.
Eu digo NÂO ao projeto de lei que quer acabar com a
privacidade na internet!\r\n
VERGONHA!!!!
lei ridicula
Daqui uns tempos não poderemos nem usar internet,
pode ser ilegal!
eu so uma pessoa que apoia o software livre!!!>
A criatividade não deve ser oprimida!
vamos abrir a discussao para a sociedade o quanto
antes!!! ISSO É DIREITO DO CONSUMIDOR!!
Francamente, o senhor deputado deveria arranjar o
que fazer.
Eu sou totalmente contra essa lei, há coisas muito mais
importantes para o governo se preocupar. O que esses
fansubbers fazem não pode ser considerado crime,
pois
fazem isso na maior boa vontade, de fã para fã,
não visando lucrar com o trabalho
extra
deles.\r\nEntão por favor, eu peço que não aprovem
essa lei, pois muitos brasileiros(eleitores) se sentirão
frustrados. \r\n\r\nObrigada pela atenção.
Nem solicitando via 0800 você recebe o conteúdo
atualizado. Acabei de receber VIA CORREIOS o projeto
inicial de 2000 e nada do conteúdo atualizado.

ASSINATURAS
André Luiz Soares

Brazil / Goiás / Goiania

Gilberto Mattiello

Brazil / Paraná / Curitiba

Guilherme Bruno A. F. Fernandes
Danilo
Luis Eduardo Trevisan de Leon
Rafael de Freitas Recio
DAISY V SCOTTO

Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil

/
/
/
/
/

São Paulo / Guaruja
Minas Gerais / Belo Horizonte
São Paulo / Sao Paulo
São Paulo / Ribeirao Preto
Alagoas / Maceio

rafael
mateus gomide
Huriel Romanzini
Juliano Garcia Martinez
ERLON DE JESUS SANTOS
valter de oliveira brito junior
Rondinelli de Sousa Ribeiro
Jaqueliny
Benvindo Alves de Lima Filho
Lidia Zuin

Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil

/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

Paraná / Londrina
Distrito Federal / Brasilia
Santa Catarina / Biguacu
São Paulo / Sao Paulo
Bahia / Salvador
São Paulo / Sao Paulo
Bahia / Juazeiro
Bahia / Salvador
Bahia / Salvador
São Paulo / Sorocaba

Juliana Louveira

Brazil / São Paulo / Campinas

Promover participação como essa, só mesmo com o
uso de uma internet democrática e livre.
Pelo nosso direito de liberdade devemos saber de que
maneira os fanfarrões do senado esta pensando em
controlar internet.\r\nUma vez eu fui blackhat coloquei
a mão na consciência percebi que não ganharia nada
com isso, porem se quiserem controlar nosso único
meio real de liberdade volto a ser blackhat em forma
de resistência. Sou especialista em linux e segurança.
vou ter prazer em mostrar p/ esse bando de fanfarrão
que controlar a internet não será tão simples quanto
parece.\r\n
Eu acho esse projeto,algo que tiraria o direito de
expressão.Não poder mais nem criar uma FanFic?Isso
iria acarretar uma crise na criatividade brasileira,pois a
maioria desenvolve o lado criativo escrevendo fanfic,ou
fazendo fan-art.
Viva a Liberdade na Internet!
Essa lei afeta negativamente todos com certeza
debate aberto e transparente.
isso nao tem nada haver vao se preocupa com coisa
mais grave como pedofilia ¬¬
nao quero que aprovem essa lei
absurdo
Lei absuda e sem sentido vamos virar a china?
PARABÉNS A TODOS PELA INICIATIVA.
qria q estas pessoas investigassem esse e mail...
\r\n
Sou a favor da ampla discussão sobre o Pojeto de Lei.
Tudo é crime agora, né.
Ajusto injusto isso. Como o anime é distribuido
gratuitamente então o pessoal que vende, baixa
transforma em dvd não vai ter punição nenhuma.
Legal.\r\nAcho que ele nao tem o que fazer, mesmo
inventa estas coisa para atormenta os outros.\r\n

ASSINATURAS

André Jansen Medeiros Villar

Brazil / São Paulo / Campinas

ronie de sousa nascimento

Brazil / Ceará / Itapipoca

Antonio

Brazil / São Paulo / Sao Paulo

Leticia Cristine Lourenço

Brazil / São Paulo / Sao Paulo

Silvio Ronaldo Bonilha de Moraes

Brazil / São Paulo / Sao Paulo

Talytha Cristina Leôncio
Silvia Helena Sanazaria

Brazil / Minas Gerais / Pocos De Caldas
Brazil / Santa Catarina / Florianopolis

Osvaldo Brito

Brazil / Ceará / Fortaleza

Liberdade é essencial, um lugar como a internet tem
sua importancia na liberdade e anonimidade que
provêm as pessoas.\r\nSem contar o ascesso quase
que irestrito a fontes de informação, principalmente as
educativas.
oi gostaria de fazer parte do projeto inclusão digital
.qual o rocedimento que eu faço pra fazer parte desse
projeto é um ótimo projeto.um dos melhores que já vi.
O TRAFICO E COM A FOME DESSE PAIS...\r\n\r\nNAO
COM A ALEGRIA DE VARIAS CRIANÇAS..\r\n\r\nDESSE
PAIS...OU
SEJA
VAO
ACABAR
COM
OS
FANSUBS..\r\n\r\nE KEREM K AS CRIANAÇAS TENHAM
UMA VIDA DE DROGAS E VIOLENCIA ??? OU QUE
FIQUEM EM KSA ESTUDANDO E ASSISTINDO...
¬¬'\r\n\r\nVAMOS PENSAR AI NEHHH...\r\n\r\n¬¬''\r\n\r\
n\r\n
Isso é um absurdo, quem cria fics ñ está fazendo nada
de mais!! Esse é um jeito dos fãs se divertirem isso ñ é
um crime!
Concordo com a Petição ao Senado Federal\r\nPelo
debate e transparência no PL de Controle da Internet.
Reconheço a importância deste debate e seria
antidemocrático não abrir a discução para a população
brasileira com tempo hábil para que existam estudos
sobre o assunto em tela.\r\n

Uma lei como essa feita por espelhamento e sem
noção de sua abrangência e de suas consequências, só
pode ter sido elaborada ao acaso, com certeza por
oportunismo. Casos de crimes são problemas para a
polícia. Há que se considerar também que tal
documento não foi
exposto publicamente para
discussão e análise da sociedade como um todo.

ASSINATURAS

André Alves Cordeiro R. Pereira
JOSE MANOEL DA SILVA

Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro
Brazil / Minas Gerais / Belo Horizonte

Gabriela de Araujo Guilgen

Brazil / Paraná / Curitiba

Cléwerson José Marçal Alves

Brazil / Goiás / Professor Jamil

Osteir Rodrigues Leandro

Brazil / Goiás / Goiania

Rogerio de Carvalho Bastos
kennedy
Jéssica
Alexandre Arouca Pinto
Jonatan
Danilo

Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil

/
/
/
/
/
/

Bahia / Salvador
Ceará / Meruoca
Bahia / Salvador
São Paulo / Sao Paulo
Bahia / Salvador
Bahia / Salvador

Anna Júlia Moraes Leite
magnus teixeira ribeiro

Brazil / Distrito Federal / Taguatinga
Brazil / Minas Gerais / Juiz De Fora

Edeval Roberto Nogueira da Silva

Brazil / Distrito Federal / Brasilia

Renato Horikoshi

Brazil / São Paulo / Sao Paulo

Precisamos de políticos que priorizem a sitemática com
transparência sempre.Todos os processos (projetos leis
etc) devem ser informatizados e estarem na Internet
para o cidadão ver. Isto é direito adquirido. Um setor
para regularização da participação popular através da
internet.Parabéns a coalizão pelo movimento de
melhoria do nosso país.
É UM ABSURDO!!!
Estou assinando a petição para que nada disso seja
proíbido. E com razão! Seria injusto fazer isso! Sem
falar que é um modo de marketing.\r\nGabriela de
Araujo Guilgen.
Sempre achei que as Leis devem ser feitas primeiro
ouvindo os dois lados e principalmente a opinião
popular.
espero que haja sim uma regulamentação a esse
respeito e principalmente no setor de lan house e
cyber cafés pois nós empreendedores que gastamos
muito com regulamentação de firma e tudo mais
estamos sendo prejudicados pela falta de fiscalização
nos estabelecimentos clandestinos
O debate além de ser público deve ser acessível a
todos os cidadãos pela tv aberta.
oi
\r\n
Sou favorável à petição aqui proposta
\r\n
\r\n
isso é realmente um absurdo. proinir o direito de fazer
fanfictions? tudo bem, se copiar de algo..é plágio,
crime. mais.. criar uma nova história, totalmente SUA,
o que tem de mal nisso? não é realmente isso que os
autores de livros fazem? CONTRA A LEI ! absurdo isso...
Isso é a mais pura prova de incompetência na gestão
do suado dinheiro pago pelos contribuintes!
Estou insatisfeito com o projeto feito pelo Senador
Eduardo Azeredo.\r\n

ASSINATURAS
Jéssica Caroline Bertolina Santos

Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro

Indira Lima Guedes
Marlon Willrich
Nina

Brazil / Ceará / Fortaleza
Brazil / Santa Catarina / Brusque
Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro

Wemerson Alves Diniz
sarah z.
Rafael Moori Pinto

Humberto Moraes

Luis Felipe Zindulis

Kharina Recarcati

Natascha F.B.F.B
João Alberto
Leila Cibele da Silva Lopes
Afonso

Nenhum a parte, mas graças a bom Deus pode ter
autorização, pois escrevo uma fanfic famoso.
Um absurdo a preocupação desnecessáriajá que os
fansuber são fonte de conhecimento e divulgação dos
mangás e animes não licenciados.

Escolheram a forma errada e totalmente descabida de
tentar normatizar esta atividade na internet.
Lamentável ver a esta forma de incompetência, por
Brazil / Minas Gerais / Belo Horizonte parte de nossos legisladores.
A falta do que fazer é tão grande que eles ao envez de
investir em educação e em saude ficam criando leis
Brazil / São Paulo / Campinas
sem sentido como essa u.u
Ridículo isso, ao invés de se preucuparem com os reais
Brazil / Rio Grande do Sul / Porto problemas do país eles ficam tentando prejudicar mais
Alegre
pessoas.
Os governantes precisam entender que o Software
Livre proporciona inclusão digital e economia. Senhor
governador da Bahia e de outros estados que
comungam da mesma ideia, vamos investir na
Brazil / Distrito Federal / Brasilia
população que elegeu o senhor, use software livre.
Eu sou contra Controle da Internet e do projeto de lei
proposto
pelo
Senador
Eduardo
Azevedo.\r\n\r\nAtenciosamente,\r\n\r\nLuis
Felipe
Brazil / Santa Catarina / Joinville
Zindulis.
Tanta coisa pra se preocupar nesse pais, e ficam
fazendo leis pra coisas futeis como fics, que so servem
para divertir o pessoal que escreve e le. Vao fazer leis
pra acabar com a violencia, com a fome, com a
Brazil / Paraná / Curitiba
corrupçao.
Isso é um absurdo¬¬\r\n\r\nisso ai já é censura e a
censura neste pais já foi a mt tempo tirada...\r\n\r\nEm
Brazil / Mato Grosso do Sul / Campo vez deles se preocuparem com os problemas do pais,
Grande
vai se preocupa com nos¬¬\r\n\r\naffffffff
Brazil / Paraná / Curitiba
Vamos apoiar a petição!!!!
Brazil / Bahia / Salvador
nenhum
Brazil / Bahia / Salvador
\r\n

ASSINATURAS

Renato Martins da Silva

Brazil / Rio de Janeiro / Niteroi

Ruan Guilherme Rocha Paes

Brazil / Mato Grosso / Nova Olimpia

Thiago Freitas

Brazil / São Paulo / Sao Paulo

Fabrício Francis

Brazil / Minas Gerais / Belo Horizonte

Carlos Eduardo

Brazil / Minas Gerais / Juiz De Fora

Aurora Góes de Oliveira

Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro

Nicollas Cecchi Mendes Ehlers

Brazil / Santa Catarina / Tubarao

Luarline

Brazil / Amapá / Macapa

Felipe da Conceição Tomas

Brazil / São Paulo / Sao Paulo

Sou totalmente contra este projeto, a internet nasceu
livre , e é livre a muitos anos, pq nos vigiar
agora?\r\nquanto a crimes como difusão de virus e
invasões , acho que quem devem ser presos são os
que projetam mal os softwares e os vendem com
milhões de falhas a preços absurdos, os que
descobrem as falhas devem ser respeitados e não
presos, pois sem eles a internet nunca teria segurança.
Sem condições, leis e mais leis sem pé nem cabeça,
um monte de deputados e senadores que não tem a
mínima idéia de como funciona a internet, querende
controlar todo o tráfego da rede.\r\nQuanto esse
controle vai custar aos nossos bolsos?\r\nSe for preciso
vou pessoalmente até onde se escondem estes asnos,
com meu R.G. no pescoço, exigir os meus direitos e
minha privacidade.\r\nQuem vai junto?
Lutemos pelo Espaço Virtual...Pra que ele passe longe
do que está se tornando esse Espaço Real...!
Falta do que fazer desse Senador inútil, tá querendo
aparecer.
Sou profissional de internet e dependo desse meio para
me comunicar e apresentar meus trabalhos!
ESTOU C/ TODOS QUE ESTÃO A FAVOR DA
TRANSPARÊNCIA, RESPEITO E JUSTIÇA.
O que fazemos ou deixamos de fazer no nosso
computador,somente nós devemos saber.
Estou de acordo com essa iniciativa, pois elegemos
representantes
políticos
para
tomar
alguma
providência mais eficaz, para melhorar na punição dos
meliantes e ajudar na proteção dos abusados.
Estou junto, no que eu puder ajudar ao combate da
pedofilia, maus tratos a vida, em fim estou junto pelo
um Brasil melhor!!!...\r\n\r\nGostaria de saber como
fasso para ter uma atuação mais presente e poder
ajudar de perto esta atitude de grande importancia
assim tomada ?

ASSINATURAS

Eduarda
Luiz Eduardo Veras e Silva
Henrique Barbosa GIL

Rodrigo de Avelar Cordeiro
Jason Correa Macedo
Ricardo Assis Grande
Rafael Rodrigo Hissanaga
Frederico
DIego de Oliveira
CREDSON
Rojas Bonifácio
Vitor Felipe Carvalho Luiz

Jacson Pessoa da Silva
Cristiano Costa Maia
Joel Pereira
Leonardo de Paula Maia

Brazil / São Paulo / Santos
Brazil / Goiás / Goiania

Animê e Mangá é minha vida.\r\nSem eles eu ja, com
certeza, nem viveria mais.\r\n\r\nSe essa lei for
aprovada, terei orgulho de ser criminosa!

Que tal criarem um projeto de lei decente contra quem
sabe os bandidos de verdade como os nosso queridos
amigos traficantes do Rio de Janeiro,eim?....
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Realemente a lei em partes deve existir, mais ele deve
ser revisada por pessoas da area e não senadores e
fulanos que nao tema menor idéia do que tao fazendo
com relacao a internet. Estao pensando somente na
seguranca publica. Tenho certeza de que existe um
modo de resolver esse problema sem uma lei tao
Brazil / Ceará / Fortaleza
broca.\r\n\r\nGrato
Isso é um absurdo, como muita coisa no Brasil.
Veremos se será mais um absurdo a ser concretizado,
Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro ou se nossa opinião valerá de alguma coisa.
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Eu não abro as cartas do vizinho, vc abre?\r\n
Brazil / Santa Catarina / Florianopolis Vivemos no Brasil, ordem e progresso por favor
COM TANTOS PROBLEMAS NO BRASIL, VEM ALGUEM E
Brazil / Rio Grande do Sul / Porto BOTA A CULPA NOS FANSUBS,FICS E ANIMES ? Não da
Alegre
pra deixar passar
Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro Fora Eduardo Azeredo sensacionalista!
SOU CONTRA ESSA LEI Q TIRA A PRIVACIDADE DAS
Brazil / Pernambuco / Recife
PESSOAS
Brazil / Goiás / Corumba De Goias
Cade a nossa privacidade?
Brazil / Minas Gerais / Ribeirao Das
Neves
Privacidade em qualquer lugar!
Podem contar com a gente, essa bandeira já estar
lavantanda a partir de agora, aqui na Amazônia, o que
podermos fazer para mobilizar assinaturas faremos,
Brazil / Rondônia / Porto Velho
abraços a todos!!!
Esse projeto de lei fere os direitos constitucionais...
Brazil / Ceará / Fortaleza
seria uma continuacao o AI-5 ?\r\n
eu acho que ele não deveriam tirar uma coisa que nós
Brazil / Paraná / Londrina
gostamos de fazer...
Brazil / Ceará / Fortaleza
Não a falta de privacidade

ASSINATURAS
Osvaldo José

Brazil / Ceará / Fortaleza

Laila Gabriela de Sousa Almeida
eduardo verderame
eduardo verderame
Carlos Matheus de Faria
Carlos Matheus de Faria
MARCELO RODRIGUES NOGUEIRA
Fernando viana da Silva

Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil

rejane guastini
locmaximus

Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro
Brazil / São Paulo / Sao Paulo

Gustavo Silva Arakawa

Brazil / São Paulo / Sao Paulo

Marlene Miranda

Brazil / Distrito Federal / Brasilia

Michel Massamy Konno de Azevedo

Brazil / Paraná / Cascavel

Thiago Silva Saraiva

Brazil / Ceará / Fortaleza

zair de souza

Brazil / Santa Catarina / Blumenau

Dan

Brazil / Pernambuco / Petrolina

/
/
/
/
/
/
/

Piauí / Teresina
São Paulo / Sao Paulo
São Paulo / Sao Paulo
Minas Gerais / Divinopolis
Minas Gerais / Divinopolis
Ceará / Fortaleza
Distrito Federal / Brasilia

Isso é um absurdo, daqui a pouco o único lugar onde
você vai tentar ter privacidade é dentro de sua casa...
Se não há outro meio de obter as informações
desejadas, ficaremos sem recebê-las? isso é um
absurdo! Pois se virar crime, que criem uma empresa
que traduza com a devida autorização e transmita aos
brasileiros.
um tremendo absurdo
um tremendo absurdo.
INVASÃO DE PRIVACIDADE
INVASÃO DE PRIVACIDADE
Isso é um absurdo, um atentado a privacidade!
Ridiculo
sou contra a lei de controle da internet ,a internet tem
que ser livre usa quem quiser
isso não pode acontecer
Vá cuidar de coisa mais importante!\r\n\r\nTem gente
passando fome nesse país!
sou contra a castração proposta, considero que os
crimes feitos via internet tem que ter o mesmo
tratamento que os outros, mas não privando ou
onerando quem faz bom uso
coisas
devem
ser
grátis\r\ne
não
somente
comerciais.\r\nCaso é de interesse financeiro do
governo\r\nme nego a dizer que sou brasileiro\r\npois
da vergonha com um governo corrupto\r\nque é o
nosso sistema.
isso é 1 absurdo não se combate a criminalidade com
invasão de privacidade e como se todos fossem
supeitos nao existe isso diga nao vc tb!!
é Absurdo o Senhor Senador fazer uma Lei desta , onde
fica nossa privacidade , vai catar Coquinho no Asfalto
Senhor Senador , ou Arrancar minhóca pra Pescar , no
Asfalto com Picareta de Borracha.
Esse tipo de Lei não vai barrar a criminalidade no
Brasil. Nosso país precisa é de educação e saúde. E
que os políticos parem de roubar a nação...

ASSINATURAS
christiano barreto nascimento

Brazil / Bahia / Barreiras

Ezequiel Barros

Brazil / Pernambuco / Palmares

PATRICIA SILVA NUNES
Rafael Gonçalves Martins

Brazil / Distrito Federal / Brasilia
Brazil / Minas Gerais / Leopoldina

Devemos ser a favor de uma democracia, na qual a
justiça e a transparência sejam os seus pilares.
Aceito a monitoração dos internautas pelas autoridades
competentes
há que ser feito um debate sobre o assunto, não
apenas aprovar a lei ou regulamentação a toque de
caixa, como foi feitos com muitos outros projetos de
lei. Pois optamos pelo regime democratico e a internet
é um importante veiculo de informação e democracia.
Não concordo com a proposta

Regis Almeida
Thiago Locks

Brazil / Paraná / Curitiba
Brazil / Rio Grande do Sul / Viamao

ISSO É UM ABSURDO !\r\nA INTERNE É UM MEIO LIVRE !
Absurdo este projeto de lei!

Cláudia M. Coleoni
Porphirio da Silva Mello Filho

Brazil / São Paulo / Piracicaba
Brazil / São Paulo / Sao Paulo

Rafaella Oliveira de Souza de Matos
Perez
Brazil / Santa Catarina / Blumenau

Mauricio Petri Filho
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
RODRIGO OTÁVIO FADEL VIDA
Brazil / Paraná / Campo Largo
Christian Carlos Pinheiro Florencio da
Silva
Brazil / Pernambuco / Caruaru
Cainã Costa
Brazil / Sergipe / Aracaju
Siminino
Brazil / Paraná / Curitiba
Tancredo Souza Medeiros
Brazil / São Paulo / Itu
Leandro Inácio
Brazil / Alagoas / Arapiraca

A privacidade é um direito nosso... não pode ser
tomado de nós tão descaradamente!! Podemos pôr um
fim nisso se nos unirmos.... essa medida tão
impensada não pode, de maneira alguma, ser aplicada!
Há!Querover alguem me fazerparar de escrever
fanficions!Nem por cima do meu cadaver,e eu falo
sério.Esa ideia de acabar com Fansub é ridicula,sério.
Ninguem ira ler isso eu sei... mas se por ventura lerem\
r\ntirar anime de otakus e mais que um
pecado\r\ntanta gente matando robado passando
fome... e agente tao de boa nao queremos nada mais
do que animes isso nos deixa feliz... e felicade eh a
unica coisa que buscamos na vida\r\nse um dia alguem
for em um evente de anime, vai ver que esse pessoal
ta longe de ser um problema\r\npra q tirar nossa
felicidade de bobeira?\r\n

N

ASSINATURAS
Rodrigo Emanuel da Rosa Malta

Edwin Ricardo Gonçalves
Fernando Andreani Jurado

Juliane Sandoval do Vale

Leandro Rocha
Bruno Hitomi Takagi
Hugo Pungs
Sérgio Luis dos Passos Júnior
Felipe Torrano Garcia

Bruno Felippe Barros da Silva
Elaine Cristina de Araujo
José Ulisses de brito Lira Filho

Que absurdo querer criminalizar uma coisa tão
saudavel...
Olhe, acho que existe um equivoco no pedido do
senador...\r\nisso sempre foi um ato sem fins
lucrativos, é algo que untretém pessoas que gostam de
culturas além da brasileira...\r\nentão temos que
Brazil / Paraná / Ponta Grossa
reavaliar essa decisão\r\n\r\ngrato edwin
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Realmente eh inadmissível.
A lei carece de maiores debates e explicações acerca
de vários itens. Como criminalizar ações que no resto
do mundo é considerado manifestação de arte e
literatura (fanfics)? É o mesmo que querer impor uma
censura a liberdade criativa dos brasileiros e sancionar
um passatempo que é a leitura e a criação de um
hobbie que nunca teve fins lucrativos, apenas o da
diversão.\r\nAcaso estamos caminhando para uma
nova ditadura?\r\nO que falta proibir no Brasil? RPG?
Brazil / São Paulo / Miguelopolis
Quadrinhos? Livros?
Um absurdo fazerem isso, é um trabalho de fã para fã,
fazem isso por vontade propia que é cultura que
aprendemos sobre o Japão costumes, e um Hobby.Com
Senadores, e pessoas assim vocês acreditam que o
Brazil / Ceará / Fortaleza
Brasil vai para frente?
Brazil / São Paulo / Santo Andre
Pra que essa coisa toda .
Brazil / Pernambuco / Recife
DESAPROVO ESSA LEI ABOMINAVEL
Que esses políticos se informem antes de propor leis
Brazil / Santa Catarina / Blumenau
absurdas.
Isto é a tipica lei absurda que senadores idiotas
Brazil / Rio Grande do Sul / Porto colocam por isso eu por favor Brasil acorda e olha em
Alegre
quem tu vota.
Eu realmente tenho minhas dúvidas se eles realmente
sabem o que estão a fazer. Crime 'culposo' de difusão
de vírus??? Que piada é essa?? Você tem que ir atrás
Brazil / Santa Catarina / Sao Joao Do de quem criou o código malicioso e não do usuário
Sul
descuidado que sem querer ajudou a espalhar.
Brazil / São Paulo / Guarulhos
Sem comentários para um absurdo desses...
Brazil / Paraíba / Campina Grande
censura é crime.
Brazil / Rio Grande do Sul / Canoas

ASSINATURAS

crazy

Brazil / Rio de Janeiro / Sao Goncalo

Moises Pereira
Lucas gomes da silva

Brazil / Amazonas / Manaus
Brazil / São Paulo / Campinas

Renan

Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro
Brazil / São Paulo / Sao Bernardo Do
Campo

Vinicius

Filipe Costa da Silva

Esse kra eh sem noção pow!\r\nele axa q eh qm?\r\no
dono do mundo?\r\nisso eh preconceito contra os
japoneses q são mais culturais q os brasileiros!\r\nesse
pais tah perdido\r\nnum tem + saida\r\n
Tentar colocar regras na internet não influência o
comércio ilegal de músicas, shows e programas (vulgo,
PIRATARIA), o que ele deveria fazer é combater o crime
onde ele mais se encontra, nas ruas.\r\nNâo adianta
reprimir isso na grande rede pois, de certo, nunca terá
efeito. O certo seria criar incentivos para podermos ter
uma grande gama de produtos licenciados e, como
todos falam, diminuir os impostos sobre empresas
licenciadoras.
Diga não a esse projeto de lei! As pessoas que fazem
isso não ganham dinheiro com isso - ai sim seria crime
-! E se quisermos ver varios animes ( desenho
japoneses) que não passam tudo no Brasil com uma
tradução infiel, ou alguns nem passam? Agora para
acabar de ver teremos que se mudar para o Japão? Iria
com muito prazer aposto que lá não tem essas leis
sem sentidos ¬¬\r\n\r\n\r\n\r\nDIGA NÃO!

Imagine o numero de adolescentes que seriam presos
por isso, ao inves de gastar tempo com algo que é livre
até fora do brasil, deviam se preocupar mais com
outras areas como saude, educação e segurança. O
que ha de errado em um garoto querer ver seu
Brazil / Rio Grande do Sul / Santa desenho, serie, mangá, o que seja em sua lingua local,
Maria
português.

Nenci Luciana Wolff Vieira

Brazil /

Thomaz Drugowich

Brazil /

Nathália Chuva Fernandes

Brazil /

Lucas Fernando Leite dos Santos

Brazil /

ASSINATURAS
Não faltava mais nada\r\nesse cara nem sabe o que é
isso \r\nacho otimo que os jovens estajam criando ou
traticando traduçao ao inves de estar robando ou
usando drogas\r\nsou fã de Fic's acho otimas \r\num
jovem que escreve fic ele esta empenhado em estudar
ler e escrever\r\nisso nao sobra tempo de fazer coisas
ilicitas\r\nSr azeredo vai criar leis contra a morte de
crianças pelas condiçoes dos hospitais, quebre a
cabeça pra achar uma soluçao contra essa auta dos
São Paulo / Miracatu
preços e deixe a internet em paz\r\n
Esse Senador' não tem o que fazer na cabeça e fica
fazendo coisas sem sentido portanto considerar
leganda de animes crime é puro blefe! Ele nao tem oq
Pernambuco / Recife
fazer mesmo!
Cara, nem comento. Liberdade de expressão existe.
Minas Gerais / Pocos De Caldas ¬¬
Um absurdo isso, por isso o Brasil não vai para frente
São Paulo / Jacarei
¬¬

Eduardo

Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro

Kasui.

Brazil / São Paulo / Osasco

Meu Deus, simplesmente um absurdo quererem
colocar pessoas que têm uma grande capacidade na
prisão, não sendo apenas uma injustiça aos fans, mas
tambem as pessoas que às vezes não podem comprar
o material de anime ou mangá entre outros e tem que
fazer download, agora isso é uma idiotice extrema.
PESSOAS DORMINDO NA RUA, PEDINDO ESMOLAS,
PASSANDO FRIO E FOME, SENDO MALTRATADAS,
MORTAS!
VOCÊS
NÃO
PREFEREM
PRENDER
CRIMINOSOS DE VERDADE? ESTÃO FALANDO A
VERDADE PARA SEU PÚBLICO? ACHO QUE NÃO,
SENADORZINHO. NÃO PRENDA A QUEM GOSTA DA
CULTURA JAPONESA OU OUTRA CULTURA... VOCÊ
NUNCA ESCREVEU UMA HISTÓRIA COM SEUS
PERSONAGENS PREFERIDOS? PRENDA A QUEM
ESTUPRA, PRENDA AS PESSOAS QUE TIRAM A VIDA DE
OUTRA! JÁ NÃO BASTA COMO PAÍS ESTÁ?

ASSINATURAS

Ícaro Muniz

Brazil / Bahia / Itabuna

Mauro Gil Sanches

Brazil
Preto

William

Brazil

Lord Kurogane

Brazil

Warley Lopes De Azevedo

Brazil

diego

Brazil

Sergio Knapik

Brazil

Daniel Gonçalez Lázaro
Vitor Luiz Teixeira de Almeida Filho

Brazil
Brazil

Juliana Moreira
NATÁLIA DOS SANTOS
Vivian Bispo Cairo
Jose Carlos Magalhaes da Silva Junior

Brazil
Brazil
Brazil
Brazil

Os custos trazidos à sociedade cibernetica é alto
demais comparados aos possíveis beneficios; cada
pessoa sabe onde a lei lhe permite navegar, e temos q
prezar pela privacidade de todas as pessoas físicas
e/ou juridicas!

simplesmente acho totalmente ridículo algo deste
porte não ter o devido respeito. Num país que pretende
/ São Paulo / Sao Jose Do Rio adaptar seu sistema legal a cyber crimes, o mínimo
que se espera é uma ampla discussão sobre o assunto.
Bom, muitas pessoas tem dificuldade financeiras hoje
em dia, por muitos motivos que não irei postar só
gostaria de dizer que fansubers não são criminosos,
apenas são trabalhadores como nós. Então só pésso
que a justiça seja feita, mas não de forma incorreta !,
/ São Paulo / Taubate
prejudicando a ninguém !.\r\n
\r\nEntão, se vocês, políticos corruptos, estiverem
lendo isso, parem de inventar leis ignóbeis e vão fazer
alguma coisa de aproveitável para que esse lixo de
país possa se tornar algo ao menos habitável!!!\r\n
/ Ceará / Fortaleza
Nunca ... Vc Pode pegar criminosos em vez de tirar
nossos direitos ... Larga de ser criança e Administra
/ Rio de Janeiro / Petropolis
esse pais Direito que nem Homem !
aff tem q se preocupar mais com crime e fome e etc só
/ São Paulo / Santos
faltava essa...
A regulamentação da internet é, certamente,
necessária, porém a presente lei simplesmente não faz
sentido. Limita as ações, estudos e inovações e exige
fiscalizações abusivas além da antiga quebra de
/ Paraná / Curitiba
privacidade.
acho realmente ridiculo e sem sentindo punir a
/ São Paulo / Sao Paulo
criatividade cybernetica.
/ Rio de Janeiro / Cabo Frio
Essa Lei é ridicula
Pelo amor de deus, querem impedir até que eu use a
internet do jeito que eu quero? Quem são eles para
/ Rio de Janeiro / Rio De Janeiro impedirem meu livre acesso a internet?
ISSU ÉH UMA INJUSTIÇA !
/ Espírito Santo / Vitoria
/ Rio de Janeiro / Cabo Frio
Essa Lei é ridicula
/ Rio de Janeiro / Cabo Frio
Essa Lei é ridicula

ASSINATURAS
deixe os fansubs em paz, vão acabar com afome q vcs
ganham mais

juan carlos dalcolle

Brazil / Paraná / Maringa

Eliana C R Fonseca
Anderson WIllian De Souza

Brazil / São Paulo / Sao Caetano Do Sul Estamos realmente voltando à ditadura?????
Brazil / Santa Catarina / Joinville
Eh Pacaba....
Com tantos pedófilos e políticos corruptos,Vossa
Excelência o Senador uqer transformar a libertade de
Brazil / Ceará / Fortaleza
expresão em crime?Faça-me o Favor!!!!
Isso que é não ter o que fazer. Tantas leis mais
importantes para serem votadas e eles se preocupam
Brazil / Paraná / Curitiba
com algo que não faz mau a população.
Acredito que a divulgação virtual beneficie os autores,
pois os verdadeiros fãs, aqueles que compram o
produto do autor, compram independente de já o
terem copiado.\r\nAcho um absurdo e total desrespeito
ao cidadão que paga suas contas e impostos
honestamente e copia um gibi, mais na atitude de
saber se é bom, depois o compra, isso é a realidade.
Acredito também que o Senador apenas queira causar
Brazil / Minas Gerais / Belo Horizonte boa impressão na elite, nada mais.
grande parte da cultura de outras paises é divulgada
pela internet \r\ndesde legendas de filmes a mangas
undergrounds no japão \r\nse for proibido o numero de
conhecimento e cultura que será perdido no pais será
Brazil / Santa Catarina / Florianopolis imenso
faca algo que realmente preste senador vai cuida da
fome e outras coisas em nosso pais pemse com a
gente pemse pro bem e vai cuida de tua vida
Brazil / Mato Grosso / Cuiaba
Pelo amplo debate com a sociedade. A população
precisa estar pelo menos informada; a informação é
Brazil / Bahia / Salvador
um direito do cidadão.
Vocês criam leis inuteis e esquecem de controlar os
próprios politicos.\r\nTraga os animes para TV aberta
que isso com certeza não irá acontecer, mas claro,
animes de boa qualidade.\r\nLamentavel...\r\nAo invés
de criar algo util para o mundo...tenta criar uma lei de
pura ignorancia.
Brazil / São Paulo / Ribeirao Pires

Ariana Mara Ribeiro Braga
Luiz Henrique Jacinto

Lucineide de Sousa Silva

rafael silva wagnr
marcio tatehira
leliana sousa

Tuyanne P. Souza

ASSINATURAS

Juan Alberto de Almeida Andrade
Fabio Tonon Caporal
Rodnei Da Silva Nascimento
Lucas Sousa Santos Oliveira
Diego Schmidt

Isley Franca Junior
Nayron de Farias silva
eduardo
LUIS RICARDO JUIZ
Bruno
eduardo

Alex Cladas Peixoto
Natália Castelo Branco Matos

Acho injusto essa lei pois amo anime como se fosse
minha vida todos os meus amigos adoram
tambem,tirar da internet seria um desperdicio pois a
TV aberta que temos só passa conteudo velho de
anime e as vezes nem passa são raras vezes só quem
tem o luxo de assistir animes são as pessoas que tem
TV a cabo (Sky,Cabo+,Net e outras...)\r\n

Brazil / Pernambuco / Recife
Brazil / Rio Grande do Sul / Porto
Alegre
Lei Absurda!\r\nNovamente o Brasil decepcionando....
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Perda o que o senhor senador ta fazendo
Brazil / Goiás / Goiania
Brazil / Santa Catarina / Florianopolis Por min continua como está.
Absurdo... tanto problema no Brasil, e esse infeliz vai
se preocupar com o que nós fazemos que é um
trabalho gratuito que não interefe com ninguém, e
ainda reforçamos a compra de material das editoras.
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Apenas um infeliz que não sabe do que está falando...
Isso é uma falta de absurdo , existem coisas que
realmente são perigosas e nimguem fais nada
Brazil / Rio Grande do Norte / Natal
comcordo com e petição Nayron de Farias Silva !!
ele num e nem doido em fazer isso isso e a mesma
Brazil / Ceará / Fortaleza
coisa que tirar de vç o direito de falar
XD
Brazil / Paraná / Curitiba
Brazil / Mato Grosso do Sul / Campo
Grande
Vai ter guerra se isso aconteçer=)\r\n\r\ne eu vo ta lá\r\
Brazil / São Paulo / Itaquaquecetuba
n\r\nhuahuahua\r\n\r\n\r\n

Brazil / Paraná / Curitiba
Brazil / Ceará / Fortaleza

Acredito que o bloqueio de transferencia livre de
arquivos compromente o uso do mesmo para
aprimoramento de habilidades.\r\nDa mesma maneira
que um programador altera um codigo aberto, um
musico novato pode usar samples de sons pra fazer
uma musica.\r\nSem intuito comercial e sim para
melhorar as habilidades, ser criativo e nao ter muito
trabalho para pouca produtividade. Internet aumenta a
habilidade de quem busca por ela e consequentemente
aumenta o numero de trabalhos independentes.

ASSINATURAS
Isaac Vinicius Costa Pimentel
Julie Caroline;

Brazil / Piauí / Teresina
Brazil / Ceará / Quixeramobim

bruno joao quinhao

Brazil / São Paulo / Ribeirao Preto

Victor Augusto Decresci

Brazil / Paraná / Curitiba

Fúlvio Ricardo Bueno

Brazil / Minas Gerais / Contagem

Lucas Spindola

Brazil / Minas Gerais / Cataguases

Rodrigo Jacinto da Silva

Brazil / São Paulo / Itapira

Ivan Lacerda de Rezende
Rodolpho Desco Almeida
Rafael de Felipe Zica

Brazil / Minas Gerais / Tres Coracoes
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Brazil / Minas Gerais / Belo Horizonte

jhonatas
Márcia
Alen Costa Vieira

Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Brazil / Rio de Janeiro / Saquarema
Brazil / Pará / Belem

william david

Brazil / São Paulo / Sao Paulo

Pedro Thiago Martins

Brazil / Goiás / Goiania

nao se pode comparar uma pessoa que baixa um
seriado simplesmente para assistir, com um ladrao de
banco.\r\no senhor senador esta e procurando uma
revoluçao.\r\nnao pode ser chamado de pirataria, algo
que nao possui sua versao original.
Isso é CENSURA, isso é inadimissível, vocês não têm o
direito de criminalizar o que estão querendo !!!!!!!
Exercer a funçaõ em prol da sociedade nada né , que
filha da puta!
Isso que ele esta querendo , é simplesmente ridiculo ,
como pode estar incomodado com isso , se não tem
nada pra fazer , procure algo
UNICO
COMENTARIO
Q
TENHO
A
DIZER
EH:\r\n\r\n\r\nVAI CATAR BANDIDO SEUS POLITICO
CORRUPTO FILHAS DA PUTA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Que isso ? Fansuber crime ? Isso nã opode, quantos
milhões de pessoas assistem animes por causa desses
fansubers e vocês querem tirar isso de nós ? Não!
Sem Comentários.
Absurdo...
em vez de fazer essas leis absurdas, pq eles nao vao
fazer algo realmente q preste?
Isso mostra a falta do que fazer dos Senadores.
Democracia sem liberdade, que democracia é essa?
gostaria que vcs se preucupacem mais, em traficantes,
ladroes de bancos, sequestradores e pedofilos, do que
pessoas que gostal de leituras e
\r\nse divertem em
ver animes e traduzilos.\r\nSabendo qeu pessoas estão
em casa sem fazer mal algum e sim um bem para o
crecimento da cultura das linguas que estão sendo
traduzindos.\r\n
Acho isso um absurdo sem tamanho, que perca de
tempo coisa sem utilidade ao inves de se preocuparem
com diversos problemas como fome falta de moradia e
outros nossa chega ate ser hilario.

ASSINATURAS
adriana cascás dos santos
Artur Vinicius Cunha Nogueira
Morais

Brazil / Bahia / Itabuna

Exigimos um debate para expor nossa opinião , \r\n
vivemos em um pais que nus permite tais liberdade

de
Brazil / Pernambuco / Recife

Luan Henrique

Brazil / Paraná / Maringa

Thaysa Campos de Souza

Brazil / São Paulo / Guarulhos

Gilberto Armando Gonçalves

Brazil / Minas Gerais / Guaxupe

rafael ladislau silva

Brazil / Espírito Santo / Cariacica

Thiago Lima Figueredo

Brazil / Distrito Federal / Brasilia

Acho isso uma infustiça e que a culpa é de quem esta
tentando impedir os fansubbers..\r\n
Os políticos deveriam perder menos tempo tentando
prender pessoas que visam um futuro e cultura melhor
ao nosso país e se concentrarem em prender os
verdadeiros criminosos que a cada dia que passa
tornam a esperança um sentimento de descredito
muito grande na nossa realidade.
Nós estamos na era da informação, da globalização.
Qualquer pessoa tem acesso a notícias de qualquer
lugar do mundo através da internet.\r\nCom essa nova
lei quem vai perder serão só os brasileiros que ficarão
para trás.
Estamos entrando novamente em um ditadura Militar
onde a liberdade de expresão esta sendo podada aos
poucos para que as grandes massas não saibão que
estão sendo controladas, esse novo progeto de lei vem
a inibir a tradução de artigos, assim tentando isolar o
brasileiro, que não possui o dominio de outros idiomas,
do resto do mundo.\r\nEsse vereadorzinho acha que é
crimi traduzir um video, mais desviar dinheiro da saude
publica matando centenas de inocentes é um pratica
saudavel.
Axo q o governo deveria se importar com os bandidos
não os internautas que estão dentro de suas casa
apenas baixando episodios, mangas seja o q for.\r\nAxo
q e apenas mais uma maneira de imventarem mais leis
afinal no pais onde todos os dias coloca-se regras
parece mais q o cidadão q esta dentro de sua casa na
internet e um bandido mai perigos do q aquele q
matou um pai d familia.\r\n

ASSINATURAS

yasmin

Wendel Oliveira da Sila

Álan Deleclodi Tominaga
Henrique Veneroso Rotsen De Melo
Fernando Luis Stachissini Akahoshi
renan
Rodrigo Mazario José dos Santos
Lucas gonçalves da silva
Miguel Freitas Povo
marco antonio cambuim de oliveira
Wagner Soares de Oliveira
Rafael Ribas

realmente acho q incriminar as funsubs \r\nelas são o
unico acesso que fãs de animes do nosso pais tem a
cultura japonesa\r\nem relação a anime e mangás\r\nja
q naum há distribuidor oficial no brasil de
animes\r\nseria injusto privar nos otakus\r\nde termos
disponiveis gratuitamente algo do q gostamos
Brazil / Distrito Federal / Ceilandia
tanto\r\n\r\n
Eu acredito que isso seja um tremendo erro não vejo os
fansub como algo que age contra a lei pelo contrario
admiro o trabalho deles traduzindo varios desenhos
series que quase nunca ira passar na tv brasileira se
criarem essa lei vai ter muito protestos e não ira
adiantar nada pois mesmo sendo proibido continuaram
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
a fazer o que fazem mais anonimos!
Tendo tantas pessoas roubando, e até, assassinando
outras pessoas , acho ridículo se preocupar com essas
coisas. Até porque, a literatura é a arte de compor
escritos artísticos, por isso, as Fanfic’s, já que são
escritas, fazem parte da Literatura, ou seja, também é
Brazil / Mato Grosso do Sul / Campo arte. E também, quando um anime é licenciado no
Grande
Brasil, eles são retirados do Site’s de downloads.
Essa proposta é ridicula e fere a liberdade de
Brazil / Minas Gerais / Belo Horizonte expressao.
Temos que ser ouvidos,chega de desrespeito aos
Brazil / São Paulo / Andradina
nossos direitos.
Brazil / São Paulo / Orlandia
--'
Tem coisa melhor para os Senadores fazerem do que
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
proibirem a cibercultura
Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro Nao acho que isso deveria ser feito hehe
Brazil / Acre / Rio Branco
Ganhem juízo!!!
concordo
Brazil / Distrito Federal / Ceilandia
LIberdade é tão dificil conquistar, enquanto um simples
Brazil / Minas Gerais / Belo Horizonte ato de alguem pode tira-la de nos.
Brazil / Rio Grande do Sul / Porto
Alegre
Por que não fazem uma lei para combater a corrupção?

ASSINATURAS

Felipe de Oliveira e Silva
Guilherme Saldanha

Brazil / Minas Gerais / Uberlandia
Brazil / Rio Grande do Sul / Porto
Alegre

Frederico Soares

Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro

Daniel M. Garcia

Brazil / São Paulo / Sao Paulo

Marcelo Pereira
gabriel duccini
Felipe Valim
Augusto Cesar Barchi

Renato Nacimento

Sinto até vergonha de dizer que ele já foi prefeito da
minha cidade.\r\nSe ele tem filhos, pergunto-me se
caso fossem encontrados animes no computador do
filho dele, ele ordenaria prisão.\r\n\r\nem uma palavra:
RI-DÍ-CU-LO.
acho isso um absurdo ansubados, fazer fanfics entre
outras coisas desse tipo são coisas que naum só
brasileiros gostam e fazem + o mundo inteiro isso e
uma coisa inofenciva que naum prejudica ninguem é
enquanto esse senador maluco de merda que proibir
uma coisa inofenciva o País possui problemas bem +
importantes .
Se esses políticos tem tempo pra implicar com os
fansubers por que eles não resolvem o Rio de Janeiro e
a Amazônia.

com tanta coisa pra arrumar no Brasil\r\nesse cara vem
Brazil / Minas Gerais / Sao Joao preocupar com as pessoas que tentam ter um pouco
Nepomuceno
de cultura , e um pouco de lazer.\r\nLAMENTÁVEL
Brazil / São Paulo / Mogi Das Cruzes
estaria totalmente re4lacionado ao centenário de
Brazil / Minas Gerais / Alfenas
imigração japonesa o q seria preconceito
Absurdo ¬¬'\r\nTanta coisa para se preocupar... vai
fazer de um ato tão prestigioso e criativo virar um
Brazil / São Paulo / Assis
crime??\r\nVeio idiota...
SO não quero que ele ganhe assim nos precisamos não
podemos deixar ele acabar com o que temos mas que
cara chato isto e uma pocaria mesmo para não falar
Brazil / Minas Gerais / Belo Horizonte outra coisa que não devo...

ASSINATURAS
essa lei não de ser aprovada por que ai vocês estão se
opondo a liberdade de expressão e que vocês vão
considerar criminoso pesseas que estão tendo o
trabalho de traduzir animes,mangas e etc... e
distribuindo gratis na internet voces estão fazendo
monte de leis desde ajudar o povo so prejudica o que e
uma nação? uma naçâo e o povo vocês querem que
acontessa rebeliõs como no passado absulutista e na
ditadura militar pra aprender que o povo e quem
andrew
Brazil / Pará / Belem
decide
Brazil / Rio Grande do Sul / Capao Da
Gustavo Dobler
Canoa
\\o/
Antonio Rafael de A. V. Barboni
Brazil / Bahia / Feira De Santana
isso é um absurdo!
Brazil / Rio Grande do Sul / Porto
Alegre
Leonardo Pacheco
Ridiculo!
Leonardo Costa De Oliveira Santan
Brazil / Distrito Federal / Brasilia
Estao loucos ?
matheus'
Brazil / Santa Catarina / Concordia
isso eh brincadera....
eu sou contra, pois o nosso objetivo não é ganhar
dinheiro, mas sim poder ampliar nossos conhecimentos
Emmanuel
Lourenço
Gonçalves
Carvalho
Brazil / Minas Gerais / Belo Horizonte culturais.
Rogerio Kampa Junior
Brazil / Paraná / Curitiba
QUe o bom senso seja utilizado
É degradante ver como nossos politícos são ordinários
Renato Oliveira Dias
Brazil / Minas Gerais / Belo Horizonte e sem ocupações ...
NÃO
A
PROIBIÇÃO
E
CENSURA
NA
INTERNET!\r\n\r\nLIBERDADE
DE
TROCA
DE
Sandro Rogério Gomes Teixeira
Brazil / São Paulo / Santos
ARQUIVOS!!!
Muito paia a decisao desse sei la o que\r\nele naum
deve gostar de anime ou nunca assistiu um na vida,
alguem indica pra ele um anime bom ele vai mudar de
ideia,eu sugiro ONE PIECE o terceiro melhor do japao\r\
junio cesar de carvalho
Brazil / Minas Gerais / Uberlandia
n\r\nfalo\r\n\r\njunio cesar
Carlos Pereira e Silva
Brazil / Pernambuco / Caruaru
Que idiotice, os animes e mangás prevalecerão pelos
fansubbers!\r\nABAIXO AO SENADOR 8D\r\nBAKA
Pedro Acauan Terra
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
SENADOR! 8D
Manoel
Brazil / Bahia / Salvador
Vocês com tanta coisa a mais pra se preocupar vem se
preocupar com uma coisa que não faz mal nenhum a
Erasmo Bruno De Oliveira Souza
Brazil / Rio Grande do Norte / Natal
ninguém. É muita falta do que fazer, é?

ASSINATURAS
Italo Meireles

Marcelo Leal Lemos

Luiz Fernando Ribeiro Oliveira

André Luís Bordo Júnior

Diego Morrice Jardim de Lima

luiz oliveira
Ronie Correa Mortatti
Breno
Laura Rebello Santos

pff, tamo pra passar fome e o cara quer sacanear
assim afff
Jamais existiu ow existirá uma Lei tao Inutil quantu
essa,pow q q tem trazduzir mangás animês etc...? pow
tantu maníaco,estrupador,senador corrupto e eles
qerem logo tirar uma coisa tao cultural e criativa
quantu scans...porra esperu q issu nao aconteça e bora
fazer greve de qualqer merda pra q issu nao aconteça
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
^^\r\nflw ai pa vcs!!!
Uso de Leis que não corresponde mesmo ao real
objetivo. Se querem fazer leis que bloqueiam a
pornografia e melhor se focalizar mais, com esse tipo
de lei milhões de pessoas serão transformadas em
criminosos
por
atos
que
não
corresponde
verdadeiramente a nossa sociedade. Por isso que vós
digo que isso e uma coisa indevida ainda mais na
situação que o Brasil apresenta, o problema e
focalizado em Pornografia e não em Criatividade
Brazil / Rio Grande do Norte / Natal
alheia. Obrigado Pela atenção!
Isso de certa forma é ridículo, seria como uma
opressão por parte de livre publicação de fãs, e se essa
lei desse uma abordagem mais explícita do por quê de
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
tal ato talvez fosse aceita tal lei
Esse projeto de lei alem de ferir os direitos te todos nos
brasileiros te temos idéias é anti-ético, ja da pra saber
o que se anda fazendo no senado brasileiro, alem de
ganhar dinheiro a nossas custas querem nos reprimir,
Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro isso e um tremendo absurdo!
é
uma
lei
sem
nenhum
fundamento
nem
propósito,somente para causar aparecimento do dito
criador dessa lei sem cabimento na midia e causar
indignação por parte de toda a cyberpopulação,que é
composta desde crianças a adultos que gostam de
Brazil / Rio Grande do Sul / Porto dividir a diversão de qualquer um que tenha tido
Alegre
infância.
Brazil / São Paulo / Araraquara
Não acredito que esta seja a maneira correta de agir.
Brazil / São Paulo / Sao Jose Dos
Campos
RIDÍCULO.
Brazil / Santa Catarina / Camboriu
o projeto de lei é uma palhaçada msm u.ú
Brazil / Acre / Rio Branco

ASSINATURAS
Ricardo
Willian Bispo
Delso
Ricardo T.P.

Brazil
Brazil
Brazil
Brazil

Kelson Santo da Silva

Brazil

Roberto Rohden Filho

Brazil
Norte

Leonardo Borba Crivaro

Brazil

Cleonildo Rebechi de Lima

Brazil

Anna Carolina Rocha
luiz vasco rossi neto
fernando
Bernardo Antonio Maciel
Rafael Lauro

Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil

natalia dos passos patinskas

Brazil

Iago Costa de Oliveira Santana

Brazil

Stefano Adriano Rasquel

/
/
/
/

São Paulo / Sao Paulo
São Paulo / Sao Paulo
São Paulo / Sao Paulo
Minas Gerais / Juiz De Fora

Isso é uma Injustiça
Simplesmente ridiculo.
Ignorância é uma maldição!
FORA SEUS POLITICOS...
Deveriam dar a devida importância ao que realmente
/ São Paulo / Campinas
o Brasil precisa educação, saúde e segurança
Totalmente
sem
noçâo:\r\nAvisa
para
esse
/ Santa Catarina / Braco Do senador\r\nque ele tera que prender milhares de
pessoas
Absurdo completo! Sou escritor de Fanfic, serei um
/ Rio de Janeiro / Rio De Janeiro criminoso agora?
Senhor Senador, tanto fernandinho beira-mar para se
preocupar e o senhor querendo censurar o que
/ São Paulo / Poa
assistimos ou lemos???
Em vez de ficar criando leis estupidas, vai acabar com
/ São Paulo / Diadema
a fome do Brasil!\r\nPra fazer isso ninguem se meche!
/ Santa Catarina / Tubarao
/ São Paulo / Sao Paulo
/ Santa Catarina / Lages
/ São Paulo / Sao Paulo
nao podem proibir, isso nao é crime, crime é vender, e
/ São Paulo / Sao Paulo
fansubs disponibilisao de graça,. logo, nao é crime
humildimente, gostaria de saber, em um país com
tantos problemas porque incomodarem logo a
gente ?\r\n\r\nconcentrem o foco em resolver coisas
como o analfabetismo, os problemas com os
hospitais,a fome, o desemprego mas não, vamos atrás
dos fansubbers eles que são o mau da nação.
/ Distrito Federal / Brasilia

Brazil / São Paulo / Andradina

Completamente se comentario a tamanha ignorancia
de certas pessoas q se dizem brasileiros..\r\nSe o cara
quer fazer lei fassa leis para terroristas e traficantes
estrupadores e ladroes...\r\nmas acho q isso eles nao
ten coragem de fazer pq dependen de certos
traficantes e otros para se candida tar por isso o Brasil
e uma terra sen lei para as drogas..\r\nps: vamos lutar
por nosso direito desejo sorte a todos abrços

ASSINATURAS

Marcelo Ap. B. Silva

Jessé de Sousa Gomes Alencar

Pamela
tiago fernandes da silva

João Vitor Siqueira de Azevedo

Robson Ferreira De Matos
henrique donizetti alves de souza
Lucas Papini vargas
Meiri Elen Granghelli

Preciso nem comenta... essas merda ao inves de
inventa leis ao combate ao crime q cada dia aumenta
mais... fica criando leis q irao impedir nossa Cultura...
-.-... 0 para esse Senadores de Bosta q agente tem
nesse Brasil... por isso eu digo... pense antes de vota
Brazil / São Paulo / Maua
-.Em Vez De vocês estarem Criado Lei Contra isso
VOCÊS\r\ndeviam Esta Lutando Contra o Trafico De
Drogas,\r\nDezigaldade Social ...\r\nMuitos jovens e
adultos fazem isso de graça para todos!! Nossa ele ñ
Brazil / Ceará / Fortaleza
tem mais nada pra fazer mesmo ñ, CREDOOOO!!
É um absurdo o que tentam fazer com nós ficwritters
que apenas queremos trazer um pouco de
descontração tanto para nós quanto para quem lê as
Brazil / São Paulo / Campinas
fics, por isso esse projeto deve cair o quanto antes...
que são os ladrões, a gente ou o pessoal ai no planalto
Brazil / Paraná / Santo Antonio Da que roubam e enriquecem ,as nossas custas! procurem
Platina
oque fazer! a não ser roubar mais!
Os animes, assim como as artes marciais e a culinária
são parte fundamental da cultura japonesa no Brasil,
os fansubbers, fanfics e tradutores de mangás
oferecem às pessoas uma oportunidade de conhecer e
aprender mais sobre essa cultura.Proíbi-los de exercer
esse trabalho 'de fã para fã' seria interferir, diga-se de
passagem sem motivo, visto que a tradução não tem o
objetivo de lucrar, na missigenação da cultura nipobrasileira e justamente no ano do centenário da cultura
Brazil / Minas Gerais / Belo Horizonte japonesa.
esse senador nunca vai ter meu voto, Eu acho que isso
Ferir os direito de liberdade na internet e do software
livre alem de prejudicar os provedores de internet, se
essa lei aprovada vou cancelar o speedy que não vou
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
mais precissar de internet mais ....
vão prender ladrão e traficante que tem em
Brazil / São Paulo / Hortolandia
abundancia, parem de encher o saco dos fansubs
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
essa lei é tão ridicula que parece mentira
Brazil / São Paulo / Porto Ferreira
Ridículo!!!!

ASSINATURAS

vittor serpa fiuza

Brazil / Ceará / Fortaleza

Denis
Gustavo Parzianello
Vitor Augusto Leal
ShAnKs

Brazil
Brazil
Brazil
Brazil

anderson rogerio da silva

Brazil /

ARIOVALDO MARTINS ANDREO

Brazil /

Guilherme de S S

Brazil /

Bruno Sakai Costa

Brazil /

Alexandre Teobaldo

Brazil /

Dani

Brazil /

Douglas Imoto Sato

Brazil /

/
/
/
/

Absurdo
o
q
esse
senador
quer
fazer!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!

São Paulo / Sao Caetano Do Sul mas uma burrice dos politicos do nosso pais
Paraná / Pato Branco
taum me zuando?
São Paulo / Aracatuba
Isso é um absurdo!!!
São Paulo / Sao Paulo
falta do que fazer.......
isso é um absurdo ele não tem este dierito.\r\ncara
São Paulo / Santo Andre
sem idéias este viu.....
a internet é um bem de todos\r\ne naum deve ter
São Paulo / Sorocaba
nenhum meio de boicote
Eu achoisso é a maior palhaçada que já vi querer
proibir uma coisa dessas \r\n\r\nSe não fosse os fanubs
nunca iriamos terminar varios animes\r\n\r\n\r\nfaço
uma pergunta se proibir vcs vao legendar pra
nós ?????\r\n\r\ne os OTAKUS DO Brasil como é que
fica?\r\n\r\neles tao unindo nossas nações \r\n\r\nquase
nenhuma emissora compra animes completos\r\n\r\n\r\
Minas Gerais / Araguari
nNão APOIO ESTA LEI!!!!!!!!!!
Será que ele vai traduzir, bancar cursos de japones ou
ainda fazer com que as TVs brasileiras tragam essas
animações sem cortes e com dublagem decente? Com
São Paulo / Sao Paulo
certeza não, sem mais comentários.
Não é condenando que os problemas são resolvidos. É
necessária uma proposta de esclarecimento perante o
Pernambuco / Recife
que deve ser feito.
Não concordo com a lei por vários motivos um deles é
que não é crime traduzir, por exemplo se você ouvir
uma manchete en inglês e passá-la em português para
outras pessoas será crime?\r\n\r\nbom é simplesmente
um absurdo, porque não se cria uma lei que diz que se
algum membro do governo abusar do dinheiro público
São Paulo / Ribeirao Preto
deverá ir pra cadeia! indignação
Mas que projeto de lei absurdo!\r\nCom tanto problema
para resolver no Brasil, esse senador vai tentar fazer
algo tão ignorante quanto tentar acabar com a
liberdade na internet!\r\nDepois reclamam que o Brasil
São Paulo / Guaratingueta
não vai para frente!

Diego Camuzi Cassiano

Brazil /

Thiago de Sousa

Brazil /

Francisco Assis Ricarte Neto

Brazil /

Leonardo RIos

Brazil /

Rafael Fernandes Teotonio

Brazil /

antonio henrique kuczmarski

Brazil /

David Chalegre Soares
Wesley moraes melo
jeferson alves pinto junior
Thaiane da Costa Lasneau
André Aranovich Florentino

Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil

/
/
/
/
/

ASSINATURAS
Muito sem noção isso! Essa parada de parar os subs e
tudo mais, eu aprendi inglês(algo que odeio na escola)
traduzindo mangás e como legendar um video e aplicar
efeitos editando animes! Sem falar que eu ainda
aprendi um pouco de japonês!\r\nPolitico é tudo uma
desgraça mesmo né? Ainda mais esses que nem
sabem ligar um computador e ficam implicando com
quem sabe proibindo várias coisas(como se fosse
Espírito Santo / Guacui
adiantar).\r\nAh, mais uma coisa: VÃO PRO INFERNO!
Tanta coisa para se preocupar e querem aumentar a
censura que já é desenfreada, num país onde não é
vergonha ser corrupto. Quando se tudo que faz tem
que ser autorizado a sociedade se torna obsoleta, pois
não podemos decidir nada, daqui a pouco vão fazer é
um imposto por cada sentimento que formos ter na
vida. Tanta coisa para melhorar a vida da sociedade e
Minas Gerais / Contagem
políticos criando mais censura.
O senado tem que se preocupar e com as centenas de
pessoas que passam fome e sede nos nossos sertões,
com as crianças que passam o dia em sinais pedindo
esmola ao invés de estarem na escola.
Piauí / Teresina
Nem tenho nada a comentar deves eles se preocupar
com o pessoal pobre, q nao tem nem a onde koloka o
pé morto, fica estragando a vida daqueles profissionais
que tentao dar o melhor ainda gratis \r\n\r\npara a
São Paulo / Sao Paulo
diversao de nos Fans \r\n\r\n
vai caçar o que fazer na vida\r\no pais ta uma porcaria
e vc vai encher o saco de quem, modifica ou faz
São Paulo / Sao Paulo
historias na internet acorda calhorda!!!!
nao entendo o porque de tentarem retirar mais esse
direito nosso.So pra começar isso e uma distribuiçao de
cultura,e nao tem o porque de transformar isso em um
crime.
Mato Grosso / Cuiaba
Esse tipo de Lei é ridícula, é um absurdo esse tipo de
Paraná / Curitiba
lei ser aprovada.
Goiás / Goiania
não faça isso..
São Paulo / Sao Paulo
não podem fazer isso.são nossos direitos.
Rio de Janeiro / Niteroi
não pode proibi fic ò_ó
São Paulo / Sao Paulo
Sou totalmente contra esta censura.

ASSINATURAS
bianca r sales

Brazil / São Paulo / Sao Paulo

Eduardo Ferreira Rocha
Cristofer Santos de Souza
Bruno Diniz

Brazil / Minas Gerais / Pocos De Caldas
Brazil / Rio Grande do Sul / Canoas
Brazil / Rio de Janeiro / Resende

Bruno Luigi Cavichiolli

Brazil / Santa Catarina / Blumenau

Samuel Oliveira Ribeiro
bruno

Órion de Carvalho Martins

Thiago Medeiros Lacerda
Mauro Damaceno

Luis Fernando

Apoiado! Audência pública para assuntos que envolve
todos os cidadões e seus direitos!
Isso é um absurdo!\r\nSe a democracia existe intaum
com certeza os fansubbers continuarão!Pois sao eles
que trazem a felicidades de mts internautas que se
divertem
baixando
filmes
animes
mangas
Brazil / Ceará / Fortaleza
gratuitamente sem fins lucrativos!
Brazil / Paraná / Curitiba
queremos a OPEX
Olá a todos! Não preciso nem dizer que essa lei que o
senador está propondo é rídicula...tenho certeza que
existem várias outras coisas que ele poderia fazer e
que ajudaria a sociedade como um todo. Se falta
criatividade para o senhor,\r\nentão pare de ficar
fazendo leis inúteis e faça leis e/ou projetos úteis para
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
a sociedade como um todo.
Bah, é um absurdo isso... Agora irão começar a impedir
que a cultura chegue até nós!? Anime e mangá
Brazil / Rio Grande do Sul / Porto também é cultura, e ninguém tem o direito de dificultar
Alegre
nossa utilização...
http://www.orkut.com.br/CommMsgs.aspx?
cmm=4249&tid=5219587069627637963&na=1&nst=
Brazil / Paraná / Curitiba
1
Não tem o porque dessa lei.\r\nPois há muitas pessoas
que não tem dinheiro para pagar uma TV por
assinatura, comprar mangás na banca e procura a
opção da internet, se os donos dos Animes, Séries,
Mangás nao quisessem q traduzissemos eles nao
distribuiriam, nao publicariam na internet a versão
original. Então essa lei tira o direito de diversão,
entretenimento das pessoas, a liberdade de cada um,
tradutores, e criadores de teorias (fanfictions) sobre tal
anime mangá ou série.
Brazil / São Paulo / Garca

ASSINATURAS
A cultura neste pais já é por demais de dificil acesso.
Este artigo é um ataque violento aos principios da
internet. Que não foi idealizada com base no podre
captalismo. Ela nasceu para difundir e compartilhar
informações/cultura.
Primeiramente gostaria de fazer uma seguinte
observação,para que tudo isso?\r\nNão seria mais util
apoiar,e ajudar o projeto?\r\nNão vejo aonde o governo
é afetado,e se tiverem uma resposta ampla e objetiva
gostaria que me ,responde-se,via email.
nao tem nem o q falar...\r\nsabe quando nao da
vontade nem de se expressar?\r\né assim que eu me
sinto.\r\neu estou chocado com a falta de o que fazer
do Senador.
Senhor Deputado, não é porque estamos quase em
eleições que o senhor tem que mostrar trabalho da
forma mais estúpida que o senhor foi capaz de
conceber. Um projeto de lei assim, faria com que o
Brasil regrassasse a patamares próximos do Irã e da
China, que possuem censura na rede. Qual será o
próximo
passo?
Atraso
nas
retransmissões
internacionais para que censores possam identificar
conteúdo perigoso? A volta do AI-5?
Isso é uma falta do que fazer!!!!!\r\n
sou contra essa covardia do governo de monitorar os email da galera.
Sou contra

joao paulo martendal sobrinho

Brazil / Santa Catarina / Palhoca

Humberto de Oliveira Sampaio

Brazil / São Paulo / Sao Paulo

Francesco Carlos Messias

Brazil / Minas Gerais / Passos

Maercio Makoto Yamada Junior
Anderson Sousa Fernandes

Brazil / São Paulo / Americana
Brazil / Maranhão / Sao Luis

renato mauricio alencar miranda
Joao Silva

Brazil / Distrito Federal / Brasilia
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Brazil / Rio Grande do Sul / Porto
Alegre
Absurdo
Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro o_ó
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Sem comentários...
fazer...\r\nacham problema onde não existe,fogem do
foco só para dizer eu fiz alguma coisa \r\nSó que não
percebem o mal que isso poderia causar aos
jovens\r\nEspero
que
não
seje
aprovada ;]\r\n\r\nSinceramente vai procurar outra
coisa para meter o pau
Brazil / São Paulo / Sao Vicente

Bruno Viana Jorge
Paula
Phillipp Michael de Oliveira

Maycon Tenorio Bomfim Borges

ASSINATURAS

Arthur Costa

Brazil / Goiás / Goiania

rafael

Brazil / São Paulo / Hortolandia

Bruno Bragança de Oliveira

Brazil / Bahia / Salvador

Everton Fernando

Brazil / Paraná / Curitiba

Antonio Marcos Joaquim de Moraes

Brazil / São Paulo / Sao Paulo

Tiago Acasio Dias

Brazil / Santa Catarina / Timbo

Otávio Rodrigues Machado

Brazil / Rio Grande do Sul / Bage

Guilherme de Almeida Rodrigues

Brazil / São Paulo / Sao Paulo

Lucas Paludo
Balitah

Brazil / Paraná / Curitiba
Brazil / Paraná / Curitiba

Eh, infelizmente em um páis com tantos problemas, os
politicos perdem o tempo com propostas fúteis e
inuteis. É lamentavel...
esse azeredo tá é loko!\r\ncom muitos ladrões,
asassinos, estrupadores, pedofílos entre outros tipos de
crimes! O cara tá querendo acusar-nos de crime por
tornar o meio de conmunicação mais popular e fazendo
com que milhares de pessoas façam parar de
expressar suas idéias em meios diferentes!!!\r\nÉ foda!
P\#$O%¨\#@...\r\nsó faltavam aprovar essa lei!\r\nbom
isso responde pq essa merda de país naum vai pra
frente!!!\r\nqndo
vc
pensa
q
ruim...\r\n...piora!!!\r\nsenador filho da p#T@
Não é com esse tipo de lei que os problemas com
maior prioridade no Brasil serão resolvidos.
Não vejo porque fazer isso... Tem coisas muio piores no
Brasil para cuidar, por exemplo a corrupção no
governo.
É um absurdo o que esse senador está pretendendo
fazer. Esse projeto é voltar ao anos de ditadura e à
censura. Não a esse ato descabido do senador!
porque o pais nao se preucupa em acabar com a
corupção, prender bandidos.\r\ntem que acabar com
umas
das
poucas
diversoes
que
tenho...\r\nsinceramente nao tem mais nada oque fazer
né\r\n
Poxa, pra que querem criminalizar, tchê?\r\n\r\nÉ tri
massa poder baixar animes e seriados gratuitamente.
Ir contra isso é insanidade, é ir contra milhares - ou até
milhões
de
brasileiros!\r\n\r\nCONTRA
a
criminalização!
Isso não pode estar ocorrendo tanta coisa para e esse
tipo de pessoa fazer e vem aqui encher o saco da
galera que esta apenas assistindo one piece, isso eh
completamente ridiculo
Cara vá se preocupar com pessoas q estãoo passando
fome ou com criminosos q estão matando e roubando
por aí!!!

ASSINATURAS
de vez de se preocupar com esse tipo de coisa como
fansubber e fanfic deveria parar de enrolar e usar seu
tempo para coisas realmente unteis e não proibições e
também não mexer com a internet pois ela é livre e o
que se tem de lei já é o suficiente quanto a internet.
deve haver liberdade de traduzir o conteudo que eh
postado na internet em japones raw, que nao eh
produzido por nois!
Simplesmene abusurdo!

Frederico Ricardo L.P.Silveira

Brazil / Ceará / Fortaleza

Fabricio Ferreira Aragao
Jean Peter Nascimento Santos

Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro
Brazil / Paraná / Maringa
Brazil / Mato Grosso / Ribeirao
Cascalheira
viva a liberdade
Brazil / São Paulo / Sao Carlos
Senador Chato ¬¬'
pode contar comigo!!!!\r\nesse cara devia é se
preocupar
com
coisas
bem
mais
importantes!!!!!!\r\nesse pessoal do senado nao tem o
q fazer!!!!!
Brazil / Distrito Federal / Brasilia
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
não tem nem o que comentar,uma completa idiotice!
Passa de umas das palhaçadas dos caras que nao tem
Brazil / Santa Catarina / Capivari De mais nada oque fazer, vao arruma uma loça pra lava
vao.
Baixo
Brazil / Paraná / Foz Do Iguacu
sacanagem ¬¬
Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro É o cúmulo do absurdo isso...

Tiago Oliveira Vaz
Mikuri

samanta pamela bastos vieira
Mario Coelho de Oliveira Neto
Adenauer
Daniel González Neto
Pablo de Oliveira
Jean Felipe Oliveira
Carvalho
yorne

Pontes

Rômulo Almeida Menegussi

de
Brazil / São Paulo / Sorocaba
Brazil / Ceará / Fortaleza
Brazil / Minas Gerais /
Fabriciano

Tem que definir isso.
RIDICULO
Coronel

RIDICULO!
Isso é um absurdo...\r\nDeveriam ser criadas leis para
favorecer a educação, saúde e outros ao invés de
Nathália
Brazil / Rio de Janeiro / Nova Iguacu
perseguir quem não tem culpa alguma...
É preciso comentar alguma coisa?\r\nCom a violência
correndo solta pelas ruas, gente pobre que não tem
nem onde morar, nem o que comer e esse Senador fica
se preocupando com uma coisa dessas. É quem não
Tatiana Costa de Oliveira
Brazil / Ceará / Fortaleza
tem o que fazer mesmo.
Viva os Fansuberss!!\r\n\r\nEu fasso parte de um e
Ulysses Alves Cabral Cavalcante de
naum quero ser um criminoso por causa dessa bobera
Souza
Brazil / Mato Grosso do Sul / Anastacio desse senador!! ¬¬\r\n\r\nAteh

ASSINATURAS
Camila Nadja Pires Kelm

Brazil / Pernambuco / Garanhuns

Juliana de Lima Tavares

Brazil / São Paulo / Osasco

Anderson Rodolfo Rassani

Brazil / São Paulo / Sao Paulo

Fernando Perez Esteves Neto

Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro

Gabriel Güez Vargas Veronez

Brazil / Rio Grande do Sul / Pelotas

Lucas Pedro

Brazil / São Paulo / Itaquaquecetuba

João Luiz Cunha de Moraes

Brazil / Rio de Janeiro / Nova Iguacu

wandisley garcia filho

Brazil / São Paulo / Jales

Assino em baixo.\r\nNão há como enfiar tanta gente
( muitos menores) \r\nna cadeia! \r\n
Ola, meu nome é Juliana Tavares e não acho correto
essa petição ser aprovada, as pessoas não infringem
nenhuma regra ao participarem de fansubers e coisas
do tipo pois não tem lucro algum em questão
monetária com isso.
Existem tantos outras areas que merecem a atenção
de pessoas como esse Senador,que eles deviam olhar
para essas areas e não ficar caçando coisas para
fazerem jus ao salarios deles....
Quantas
pessoas
desenvolvem
a
criatividade,
inteligencia, aprendem outros idiomas, aumentam suas
qualificações para o mercado de trabalho e até
escolhem suas profissões só por gostarem dessas
atividades. Sem mensionar a ajuda psicologica e alívio
do estresse.\r\nPolítico trabalham para o povo, e se o
povo diz não, não há o que discutir. \r\nO
excelentíssimo senador devia honrar seu salário pago
por nós e fazer algo de útil.
Crime é o que políticos como o senador Eduardo
Azeredo faz com o dinheiro público. Crime é ele
receber uma fortuna bancada por nós todo ano. Crime
é ele querer aprovar um projeto de lei como
esse.\r\nGostaria de ficar cara a cara com esse senhor
pra lhe ensinar bom senso.
Gostaria de saber se ao inves de ficar preocupado um
animes, desenhos, e coisas deste tipo, nosso
excelentíssimo senador Eduardo Azevedo não poderia
se preocupar um pouco mais com a educação e
segurança de nosso pais.\r\n\r\nGrato.
isso é um absurdo\r\nsem os fansubbers nós nunca
saberiamos\r\no que seriam os animes\r\na quantidade
de animes e series que chegam\r\nno brasil é
baixa\r\ne quando e dublada vira uma porcaria.
Absurdo\r\nPq eles Efetivam as leis criadas do q ficar
inventando leis ridiculas?\r\ntah ai o nosso brasil q n
vai pra frente na legislaçao\r\n-.-

ASSINATURAS
Cesário Antonio
Caio Cesar Avelar de Sousa

Brazil / Ceará / Fortaleza
Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro

Rodrigo V. Hernandez

Brazil / São Paulo / Sao Paulo

Ronaldo Rocha

Brazil / Distrito Federal / Brasilia

Jean Felipe

Brazil / São Paulo / Guaruja

José Ivanir Magalhães Lopes

Brazil / Ceará / Fortaleza

Romenig da Silva Ribeiro

Brazil / São Paulo / Mogi Das Cruzes

Marcel Nunes dos Santos

Brazil / São Paulo / Sao Paulo

Cássio de Wilde Marra Filho

Brazil / Minas Gerais / Belo Horizonte

André F. Pinho

Brazil / Ceará / Fortaleza

Bernard de Marco Contão

Brazil / Espírito Santo / Vila Velha

JÚLIO CESAR DE FARIAS FABRÍCIO

Brazil / Pernambuco / Recife

ta mais do que certo
Direitos civis acima de tudo.
Não há necessidade em fazer isso, ainda mais sem ter
ocorrido um debate sobre o assunto.
Com tanta mais importante pra resolver, ele vem
atrapalhar meu hobby?
Essa lei é invalida, ela fere alguns códigos do
consumidor.\r\n\r\nAbraços,\r\nJean\r\n
Acho que com isso estará acabando com a democracia
na internet, outra, funsubber se chama globalização,
podemos fazer nada se a mídia nacional não traz até
nóis o que gostamos, mais uma, esse trabalho que
fazemos não é fácil de fazer, muitos desses senadores
não sabem nem falar o nosso português, e ficam
revoltados conosco que falamos mais de uma língua.
Existem tantos problemas no país, tantas coisas mais
importantes do que punir fansubbs e fanfics. Ao meu
parecer esse projeto apenas revoltaria fans de Animes
e Mangás.
Não sei, mas me faz cheirar conspiração de algumas
empresas de entretenimento.
Vergonha. Crie uma lei pra acabar com a corrupção
política que o brasil será mais ajudado.
Oxi, que Lei absurda! matem a fome da população,
ampliem a rede hospitalar publica.. vão atraz de
criminosos.. deixem nós Animaniacos em paz..\r\nque
palhaçada
Com tanta merda pra resolver eles tentam resolver a
área de menor problema q na verdade não representa
problema nenhum.
Sou contra o controle sobre o acesso a internet,
excluindo apenas, o que já é considerado crime fora
dela.

ASSINATURAS

Mykaell Tramonti

Brazil

Erik Viero Monti

Brazil

Rodrigo Garcia de Salles

Brazil
Sul

Rafael Gledson Silva Vieira

Brazil

Heitor Seió Kimura

Brazil

Nao acho crime porque, pelo nenos na minha visao
sobre os anime o anime passa hoje no japao e dps de
10 anos ele chega ao brasil e ainda por cima com uma
puta voz podre pra caramba e cortao falas,e cenas
deixando o anime infatil entao soh digo uma coisa vai
/ São Paulo / Taquaritinga
pra....
Pra criar leis inúteis como essa esse infeliz tem tempo,
agora pra levantar a bunda da cadeira e sair a fazer
algo que realmente preste como campanhas de
agasalho ou coisas assim, nem se presta! \r\n\r\nÉ por
causa de tipos que nem esse que o Brasil\r\nnão sai
dessa situação, que é igual a boa parte do pessoal que
/ Rio Grande do Sul / Gravatai
está no governo: Uma merd*!!!
Eu acho uma coisa completamente absurda isso\r\npor
que então quando passam os animês/desenhos na tv
vcs
cortam/censuram
o
trabalho
de
outras
pessoas?\r\nprefiro ver mil vezes em japones e
legendado sem censuras baixando na internet e inédito
/ Rio Grande do Sul / Caxias Do do que ficar vendo os episodios 1000000vezes
repetidos e com cortes\r\n
Realmente alguns politicos, não conseguem olhar para
os problemas graves que esse pais apresenta, mas em
período eleitoral já era de se esperar que algum ser de
outro mundo, venha aki retirar nosssa liberdade de
/ São Paulo / Jundiai
expressão o que mais eu posso esperar.,.............
Ridículo ao ponto de ser um cúmulo de ignorância!
Nossos país atualmente passa por problemas maiores á
serem resolvidos, e me pasmeia saber que existem
senadores que se preocupam com esse tipo de coisa,
que se trata de CULTURA, bem como meios de
informação e entretenimento. Quase vomitei ao ler
/ Paraná / Rolandia
esse projeto de lei.

Rafael Coelho
Brazil /
Deiwis Ewerton de Melo Gomes e Silva Brazil /
Vitor
Emanoel
Leonardo Pinho
Jaime Cipriano Junior

Brazil
Brazil
Brazil
Brazil

/
/
/
/

dineu

Brazil /

Taciana de Siqueira Campos Araújo

Brazil /

Felipe Silvestre Alves
Robert Santos Sousa Braga
Marcio Whitaker Filho
Allison

Brazil
Brazil
Brazil
Brazil

/
/
/
/

Marino Emilio Mesquita de Sousa Leao
Junior
Brazil /
Renato Barros da Silveira

Brazil /

Marcela Fonseca da Mata

Brazil /

ASSINATURAS
Isso é uma falta de respeito ao nosso direito de
liberdade.\r\nO ato de crime contra direitos autorais é
restrito a utilização comercial dos material.\r\nEm
primeiro lugar esse senador não deve ter a menor
noção do que são os animes, nem da cultura que existe
por trás deles.\r\nAo invés de querer proibir, eles
poderiam pensar\r\nq só utilizamos esses meios, pela
grande fraqueza ou inexistência de relações com os
São Paulo / Sorocaba
criadores desse material.
Rio Grande do Norte / Natal
Assinado.
Por isso que Brasil num cresce como nos outros
São Paulo / Campinas
países...
Pernambuco / Garanhuns
...
São Paulo / Sao Paulo
São Paulo / Rancharia
Pela democracia e pela transparencia !!!
isso é um absurdo\r\npelo amor de Deus \r\nq isso pq
num prendem\r\npolicias corruptos\r\nnaum tem q
São Paulo / Guaratingueta
sobrar pra cultura japonesa
Com tantos problemas para se preocupar, eles
inventam qualquer coisa para dizer que estão fazendo
algo.
Pernambuco / Recife
É ridiculo acabar com o entreterimento e a criatividade
de muitos que apenas querem se divertir ou se distrair
após um dia de trabalho assistindo algo que preste e
que seja atual. Claro que eu digo isso pq não tem nada
de atual na teve aberta, muito menos que estimule a
criatividade e a cultura.
São Paulo / Sao Paulo
Rio de Janeiro / Rio De Janeiro
São Paulo / Sao Paulo
Pernambuco / Recife
ASSINO E ASSINO COM GOSTO ESSA PETIÇAO N E
QUALQUER Q PODE VIM E TENTAR TIRAR UMA COISA Q
O POVO BRASILEIRO TANTA PREZA E AMA... E A FALTA
Santa Catarina / Joinville
DO Q FAZER MESMO
Não faço ideia de como esse Senador Eduardo Azeredo
Minas Gerais / Juiz De Fora
consegue se eleger! Ele so faz M!
Povo que não tem o que fazer ¬¬\r\n\r\nTanta coisa
pra se preocupar aqui no Brasil, vão perder tempo com
Minas Gerais / Pocos De Caldas isso\r\n\r\nFora governo!!!

ASSINATURAS

Luis Matheus
Luan Leao Miranda

Pamela Cristina Nascimento Moreno.

Idelmar Minuzzo Nichele Filho

alexandre giachetta delgado

Mônica

Sou contra tal absurdo, sendo que tal ação deve ser
detida imediatamente, pois isso é um abuso ao direito
público e deve ser rigorosamente combatido pela
Brazil / Tocantins / Palmas
população.\r\n
Vamos Derrubar essa lei desse senador...\r\n\r\nele mal
sabe q fazendo isso ta comprando briga com a
Brazil / Pará / Belem
populaçao brasileira!
Acho isso uma ignorância.Eles devem dar graças à
Deus de ter jovens que usam o seu conhecimento para
coisas boas e,não para roubar aposentadoria de
velhinhos,muito menos roubam o dinheiro do
Povo,pagamos tanto impostos e não vemos retorno
desse dinheiro,e agora quando encontram pessoas
inteligentes,com cultura,que fazem algo bacana,vcs
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
consideram como criminosos?Este é o Brasil!
que coisa idiota isso! aposto que tem inveja da nossa
cultura! provavelmente ele eh um coitado q não fez
nem faculdade! como foi citado na matéria, tudo o que
fazem não tem fins lucrativos, eh por hobies, eh por se
gostar!!!!\r\naffff! tm gnt q qhr q o brasil fike mais
Brazil / Rio Grande do Sul / Porto ignorante do q jah eh!!!\r\n\r\nmto bom o abaixo
Alegre
assinado!!!
Este senador está maluco... no caso das MP3 pela
internet eu aceito... mas só as MP3! existem milhares
de pessoas que trabalham em Fansubber (Pessoas que
fazem legendas em material estrangeiro para ganhar a
vida vendendo de graça pela internet e sobrevivendo a
doações)\r\n\r\neu digo NÃO a está lei
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Absurdo total este projeto de lei.\r\nDeveriam
transformar em crime falta de escola, falta de hospital,
não este tipo de coisa.\r\n\r\nGaranto que eles só
acham ilegal o que os fansubers fazem, porque
ninguém ofereceu propina pra eles.\r\n\r\nVão aprovar
Brazil / Rio Grande do Sul / Porto lei contra crimes, contra falta de educação, falta de
Alegre
saúde, seus inúteis.

ASSINATURAS
Temos que ver isso mas a fundo pois isso pode afetar
milhares de pessoas, podendo até causar possiveis
proibisões futuramente, por isso sou um pouco contra
pois qualquer um pode ascesar a internet até uma
criança de 10 anos, já pensou seu irmão baixa algo e
ele é preso ou multado só porque tem uma imagen
luciana da silva
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
editada ou um video.\r\nSeria um absurdo não?!?
Aprovo a atitude de uma petição.A sociedade civil tem
todo direito de decidir seus rumos.
Alessandra Araújo Magalhães
Brazil / Ceará / Fortaleza
Gustavo Fonteles Morais Rodrigues
Brazil / Ceará / Sobral
¬¬
Marcelo
Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro Isso é um absurdo!
Arthur Marques Diniz
Brazil / Minas Gerais / Contagem
Por isso brasil nao vai pra frente.
Mauricio Nunes Vieira
Brazil / Paraná / Jandaia Do Sul
Digo não a esta proposta!!!!
Flávia Luzia Castelo
Brazil / Ceará / Fortaleza
corrupção - ISSO SIM É CRIME
Bruno dos Santos Bagestero Felizardo Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Ridiculo ess cara... -.Thalita Campos
Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro Patético
Cezar Rodrigo
Brazil / Paraná / Curitiba
VIVA A NOVA ERA DIGITAL \\o/
prezado senador\r\n\r\nvai cuidar de interesses do
povo ao inves de querer acabar com nosso acesso a
Pedro Henrique Casarotti
Brazil / Mato Grosso do Sul / Ivinhema cultura...
Enqto tem gente por aí jogando criancinhas pela
janela, ou pior, pessoas roubando descaradamente a
população criando empregos fantasmas e/ou sendo
simpatisantes do nepotismo, 1 pessoa que no maximo
usa a internet pra ler emails pq é desconhecedor de
todo bem que a msm possa promover, está tentando
criar uma lei pra proibir q os brasileiro pensem e
trasmitão esse pensamente à diante.Cadeia é pra
bandido e não pra pessoas criativas ou com alguma
Josiane M. Santiago
Brazil / Rio de Janeiro / Niteroi
coisa pra dizer.
Brazil / Rio de Janeiro / Duque De
Marília Gabriela
Caxias
Não pode ser considerado infração a atividade que
essas pessoas exercem, pois não há violação de
direitos autorais, os episódios das séries são
transmitidos, em seu país de origem, por TV aberta,
concluindo assim o animus dos próprios em permitir a
visualização gratuitamente, mas faz-se necessário
José Cláudio Paranhos Junior
Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro legendas em vernáculo pátreo.

ASSINATURAS
Jeferclaudio
Paulo Victor Lapolli

Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro
Brazil / Santa Catarina / Florianopolis

Helennyce Ketelyne Zancanelli

Brazil /

Yumi

Japan /

Bárbara Maria Gomes de Melo

Brazil /

Clarissa Fazano Novaes

Brazil /

Renato

Brazil /

Ricardo Santos de Lucena

Brazil /

Carlos Eduardo Bove Ciavata Bampa

Brazil /

Bruno Rafael Bucci

Brazil /

\r\n
O senado não tem ideia de que, o trabalho dos
fansubbers é que abrange o conhecimento dos
brasileiros sobre o que se assiste em outros paises,
Pará / Belem
trazendo não só cultuma mas como conhecimento!
Affxx esse Senador é mto Bakaaa..\r\nNhaaaa.... eu
gosto de coisas sugois então onegai shimasu n destrua
isso ou vou punir vc em nome da luaa
Acre / Otakulandia
ò.ó/\r\nBAKAAAAAAAAAAAAAA!!!
eh ridiculo.........\r\nessa eh a unik forma q temos pra
acessar o q keremos com legendas em pot.\r\nele
deveria prokurar outra coisa pra fazer como por
exemplo akbar com a miseria do povo brasileiro pq ta
Rio de Janeiro / Mesquita
cinistro!!!
A internet tem como proposta a integração entre
informação e cultura.Fanfictions também são uma
forma de cultura, deve ser gratuita e destinada àqueles
que fazem bom uso dela.\r\nCaso contrário isso
acabará no mesmo pastelão que foi dizer que 'rpg'
São Paulo / Sorocaba
incentiva homicidio e o terrorismo.
Eu acho engraçado...mãe arremeçando seus filhos pela
janela, jovens sendo espancados por gangues nas ruas,
o nosso exercito se alia a traficantes, a inflação naum
para de subir...e o nosso senador esta preocupado com
Espírito Santo / Vitoria
traduções inofencivas na internet...
Lei deve ser revista e refeita com a ajuda dos próprios
internautas, artistas da música, produtoras e
distribuidoras
de
filmes,
seriados,
animes,
etc...\r\n\r\nÉ necessario chegar a um consenso do que
São Paulo / Maua
é crime e o que não é crime na internet.
Isso está completamente errado!\r\nIsso é uma prática
internacional e não visa lucro algum e não há razão
para proibirem essa atividade que somente traz
entretenimento de graça para todos.
São Paulo / Sao Paulo
totalmente infundado, o legislador provavelmente não
leva em consideração os mores atuais da sociedade
para o caso em questão ou se leva, simplesmente os
São Paulo / Sao Caetano Do Sul ignora.

ASSINATURAS
Marco Antonio
Jefferson
Guilherme
Vasconcelos
Vitor Franco Da Rocha

de

Brazil / São Paulo / Sao Paulo

*indignado*

Brazil / Pernambuco / Recife
Brazil / São Paulo / Barra Bonita

sem comentarios
Achei isso ridiculo!!!
isso é um absurdo, não pode generalizar, o que os
fansubs tem haver com isso.
É o cúmulo o que querem fazer, pelo amor de Deus!
Tudo que tenho a dizer é assinar essa lei seria burrice
muita gente ia ser presa atoa.
De acordo.
NO coments! A sad thing to be said!

Lemos

henrique leite prata
Mariana Garghetti Buss

Brazil / Distrito Federal / Brasilia
Brazil / Santa Catarina / Seara

Erik da Silva Mello
Brazil
Cesar Augusto Mariano Freitas
Brazil
Roberto Cardoso Tristão
Brazil
Marco Antonio Velloni Figueiredo
Junior
Brazil
Leonardo de Oliveira Prado
Brazil

/ Rio de Janeiro / Rio De Janeiro
/ São Paulo / Sao Paulo
/ Distrito Federal / Brasilia
/ São Paulo / Cravinhos
/ Goiás / Goiania

Ricardo Luiz Pereira Mendes Filho

Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro

Leonardo Kunrath

Brazil / Santa Catarina / Sao Jose

anderson freitas
Nicholas Meira

Brazil / Minas Gerais / Belo Horizonte
Brazil / Santa Catarina / Itajai

Wanderson Luiz Kojima

Japan / Aichi-ken / Nagoya Shi

igor rangel oliveira da silva

Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro

DEMOCRACIA JÁ, ABAIXO A FALSA DEMOCRACIA
.
Acho isso um abssurdo, garanto q ele nunca deve ter
visto um anime na vida¬¬'
No universo nada se cria, nada se perde, tudo se
transforma...
Uma
das
leis
da
física...
de
Lavoisier.\r\n\r\nA internet é um meio livre de trabalhar
com bits, bytes e informações. É a liberdade de
comunicação. \r\n\r\nSou contra esta lei.\r\n\r\n
Senador Ridiculo produz leis ridículas lamentável que
tal senador seja do meu estado e nenhum dos 3
senadores do meu esta presta e de todos talves 3 no
máximo servem para alguma coisa.
Essa medida fere diretamente o intercambio cultural
uma vez que os animes e mangas passam não só uma
historia,mas tambem um pouco da cultura do seu lugar
de criação.
isto é um verdadeira falta do que fazer desse senador
com tanto problemas nop país eles querem proibir fãs
que não podem ver algo que não passa na TV ou então
é altamente censurado pela portaria vão proibir
deputados e senadores de roubar isso com certeza é
muito mais util se é que o senhor senador não esta
fazendo isso para encobrir uma das suas. Ò.Ó

Klaus

Brazil /

Leonardo Pereira Silva

Brazil /

Leonardo Barbosa de Oliveira

Brazil /

Erick Higham Vianna

Brazil /

Abrahão Cezanni

Brazil /

Juliano

Brazil /

ASSINATURAS
Engraçado é que ninguém faz lei contra a imunidade
parlamentar, contra as 2 férias ao ano dos nossos
políticos, contra os cartões corporativos, contra as
ONGs de fachada que sugam o dinheiro público como
um ralo, contra as centenas de empreiteiras que nunca
terminam sua obras mas recebem o dinheirinho do
contribuinte, contra os mensalões e derivados (a cada
dia
aparece
um
novo
escândalo!),
gestões
São Paulo / Sao Paulo
incompetentes e irresponsáveis…\r\n
Fala serio né... n preciso dizer nada... por que eh 1
absurdo isso... quer dizer q filhos e filhas d pessoas de
bem vaum ser prejudicados e ate mesmo incriminador
pra q o povo veja o q esta se passandu... se for pra
continuar assim para q saimos da ditadura militar...ja
estao querendu fazer o mesmo com a televisao a
cabo.. com os jogos de video game e ate mesmo de
computador...
basicamente
n
teremos
Bahia / Salvador
entreterimento..\r\n
As pessoas que amam o anime e o traduz faz para
compartilhar
com
outros
admiradores
dessa
arte,infelizmente o Brasil não reconhece esse tipo de
artista,e agora esses políticos hipócritas querem e nos
fazer odiar essa republica
dos bichos!!!EU SOU
BRASILEIRO E DESISTO DE ACREDITAR NESSES
Distrito Federal / Brasilia
POLITICOS.Por favor políticos parem de me enojar!!!
Eu concordo que algumas coisas da internet tenham
que ser regulamentadas e fiscalizadas, mas esse não é
o caso dessa vez........o projeto do Senador Azeredo
simplesmente acabará com o pouco que resta na
internet de cultura, desenvolvimento de novos
escritores por meio de FANFICS, traduções que não são
disponibilizadas ...acabem com o que há de ruim na
internet ! não o que há de bom ! ... reavaliem esse
projeto senadores ....
São Paulo / Ribeirao Preto
Sacanagem essa lei, em vez deles trabalharem em
normas produtivas ,para o bem comun, ficam criando
Piauí / Parnaiba
leis que prejudicam o entretenimento do povo .
O que essa implementa é o bloqueio de cultura e de
opinião do que queremos assistir. Além de impedir o
Bahia / Porto Seguro
despertar de criatividade de muitos jovens.

ASSINATURAS

Gustavo Murad Ferreira
charle da silva paiva
Leandro Augusto Freire Boralli
Lucas
Thayane Marques

Alexandre Rui Barboza Lima
Helena Cysneiros

Renan Marcelo de Souza Cadamuro

Luiz Eduardo Constantino Azerêdo

Paulo Henrique

Ariane de Sá Landim

Estou de total acordo que uma lei como essa não pode
ser aprovada sem maior estudo , que deve ser feito
juntamente com a sociedade.

Brazil / Minas Gerais / Uberlandia
Brazil / Rio Grande do Norte / Pedro
Avelino
Isso é um absurdo... sem comentarios...
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Idiotisse...
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
^^
Aff' deixa de besteira e deixa nóss com nosso\r\nanime
Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro de cada dia née ! xD~
Um absurdo essa lei, parece que não tem nada pra
fazer, fica inventando mais sensuras. Já não temos
muitas. e na constituição ja existe uma boa proteção
contra mau uso na internet. \r\nO que ele anda fazendo
Brazil / Pernambuco / Olinda
no senado?
isso é uma palhaçada.\r\n\r\nvamos acabar com os
CARTÕES CORPORATIVOS,ou com FÉRIAS 2 VEZES AO
Brazil / Pernambuco / Paudalho
ANO DESSES POLÍTICOS NOJENTOS!!!!!!
É inadmissível que um projeto de lei tão amplo e
complexo como o que está sendo proposto, que afetará
diretamente a vida de mais de 32 milhões de
internautas no Brasil, seja aprovado sem um profundo,
amplo, democrático e transparente debate com todas
os setores da sociedade brasileira (...) é cometer um
verdadeiro atentado à Democracia e às liberdades civis
Brazil / São Paulo / Ourinhos
de milhões de brasileiros.
Sinceramente isso é um absurdo com tantas coisas
mias
importantes
a
ser
descutida
no
brasil\r\nsinceramente isso é um faro lastimavél. Agora
Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro que coloca um carda desses no senado?
isso é ridiculoo..!\r\n\r\nessa lei ja existe o.o\r\nsó que
ela é válida apenas com lucro direto ou indireto de
artigos usados do autor (sem autoridade)...foi oque eu
ficei sabendo..!\r\n\r\nmais se isso for realmente
Brazil / Paraná / Terra Roxa
verdade.. para que isso agora?
Não vejo nenhuma criminalidade nisso, é uma ótima
forma de se auto educar, adquirindo cultura de outros
países enquanto aprende um pouco da língua deles
também e, ao mesmo tempo, se divertir.\r\nPor favor,
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
não tire esse direito nosso.

luis fernando borges caldeira

Thiago Pires de Araujo
Everton de Lima kullmann
Raul andersom silveira araujo
Thiago Dantas Gomes
Leonardo Iyda Gonçalves Bernardino
Carlos Cesar Silva Costa Filho
Guilherme Mello Oliveira
Allan Guillerm Barros Mathias
Gustavo Carvalho Lima
roberto addario filho

ASSINATURAS
Essa lei é algo errado, afinal, se for aceita, varias
pessoas criativas por fazer uma fic ou uma pessoa
solidaria por gastar o tempo traduzindo um episodio
para o proximo que nao tem nenhuma condiçao de ver
a serie vão para a cadeia no lugar de bandidos e
traficantes de droga.\r\n O trabalhador honesto que
paga todas as suas dividas e nao comete nenhum
crime irá ocupar a sela do corrupto que rouba milhares
de dolares e coloca na roupa intima.\r\n Essa lei nao
Brazil / Goiás / Goiatuba
deve ser aprovada.
Políticos que não têm o que fazer ficam inventando leis
para justificar mandato. Uma lei dessas geraria custos
e colocariam amantes de animes como ladrões virtuais,
etc. Somos apenas adoradores de animes que querem
trazer animes não licenciados no Brasil para o povo
brasileiro que curte anime e não entende a lígua
original.\r\nUm cara desses deveria tomar vergonha na
cara e se preocupar com algo mais sério, como tráfico,
pedofilia, seqüestro, venda de pessoas como escravo
Brazil / São Paulo / Maua
ao exterior.
Sou contra a Lei, gostaria de saber o que tem demais
Brazil / Rio Grande do Sul / Porto legendar animes? vai cuida do mensalão e outras
coisinhas mais que vai ganhar mais dinheiro.
Alegre
Brazil / São Paulo / Mogi Das Cruzes
Lol
Muito ridículo isso!\r\n\r\nNão vou nem comentar, acho
que voce vai ouvir muito de outros !
Brazil / Bahia / Alagoinhas
sem
comentarios
sobre
isso....simplesmente
Japan / Toyama / Toyama
RIDICULO!!!
Já não basta as censuras ridículas que temos na
televisão e agora querem censurar algo como a
internet?
Brazil / Alagoas / Maceio
Brazil / São Paulo / Franca
Liberdade de Informação !
Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro é um abssurdo!!!
é o fim... esses senhores senadores não tem mais o
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
que fazer.. esse é o nosso Brasil.
isso é um absurdo... ninguem tem o direito de controlar
Brazil / Bahia / Porto Seguro
oque eu vejo na internet

ASSINATURAS
Essa lei é uma piada! Como o próprio site Jbox disse: \r\
nEngraçado é que ninguém faz lei contra a imunidade
parlamentar, contra as 2 férias ao ano dos nossos
políticos, contra os cartões corporativos, contra as
ONGs de fachada que sugam o dinheiro público como
um ralo, contra as centenas de empreiteiras que nunca
terminam sua obras mas recebem o dinheirinho do
contribuinte, contra os mensalões e derivados, gestões
incompetentes e irresponsáveis…\r\n\r\nEsse é o
Penapolis
Brasil... ¬¬'
Tantas questões importantes para um senador se
preocupar e ele vem querer nos tirar o direito de curtir
nossso animes e mangás? É um meliante que não
Carapicuiba
merece nosso voto.
Sorocaba
Itapeva
Esse cara não tem noção do trabalho que essas
pessoas exercem fazendo isso, disponibilizam tempo,
energia e até dinheiro em troca de downloads como
Itarare
remuneração. A internet é livre!

João Carlos Keller Di Nardi

Brazil / São Paulo /

Rodrigo da Silva Carvalho
Heitor Juares
Rafael Martins

Brazil / São Paulo /
Brazil / São Paulo /
Brazil / São Paulo /

Felipe

Brazil / São Paulo /

Jéssica Gadenz

Tem tanta gente passando fome, morrendo de
frio/calor, boyzinho assassinando, pais jogando filhos
pela janela, analfabetismo e tantas outras desgraças e
querem acabar um um simples hobby.\r\n\r\nSendo
que ninguém cobra por traduzir ou divulgar as series.\r\
n\r\nIsso é pura falta do que fazer... Seria melhor eles
Brazil / Rio Grande do Sul / Porto pararem de roubar o dinheiro do povo brasileiro, que
Alegre
grande parte se encontra em situações deploráveis.
isso e uma bobagem, agora e crime fazer uma legenda
Brazil / Rio Grande do Sul / Porto e distribuila gratuitamente, querem prender jovens por
Alegre
fazer algo criativo, isso e um absurdo
Ridículo!\r\n\r\nEnquanto o mundo se acaba em
guerras civis, querem colocar jovens que assistem
Brazil / Rio Grande do Sul / Porto desenhos e tentam entendê-los na cadeia?\r\n\r\nVou
Alegre
de encontro com isso!

andrew machado jensen

Dimitrius Bohm Moccelin

ASSINATURAS

Paulo Yamasak Junior

Bruno Messias Flores

Thiago Oliveira
Thalles Rocha Santos
Helio Serafim Silva
Juliano de Souza Sulva
Davi Santos Andrade
Luiz Paulo Erdmann
Julio Moreira do Santos
Cristiano Santos
João Lucas
Jonathan
Bruno Alves Sucupira
Raphael Martins Leite
nathaniel pereia

Se isso realmente se tornar lei criminal, eu serei um
grande criminoso!\r\nEsse país ja não tem nada que
preste, e vocês ainda me fazem uma coisa dessas?
\r\nEm quanto vocês almejam o lucro dos direitos
autorais, nós queremos cultura internacional! Eu quero
que fique bem claro: Não vamos deixar que isso
Brazil / São Paulo / Aracoiaba Da Serra aconteça!
Isso é um absurdo! acho que ao inves de irem atras de
pessoas que tem como fim espalhar a cultura pela
Brazil / Rio de Janeiro / Duque De internet, deveriam correr atras dos bandidos e
pedofilos que aindam estao a solta.
Caxias
É incrivel a mente desses senadores em querer
comparar um pedofilo ou alguem que faz apologia ao
crime organizado a um mero internauta que ultiliza a
rede p2p, mais como diz a minha avó.\r\n quem não
tem o que fazer,inventa \r\nimagina só uma pessoa
ficar presa na mesma cela com individuos que
mataram, roubaram e traficaram\r\npor baixar um
Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro capitulo de one piece.\r\n\r\n
Brazil / Tocantins / Palmas
esse não tem mesmo oq fazer não
Brazil / São Paulo / Piracicaba
Muito injusto esse projeto!
Brazil / Rio Grande do Sul / Bage
EU fracamente acho que isso é uma coisa ridicula...
Brazil / Bahia / Salvador
Absurdo!!
Esta lei é tosca
Brazil / Santa Catarina / Joinville
Brazil / Ceará / Fortaleza
Nao aprovo isso! Sou contra!
Brazil / Acre / Rio Branco
Portugal está aqui apoiar
Brazil / Ceará / Fortaleza
Absurdo u_u
Brazil / Bahia / Rio Real
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Essa lei arbitrária não passa de censura disfarçada. Se
for aprovada, que deus o perdôe, porque eu não o
Brazil / Ceará / Fortaleza
perdoarei jamais.
vocês deputados deveriam cuidar\r\nda fome e da
miseria das pessoas\r\ne não se preucupar com a
felicidade\r\ndos jovens!!!!!!
Brazil / Distrito Federal / Brasilia

ASSINATURAS
Sou uma tradutora formada e acho essa idéia o
cúmulo. Graças a fansubs e pessoas que fazem esse
tipo de trabalho sme fins lucrativos é que o universo
otaku vém crescendo cada vez mais. Trabalho como
tradutora e traduzo mangás como também legendo
animes há muitos anos e não vou deixar que esse tipo
d elei jamais seja aprovada.

Aline Bruna Lopes Pires
Leonardo de Souza Quintanilha
Mateus Bernardes de oliveira

Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Brazil / Minas Gerais / Belo Horizonte
Brazil / Minas Gerais / Contagem

Martin Dyogo Harano

Brazil / São Paulo / Ribeirao Pires

Juan Miguel Souza de Brito

Brazil / Bahia / Vitoria Da Conquista

Hudson Paganini

Brazil / Espírito Santo / Vila Velha

Caio César Corrêa de Mesquita

Brazil / Rio de Janeiro / Nova Iguacu

Esse tipo de coisa acontece pois temos um bando de
políticos
sem
conhecimento
científico
(diga-se
tecnológico também) e cultural. Com certeza esse
azevedo nem estudou direito o que são fansubs,
scanlators e fanfics. Maior prova disso é a tentativa de
proíbir os fanfics. Nunca vi alguém que ganhasse algo
em cima do autor original usando fanfics, isso é apenas
um hobby e que, ao contrário, divulga o autor.\r\n
Político nem sempre sabe o que é melhor para o seu
país.
Agora eu estou curioso...Nessa iniciativa desse rapaiz
do Congresso Nacional, como eh que ele vai fazer para
identificar os transgressores desse crime que ele criou?
E onde eh que ele vai por esses criminosos? ...pq os
presidios estao super lotados e 40 milhoes dos 190
milhoes de habitantes brasileiros tem acesso a
internet...\r\nNao
precisamos
de
novas
Leis,
precisamos de novos Legisladores!
Sinceramente meu caro senador, acho que deverias te
preocupar com assuntos de alçada política, algo mais
relevante e construtivo, como disponibilizar uma
página de blog mostrando um histórico de sua carreira
política e como tens administrado a verba que lhe é
fornecida para serviços à população...
Acho que isso sim seria um crime, um fã que
acompanha uma coisa há anos e uma PALHAÇADA
dessa acontece por merda de preconceito...\r\n\r\n

Leandro

Brazil / Rio Grande do Norte / Natal

Isso é ridículo, não pode ser aprovado de forma alguma

ASSINATURAS

euclides cunha da trindade neto
Vagomaster
Lucas
Sunako River
Heitor Luis Feindt Urrejla Silveira
daniel
Matheus Alves Brescia
Marcus Vinicius Montemor
antonio correia
Ismael
lucas eckart macena
makoto enoki caracciolo
Washington Ilario Medeiros
Igor Reis Castelo Branco
Maycoll Trevezani

Sérgio Peloso da Silva
Romulo

esse politico tem que se preocupar em caçar esses
politicos que são amigos dele , e não ficar nos
enportunar com essa lei mais burra q eles.
È inadmissível...
-n
Concordo plenamente com esta Petição.
isso é um absurdo

Brazil / Pará / Ananindeua
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Brazil / Rio de Janeiro / Niteroi
Brazil / Paraná / Toledo
Brazil / Distrito Federal / Brasilia
Brazil / São Paulo / Presidente
Prudente
sem comentários.....
Brazil / Minas Gerais / Belo Horizonte Crime é tirar nossa única alegria...
Brazil / São Paulo / Osasco
Sou totalmente contra.
Brazil / Mato Grosso do Sul / Campo
Grande
por favor n proibam essa e nossa unica alegria
Acho que deverá ser feito a continuação de tradução
Brazil / Acre / Rio Branco
para os fãs
crime é roubar ,matar ser pedófilo e outras
coisas\r\nnão ajudar atrapalhar a inserção de novas
Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro culturas \r\nisso não é um crime
porque nao tentam acabar com otrafico de drogas a v
Brazil / Rio de Janeiro / Itaborai
iolencia e a e os politicos corruptos???
Qual o problem com os animes? Se não existe o
material oficial, não deve haver problema com
Brazil / São Paulo / Botucatu
traduções e fornecimento material gratuíto.
Eu...\r\nIgor
Reis,
mais
conhecido
como
Xiras...\r\n\r\nAcho
o
ato
do
Senador
Brazil / Bahia / Salvador
Azeredo...\r\nsimplesmente BROXANTE...
Inadimissivel que isso aconteça....vergonha...com
tantas coisas pra se preocupar. esse senador deve
Brazil / Espírito Santo / Guarapari
estar de brincadeira

Brazil / Minas Gerais / Varginha
Brazil / Rio de Janeiro / Duque De
Caxias

Acho issu uma falta do que fazer por parte deste
deputado, tem tanta coisa que ele pode arrumar neste
brasil, começando em rever os próprios salarios que
estão absurdamente altos, enquanto os trabalhadores
recebem uma miseria de salario minimo.\r\n\r\nEu sou
terminantemente contra essa lei.

Hedna

Matheus Henrique Meira de Oliveira

ASSINATURAS
Afinal, onde esse país vai parar? Tanta coisa para fazer,
gente para prender, escolas para construir, e o
deputado em questão se preocupa com isso? Não, meu
amigo, tem um belo erro aí. O problema não está em
ESCREVER fanfics e LEGENDAR animes, o problema
está em VENDER seu trabalho. Aí eu concordo. Mas
proibir os jovens de estimularem sua criatividade? Num
país onde as pessoas lutam pra saber escrever?
Brazil / Ceará / Fortaleza
RIDÍCULO.
Esta lei é um tremendo absurdo, porque eles não estão
praticando nenhum crime contra pirataria, nem
roubando dinheiro pela internet ou criando contas pela
internet em bancos do exterior, para ficarem mais
ricos, como os políticos fazem. E sim só estão
garantindo a diversão de milhões de brasileiros com a
Brazil / Pernambuco / Jaboatao Dos sua intelectualidade e seu tempo diminuído para fazer
Guararapes
isto em prol das pessoas.

Derik Stefaisk

Brazil / Acre / Rio Branco

Marco Antônio Afonso de brito

Brazil / Minas Gerais / Uberaba

Renata Maia
Jhonathan
Carmem Lúcia Marques Santos

Brazil / São Paulo / Guarulhos
Brazil / Minas Gerais / Betim
Brazil / Pará / Belem

Desde que começei a baxar anime, conheci a
cultura japonesa, tirar animes dos jovens eh o mesmo
que fechar o brasil do resto do mundo, eu moro em
portugal, os animes ajudaram-me a conhecer o meu
pais natal tambm, pois ja não ia ao brasil fazia muito
tempo, os animes estão espalhados por todo o mundo,
não é só no brasil.\r\n
Estou contra esse decreto
é realmente inadmissivel uma lei dessas, ano de
eleição é isso os caras querem fazer barulho para
conseguirem votos dos ignorantes que vivem aqui no
brasil. O cara faz uma coisa dessas e ai depois se
vangloria de ter prejudicado um monte de gente e para
outros eles fez o bem AAAAAAAAAAAAAAHHHHHHH vá
a merda...
Sem comentários né Senador? proibir algo tão
complexo assim é impossivel! acho que o senhor
deveria aplicar outras leis necessárias, pois achando q
vai acabar com criminalidade assim.. só vai causar
mais indignação dos internautas e rebeldia!
Mto boa essa petiçao !!
Discórdo do Senador.

ASSINATURAS
Corinto Makenna Aquino Silva
Nasser Samir Alkmim
Vladimir F. Santos Jr

Brazil / Ceará / Fortaleza
Brazil / Distrito Federal / Brasilia
Brazil / São Paulo / Santos

vinicius
André Luis de Jesus Pereira

Brazil / Bahia / Salvador
Brazil / São Paulo / Bauru

Deborah Maria Yarid

Brazil / São Paulo / Jundiai

Cara concordo com vc plenamente tamo nessa junto
parceiro.
ridículo uma decisão dessas
Viva a nova ERA
Isso tah errado...\r\nMinha assinatura vou deixar aki
Ù_Ú
Simplismente ridícula a atitude desse senador.
Esses Congressistas não tem oq fazer..Afinal de contas
O
nosso
maravilhoso
país,é
rico
com
uma
administração perfeita,saúde para todos ,empregos
também e a educação é pra dar inveja á qualquer
paizinho como a Suiça..Infelizmente cheguei ao ponto
que só o sinismo e a ironia me consolam..Agora tentar
fazer o povo voltar para 1980 é dureza.

ASSINATURAS

Leda Cristina Muzzi Cunha

Brazil / Minas Gerais / Uberlandia

Leandro da SIlva Lopes

Brazil / São Paulo / Sao Paulo

Amanda Nascimento Almeida
Fábio Martins Lima

Brazil / São Paulo / Taboao Da Serra
Brazil / Amazonas / Manaus

Guilherme Mariano Manfredini

Brazil / Minas Gerais / Lavras

Fábio Magalhães Cunha
Renan Martus Miike dos Santos

Brazil / Sergipe / Aracaju
Brazil / Minas Gerais / Cachoeira De
Minas

isaias viana da rocha junior

Brazil / Espírito Santo / Vitoria

Hugo Marreiros

Brazil / Acre / Rio Branco

Bruno Jardim

Brazil / Minas Gerais / Belo Horizonte

Esse projeto vai totalmente contra o direito de
liberdade de cada um. TODOS temos nosso direito à
liberdade, de nos expressar da forma como queremos
e não há nada que possa impedir isso.As fanfics são
criações de cada um, se forem proibidas então por
favor proiba CADA LIVRO ja feito. Porque uma fic é
igualmente uma historia como as de livros.
eu acho isso um abisurdo,a troco de que ele esta
fazendo isso? garanto que mais uma forma de tentar
arrancar dinheiro do povo brasileiro,o problema que
eles nuncao se contentam com nada,gostaria de saber
o por que disso,por que da forma que eu li a matéria
ele quer proibir tudo,e nao duvido muito se ele tive
como bloquear os programas p2p ele nao o faria,isso é
uma vergonha,de serta fomar é ilegal assim como
nossos conhecidos 'mp3',mais isso é uma tatitude
muito severa.....
Concordo que proibam e tirem do ar sites do tipo que
contenham pedofilia, pornografia e afins, isso sim eles
precisam se preocupar, pois há muito riscos nesse tipo
de coisa, mas um site de histórias de fans que apenas
gostam de compartilhar seus sonhos com os idolos? Me
poupe né!
Protesto!!!vc eh um fanfarrão seiu senador
É senador Muitos Livros que vc leu devem ter sidos
traduzidos assim!!!
Com tanta miséria acontecendo em nosso país, esse
cara me faz uma dessa...
porque eles num vaum fazer alguma coisa mais util a
população hein????
Acho inadmissível criminalizar isto! Com tanto ladrão
que anda para ai, concentrem os polícias neles e não
tentem arranjar novos criminosos que nunca
prejudicaram ninguém...
Transparência na realização e divulgação desse projeto
de lei é o que desejamos!

ASSINATURAS

Camila de Souza Vasconcelos

danilo carlos maia rocha
Hegon Henrique Correa da Silva

Rosane França de Andrade

Pietro Leite Anghinoni
Matheus de Carvalho Freitas
kikky

Messias Hilário Souza

Essa projeto é um absurdo! Se as fics não participam
de nenhum tipo de preconceito, não vejo problema em
escrever histórias que se baseiam em outra já
existente. Aliás, eu já escrevi fics mas sempre falo o
nome dos autores, dou crédito e tudo o mais. Isso é
que é importante! Fazer o seu trabalho, mas sabendo
que é baseado na história de outra pessoa; dar os
Brazil / Pernambuco / Recife
devidos créditos! :D Só isso!
o pouco que nós temos de graça eles querem tomar?
vão arrumar o que fazer, se preocupar que tem
assassino nesse mundo que está livre para fazer o que
quer, ai ficam se preocupando com uma besteira
Brazil / Rio Grande do Norte / Mossoro dessa, isso é ridiculo.
Eles tem que preder criminosos de verdade e não
ficarem invetando crimes sem sentido e tranforma
Brazil / Pará / Belem
pessoas de bem em crinosos.
meu filho é um verdadeiro fã da cultura japonesa, e a
parte mais conhecida dessa por ele são os desenhos,
mangás, animes...ele assiste e compra muitos deles
nao aprovo a criação desta lei pois ela não apresenta
motivos contra a distribuição de tal conteúdo de forma
Brazil / Distrito Federal / Brasilia
convincente a mim.
Sem duvida, um belo exemplo de que a ignorancia
brasileira da espaço para que atitudes premeditadas
venham a ser tomadas para individuos afirmarem
serviço prestado a uma imensa multidao que nao
compreende, nem pretende compreender os aspectos
abrangidos por tal lei...
Brazil / Mato Grosso / Rondonopolis
Brazil / Alagoas / Maceio
Brazil / Amazonas / Manaus
não consigo acreditar,que já querem perseguir pessoas
que fazem um trabalho em prol de trazer a
diversão(Cultura) para os povos NETS,tentando criar
leis,que caçam pessoas civilizadas que nao tem nada
há ver com bandidos, VCS TEM QUE IR ATRÁS DE
Brazil / Rio de Janeiro / Duque De BANDIDOS TRAFICANTES,ASSASSINOS, e deixa as
Caxias
pessoas de bem de lado. senador 0 cidadoes 1.

ASSINATURAS

Jorge Martins de Andrade

Brazil /

Diego Timoteo
Lucas Barbosa Mioni Araujo
Thiago Meister
Helio Matos Monteiro

Brazil
Brazil
Brazil
Brazil

Maurício Bernardes de Oliveira

Brazil /

luciano camargo de freitas

Brazil /

Jose Ribamar Castro

Brazil /

Diego Elias
Diego Oliveira
Roberta Gomes do Nascimento

Brazil /
Brazil /
Brazil /

Gabriel Ivo
Silas Couto

Brazil /
Brazil /

Fabio Spricigo Coser
Guilherme Senna Marchezine
DABUDAH
João Pedro Antunes
Augusto P.

Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil

Anderson
Souza

Diego

Soares

Alves

/
/
/
/

/
/
/
/
/

de
Brazil /

Simplesmente ridiculo esse ato do Senador.Porque ao
invés dele ficar se preocupando com manga e coisas
relacionadas ao genero ele nao vai cuidar de
criminosos que agem ai matando gente roubando
gente estuprando.Na minha opinião isso e falta do que
São Paulo / Santos
fazer da parte dele.
Eu acho uma poca vergonha isso que esse senador
São Paulo / Santo Andre
safado quer fazer.
São Paulo / Mogi Das Cruzes
Estou de acordo com o proposto no site.
Sem comentários....
Santa Catarina / Mafra
Ceará / Fortaleza
Sem comentários...
essa lei acaba com a liberdade de expressão e deve
Minas Gerais / Contagem
ser repudiada.
sou definitivamente contra algo que impessa a
São Paulo / Ibiuna
criatividade (reciclagem de idéias) etc...
são exatamente esses senhores do regresso que
devem ser retirados do poder, se quisermos cicatrizar
as feridas deixadas por regimes de violencia e censura
Maranhão / Sao Luis
do passado.
Animes legendados por fãs, sem fins comerciais não é
São Paulo / Limeira
cirme não
Rio Grande do Sul / Rio Grande Simplesmente um absurdo.
Rio de Janeiro / Rio De Janeiro
Essa novo tratado é um absurdo, pois estamos em uma
era digital, e temos direito de baixar arquivos de
São Paulo / Braganca Paulista animes e p2p.
São Paulo / Taubate
....
crime é o que eles fazem diariamente contra o povo
Santa Catarina / Palhoca
brasileiro... francamente... ¬¬
Que absurdo! isto é podre!
Bahia / Salvador
Goiás / Goiania
Acre / Rio Branco
sem comentários...
Santa Catarina / Florianopolis
Em Vez de ficar criando leis que não fazem mal a
ninguem vão. Criem Leis que ajudem a população no
São Paulo / Sao Paulo
quesito segurança e educação.

ASSINATURAS

Fabio Fernandes de Oliveira

Brazil /

William Reis de Jesus

Brazil /

João Paulo Selonk de Moraes'

Brazil /

EDER PATRICK MAITAN
José Oswaldo

Brazil /
Brazil /

Bruno de Deus Bernardes

Brazil /

Brenno sarmet

Brazil /

Valnei Souza Rocha

Brazil /

Jean Oliveira

Brazil /

Marcos Valentini

Brazil /

Giuliana
Carlos Ramos de Lima

Brazil /
Brazil /

Segurança pública, educação e saúde deveriam ser
prioridades, mas se querem aprovar tal projeto de lei,
São Paulo / Suzano
que haja uma discussão detalhada sobre o assunto.
Eu digo nao a limitaçao de artigos exibidos da
Bahia / Salvador
internet!!
Engraçado, vejo criarem leis contra os FanSubs, mas
não vejo tirarem políticos corruptos do BRASIL!
Rio Grande do Norte / Natal
Uma pouca vergonha... pessoas morrem nos hospitais
sem que eles sejam presos por descaso, e eles querem
Mato Grosso do Sul / Dourados punir os internautas por distribuir cultira!!!
Espírito Santo / Vitoria
aff....essa lei dispensa comentarios ...coisa inútil ...
aqui vai meu ´´recadinho`` para esse senador : ´´Tu
Minas Gerais / Patos De Minas num tem mais o que fazer não é? ^^``
essa lei é um absurdo todos contrarios a ela devem
Rio de Janeiro / Niteroi
assinar para que tal leijamais seja aprovada
Eu acho iso um absurdo o Senado federal do Brasil
deveria se preoucupar com questões mais pertinentes
como por exemplo apoiar a determinação do
presidente em direcionar 50% das vagas das
Univessidades Federais para os alunos oriundos da
Bahia / Salvador
Rede Publica de Ensino.
É incrível, com tantos problemas que assolam o Brasil,
esses idiotas querem inventar leis para prejudicar
pessoas de bem...as leis e atitudes que eles deveriam
elaborar, não fazem. Quando eu acho que nada mais
me surpreende, aí vem a bomba.Porque não elaboram
leis para por na cadeia políticos corrúptos? Estes sim
Bahia / Salvador
são os maiores ladrões do país.
É um absurdo querer aprovar uma lei que proiba algo
assim. Enquanto milhares de criminosos de verdade
ficam a solta, certos políticos perdem seu tempo com
Paraná / Londrina
algo saldavel como os fansubers.
eu acho que não se deve proibir, pois e assim que
mitas pessoas se divertem , vendo animes, e eu acho
que eli nunca viu um anime sequer pois se ver não
mandaria essa nova lei
Minas Gerais / Betim
São Paulo / Sao Paulo
Debate democrático já!

ASSINATURAS
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil

Valéria Günther
Igor Falcão da Silva Oliveira

Brazil / Rio Grande do Sul / Gravatai
Brazil / Bahia / Itabuna
Brazil / Rio de Janeiro / Sao Joao De
Meriti
Abaixo esse lei! :@
Brazil / São Paulo / Lencois Paulista
Contra .
Absurdo.........................Alguns
desses,
nem
são
comercializados no Brasil...........
Brazil / Rio de Janeiro / Teresopolis
Isso é Um Absurdo ! Deveriam Ter o Que fazer ao Invés
Brazil / Ceará / Fortaleza
de PROIBIR a Cultura alternativa !
Por que os crimes no senado não são tão rigorosos
assim? Realmente, traduzir um anime é mais grave
que aceitar propina e desviar dinheiro público.
Brazil / Rio de Janeiro / Araruama
Sou totalmente contra este projecto de lei que foi
proposto pelo Senador Eduardo Azeredo.
Brazil / Acre / Rio Branco
Brazil / Rio Grande do Sul / Passo acho que até fanfictions é um exagero... ainda assim
Fundo
creio que seja dificil parar os fansubs com isso...

Ewerton henrique
Thayra Damasceno Orsi
Hugo Frederico Lopes
Victor de Almeida Barreto
Jean Philipe de Carvalho Serpa
Jose Dias
Elise Akemi Kitagami

/
/
/
/

São Paulo / Sao Paulo
São Paulo / Sao Paulo
Paraná / Curitiba
Distrito Federal / Brasilia

Eu acho que ele deve repensar o caso, porque isso é
um absurdo
Eu discordo totalmente da opinião desse senado.
Simplesmente ridículo!
Lutemos pela liberdade da cibercultura! \\o/
Como toda fã de animes estou totalmente contra esta
lei, é com grande esforço e trabalho que nos é
postados estes animes.
Isso e rídiculo

Rubens
Diogo Dias Araujo
Luísa Mouzinho
José Ricardo Lopes Franco

Beatriz Souto Fabro

Brazil / São Paulo / Barueri

marcelo Silveira Linhares

Brazil / São Paulo / Sao Paulo

Acho realmente um absurdo uma idéia como esta, sou
autora de fanfics e leitora também, sei que as fanfics
também são uma manifestação cultural, assim como
dança, teatro e música. Há tantos outros problemas
para se preocupar neste país; Existem pessoas
passando fome, sede, querendo roubar a amazônia,
pessoas inocentes morrendo nas favelas todos os dias.
Sem cabimento, politico não tem o q faze, e quer tirar
o entreterimento de pessoas de bem, enquanto
safados e corruptos fazem o que querem. Porque nõa
se preocupam com isso ao invés de tirar o pouco de
cultura de bem que a internet possui.

ASSINATURAS

Gabriel Garcez

Brazil / Acre / Rio Branco

Denis Roger O. Souza

Brazil / Mato Grosso / Rondonopolis

Aurimar Kent Dicati Oliveira

Brazil / Mato Grosso / Cuiaba

Rafael Rodrigues Navarro
Raphael Dantas
Pedro Henrique de oliveira Ribeiro

Brazil / Mato Grosso / Cuiaba
Brazil / São Paulo / Vinhedo
Brazil / Mato Grosso / Cuiaba

Amanda Farias Francisco
David Simões

Brazil / Paraná / Ponta Grossa
Brazil / Paraná / Curitiba

Erick Bastos Holanda

Brazil / Rio Grande do Norte / Natal

Rafael

Brazil / Paraná / Curitiba

Criminalizar os FANSUBBERS, FANFICS, TRADUTORES
DE MANGAS, E REDES P2P é burrice, pois o direito a
cultura deve ser garantido. Talvez não seja de
conhecimento de todos os senadores, mas tudo que é
disponibilizado na rede brasileira vem dos EUA e Japão
e o Brasil faz uso desses arquivos. Acorda Brasil! Tem
coisas mais importantes para serem discutidas e
resolvidas para a população.
Isso é a coisa mais ridícula...O senador não tem o que
fazer. Vamos dar a idéia para ele se tornar um novo Rei
e assim suas leis serão seguidas.
Desculpem-me o
termo, mas ele é um grande frustrado de merda sem
criatividade e sem a nossa liberdade.
Acho que quando não tem uma tentativa de arrecadar
dinheiro em cima de outras pessoas, E quando não
prejudica ninguem não deveria ser crime, tem muita
coisa mais importante acontecendo no Brasil do que
isso
Vossa excelencia: Inves de o senhor se precupa com
os bandidos, educação e saude de nosso povo. A
vossa excelencia quer prender milhoes de brasileiros
que faça tais coisas que pretigiem os autores de series,
desenhos e etc... que estão fazendo isso de fã para fã e
a maioria não visam lucro. Sinto pena do senhor, fico
pensando se o senhor e infeliz e não teve infançia.
Vai caçar oque fazer!
Lei inútil.
Querem q eu Comente mesmo ¬¬
Agente não ganha dinheiro escrevendo fanfics.
Escrevemos por hobbie. Não vejo porque o
estardalhaço.
O que querem fazer agora heim!=/
Pelo menos estamos em casa assistindo algo q o Brasil
não pode oferecer!!ao invés de estar roubando um
banco....muito ridiculo isso!
Poww.....Faiz isso não ...O Anime não faiz nada de MAL
ao ser HUMANO...xD

ASSINATURAS

alessandro macedo cardoso

Brazil / São Paulo / Jandira

Layla Barcala

Brazil / Minas Gerais / Belo Horizonte

Edson Tadamitsu
Mouses

Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Brazil / Pará / Belem

alexsandro

Brazil / Bahia / Eunapolis

Daniela Mayumi Matsuoka Zanon
Lucas Silva Estevam

FERNANDO ROSA DO NASCIMENTO

Natália Meyagusko

é um absurdo isso!tem coisa + importante pra se fazer
do que monitorar o que é assistido na net...como o
desemprego por exemplo!!!
Isso é ridículo, esse povo não tem mais o que fazer e
agora querem vigiar até nossa internet?aff
NAO SE PODE FZER ISSU MTAS PESSOAS KEREM
ASSISTIR ANIMES ,MAS ELAS NAUM INTENDEEM
JAPONESO PROBLEMA EH QUE OS ANIMES QUE SAUM
LANÇADOS EM TV´S BRASILEIRAS VEM COM SENSURAS
E COM OS EPISODIOS ATRASADOS ASSSIM NAUM
DAH!!!!!!!!!!!!!!!!

eu não açeito essa lei nós otakus tem q assiti
animes,eu não quero essa lei no brasil.XD
Tanta roubalheira pra esse povo se preocupar e me
vêm com um projeto de lei idiota desses. Aff!É o nosso
país minha gente, palma para nós que elegemos esses
Brazil / Espírito Santo / Vila Velha
estúpidos!
Fica esperto, mijar no muro tambem num é crime
Brazil / Minas Gerais / Coronel naum? eu ein vai prender ladrão vai carai brasil é uam
Fabriciano
merda mesmo o pais de fdp!
É ACHO QUE O MELHOR MESMO E PARAR DE VER
ANIME NA INTERNET E COMÇAR A TRAFICAR DROGAS
OU ROBAR BANCOS PORQUE ESTA SE TORNANDO
CADA VEZ MAIS PERIGOSO FICAR SENTADO EM FRENTE
Brazil / Minas Gerais / Patos De Minas À UM COMPUTADOR SÓ ASSISTINDO UM ANIME.
Nós temos que evoluir, e não regredir, e, com tantos
problemas pendentes no nosso país hoje em dia, criar
leis que retiram ao máximo a liberdade de expressão
de jovens e adultos (criadores e fãs) é no mínimo falta
de respeito para com as pessoas que ainda acreditam
na evolução desse país por meio das leis.
Brazil / São Paulo / Sao Paulo

ASSINATURAS

Abraão Costa Gusmão
João D' avila Bitencourt Neto

Brazil / Ceará / Fortaleza
Brazil / São Paulo / Ribeirao Preto

Alberto Horta Saalfeld

Brazil / Rio Grande do Sul / Pelotas

Gustavo
douglas

Brazil / Minas Gerais / Belo Horizonte
Brazil / Acre / Rio Branco

Wilslei Cunha Miranda
victor hugo

Brazil / Goiás / Inhumas
Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro

Pablo Aguiar Aragão
bruno pedrosa santos
franceildo de carvalho silva

Brazil / Distrito Federal
Brazil / Distrito Federal
Brazil / Distrito Federal

Murilo

Brazil / Distrito Federal

Rafael Elias Henrique

Brazil / São Paulo /
Campos

Aonde o Brasil vai parar? Além de ser conhecido como
o país dos impostos, agora quer roubar de nós, povo
assolado pelas pesadas taxas tributárias e completo
abandono por parte das autoridades, uma de nossas
únicas diversões, que é assistir e compartilhar com
quem não pode os animes, os mangás, as séries de Tv.
Se fazer uma boa ação, ajudar o próximo, ser solidário
é crime, nós viveremos da ilegalidade!
Arrumem a desigualdade social primeiro!!Não tenho
100 reais pra gasta em jogo, 400 em anti-virus ou 1000
em uma coisa q deveria vir no windows
Isso é um absurdo, pessoas como esta so atrasam o
desenvolvimento do país, que não se preocupa com
educação, violência, saúde, coisa que teríamos que ter
como diz no CC brasileiro. Espero que nós brasileiro
nos conscientize e passamos a escolher direito nossos
representantes. Sendo assim não vote nesse Eduardo
Azeredo.

Preocupa com os criminosos que roubam, matam e não
pessoas como nos que adoramos animes...
nao axo q seja crime
Isso é ridículo proibir agente de usar a internetpara
/ Brasilia
assistir coisas que não tem nana a ver
/ Brasilia
absurdo isso
/ Taguatinga
que coisa mediocre essa não?
Querem tornar o nosso país ainda mais limitado???
/ Brasilia
Cacem o que fazer!!!
É inadmissível que possa haver uma lei que proíba a
liberdade de expressão, o compartilhamento na
internet que deveria de ser livre à todos e sobre tudo
também afetar a criatividade das pessoas proibindo de
ser feita alguma arte de fam sobre algum projeto do
autor apenas por não ter a autorização.Mas se agora
em diante for preciso de toda essa autorização, é
Sao Jose Dos preciso que haja meios mais faceis para o
requerimento da autorização ao autor

ASSINATURAS

Lucas Teles Oliveira e Silva

Brazil / Bahia / Salvador

vinicius souza almeida

Brazil / Minas Gerais / Itabira

Letícia Pagani

Brazil / São Paulo / Sao Paulo

Carlos Ausguto Pena Junior

Brazil / São Paulo / Santo Andre

Julia

Brazil / Rio de Janeiro / Nova Friburgo

Ramom
Sidney Horikawa
Karina

Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Brazil / São Paulo / Bertioga
Brazil / São Paulo / Ibiuna

enzo pacilio
aaa
Alisson Ray Ostjen
Amanda Bernardi
Alex Carlos da Silva

Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil

David Raphael Silveira Tessis
Gabriela Ferreira Alfama
Eduardo Lucas Ramos de moura

Brazil / Distrito Federal / Brasilia
Brazil / Distrito Federal / Brasilia
Brazil / Paraíba / Campina Grande

Cintia Rafaela Borini Gomes

Brazil / Santa Catarina / Porto Uniao

/
/
/
/
/

Rio de Janeiro / Rio De Janeiro
Santa Catarina / Florianopolis
Paraná / Pato Branco
São Paulo / Sao Paulo
Pernambuco / Recife

Lei idiota, sem nenhum cabimento. Agora criar , ter
liberdade de imaginação é crime?!?!?! Sem falar nas
traduções de mangas etc..... Comparação sem nenhum
embasamento a de roubar um banco..... Temos que
lutar.
aff isso eh ridiculo!!!!pois quem faz saum fas e naum
podem nos limitar disso!!!!!!!!!
Acho que ao invés de ferrar o povo que exerce a sua
habilidade de escrever sobre o que realmente gosta,
esse senador devia pensar um pouco nos problemas do
país inteiro.
É um absurdo essa lei, quer dizer que agora, um dos
medidores de popularidade de séries que fazem que
elas venham autorizadas por midias e afins é crime???
Ridiculo...
que lei injusta! será que esse senador não sabe que as
fanfics significam tudo para alguns de nós? que
passamos o dia esperando a hora de entrar no
computador só para ler ou escrever uma fanfiction?eu
odeio esse país. x.x
Putz, essa lei iria acabar com a minha vida, o único
lazer que tenho nas horas vagas é sair com amigos,
jogar e assistir anime, se esse cara bota essa lei pra
funciona eu juro que mato ele e depois me suicido.
Ridiculo
Liberdade!!!
Na boa isso é totalmente sem sentido... nao deveriam
proibir isso
aaaaa
Uma lei dessas, é contra a lei!
¬¬
no comment
Não acho que seja necessário ou viável a elaboração
de uma lei tão fútil assim.
QUE QUE É ISSOABUSDOAFFRIDICULO ISSO
afavor do fanshubers
AbsurdoVão prender os caras que roubam o governo
invés de ficar enchendo nossa paciência!

ASSINATURAS
Matheus Rufino

Brazil / São Paulo / Sao Paulo

Higor Manze de Freitas
Antonio Goulart Guimarães Neto
Victoria
Camila Sodré

Brazil
Brazil
Brazil
Brazil

/
/
/
/

Goiás / Goiania
Mato Grosso / Rondonopolis
São Paulo / Sao Paulo
São Paulo / Sao Paulo

Fábio André Pinheiro de Araújo

Brazil / São Paulo / Botucatu

Caio Merlin

Brazil / São Paulo / Sao Paulo

Juliana Silva de Oliveira
Glenn

Brazil / São Paulo / Guaira
Brazil / São Paulo / Lencois Paulista

Paulo Ricardo da Silva
Pedro Henrique Corrêa Teixeira
o Senador ta louco??
Rafaella Soares
Elton Raul Soares

Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil

Geovane Maciel Assunção

Brazil / Minas Gerais / Pompeu

paulo cesar ferreira junior

Brazil / Minas Gerais / Uberaba

Eduardo Luiz de Oliveira Serpa

Brazil / Minas Gerais / Juiz De Fora

/
/
/
/
/

Minas Gerais / Uberaba
Minas Gerais / Belo Horizonte
Paraná / Maringa
São Paulo / Sao Paulo
São Paulo / Sao Paulo

Isso é completamente ridiculo...Muito sem noçao fazer
algo como isso...

Pirataria é lucrar com cópias não autorizadas.
Cibercultura é o que eleva o nível tecnológico desse
país e inspira os jovens a cursarem faculdades na área
de INFORMÁTICA! graças à cibercultura nosso país
cresce em tecnologia e línguas (tradução de mídias em
inglês, japonês). CRIME é não ter reforma do SISTEMA
PRISIONAL e REFORMA DO PODER JUDICIÁRIO.
Se esta lei for aprovada, mostrara q a justiça so
puni
as pessoas erradas.Aquelas
pessoas
q
verdaderamenti estão comentendo atrossidades por
aiii estão soltas e ninguem faz nada.Entao de
coração eu espero q esse absurdo, essa lei nao seja
aprovada, pois estarão tirando nosso direito, nossa
liberdade de expresão...
Aprovar esse PL é a mesma coisa que tolher a
criatividade do povo brasileiro, o seu gosto pela leitura,
a sua imaginação.
Não proibam isso aew aff!!!
Tanto de assassino, ladrão, estrupador.....tudo solto e
vcs se preocupando com isto!!!Brasil!!!!! é isto ai
Não ao absurdo dessa lei!!!
Sou totalmente contra isso.
Tem certeza que quer começar uma revolução? :]
Simplesmente uma vergonha esse projeto de lei....
nem vo faze comentario to mais que contra o que eles
estao querendo fazer.
com tantas coisas pra esse kra fazer ele c preocupa
com issoaff
Gostaria da transparência no debate do Projeto de Lei
de referente ao Controle da Internet.

ASSINATURAS

Danielle

Brazil / São Paulo / Guarulhos

antonio juliobarreira neto

Brazil / Rio de Janeiro / Niteroi

Eduardo Pires

Brazil / São Paulo / Sao Paulo

Luan Muniz

Brazil / Espírito Santo / Vitoria

Rodrigo Alves da Silva

Brazil

BLESSED WITH THE CURSE

Brazil

Amanda Rodrigues de Andrade
Lucas Rocha

Brazil
Preto
Brazil

Fanfictions, são criadas por pessoas comuns, apenas
com o intuito de se divertirem! Será que os senadores,
não têm coisas mais importantes,
para se
preocuparem, do que histórias criadas por jovens?
existe a necessidade de uma legislação , mas sem uma
ampla discussão continuaremos a criar leis como a que
proibia a cobrança de juros superiores a 13 por cento
ao ano (leis que não pegam)
Sinceramente uma palhaçada fazer isto, em vez de
gastar TEMPO fazendo isto, tirando a vontade de
ajudar outras na barreira da ligua? e tirando acesso a
outras tipo de cultura e estudos?quer que o nosso país
se torne ignorante! isto sim.
Como disse meu colega:Não é possível que eles
considerem o ato de solidariedade do jovem, ao
distribuir gratuitamente o vídeo legendado, como algo
que exija o aumento de sua pena em um terço.Será
que nossas cadeias precisam de gente criativa? O que
este artigo 285-B tem a ver com o combate a pedofilia?
Será que nossas Casas legislativas querem criminalizar
a cibercultura?EnfimRidiculo

Eu acho isso um absurdo!!!!Envez de se preucupar com
moradia e mais estradas para naum atrapalhar os
caminhoneiros e trabalhadores brasileiros, eles vem
querer meche com uma coisa inofenciva e que traz
diversao e felicidade para nos.....Essa vai pos puliticos
ai que fiseram essa lei...Vao cuidar dos problemas mais
/ São Paulo / Maua
graves e deicham nos ver nosso anime!!!!!!!!!
sou totalmente contra essa proposta absurda,
fansubbers que não lucram 1 centavo sequer, sendo
prejudicadosenquanto varias lojas por aqui vendem
pirateadosatortoe a direito, não adianta nem chamar a
/ Amazonas / Manaus
defeza do consumidor
Eu acredito que as fanfics são um modo dos
adolescentes se expressarem! Não só eles, como
/ São Paulo / Sao Jose Do Rio adultos e crianças também. Porque deveriamos proibir
a diversão e o avanço de criatividade das pessoas?
/ Paraná / Umuarama

ASSINATURAS

Guilherme Silva de Assis

Brazil / São Paulo / Ilha Solteira

Luma Argolo Lewicki

Brazil / Espírito Santo / Aracruz

Bruna Soares Neves
Felipe
Náyra Zanini

Brazil / Paraíba / Campina Grande
Brazil / São Paulo / Mairinque
Brazil / São Paulo / Sao Paulo

Douglas Roberto Pinheiro

Brazil / Mato Grosso / Alto Taquari

Marília Machado

Brazil / Goiás / Goiania

Juliana Rabelo

Brazil / Distrito Federal / Brasilia

maisa

Brazil / São Paulo / Sao Paulo

Rafael Rios Rosa Motta

Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro

Carolinne

Brazil / São Paulo / Sao Paulo

fernando ferreira lima
Gleickson Trancoso de Santana

Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Brazil / Minas Gerais / Belo Horizonte

CADEIA PARA BANDIDO! PESSOAS Q SE DIDICAM PARA
TRADUZIR DO JAPONES PARA PORTUGUES TEM Q IR
APRA A CADEIA?OS DONOS DO ANIME NAO RECLAMAM
PQ SENADOR TEM Q
FALA MERDA?AGORA UMA
CRIANÇA QUE BAIXA UM ANIME NA NET EH
CRIMINOSO...LEGALQUAL O OBJETIVO DESSA LEI?
ENXER CADEIAS?BANDIDO TEM NA RUA E NAO
TRADUZINDO ANIME
Fanfics são criações nossas, e nós não queremos
ganhar nada com isso, apenas puro entretenimento.
Proibindo o mundo das fanfics, está proibindo os jovens
de divulgar sua criatividade e desincentivando a leitura
que tem sido um sério problema nos país. Quer proibir
as fanfic? Certo, mas aceite as consequencias depois.
Isso é uma grande injustiça, principalmente quando a
fanfiction é de criação nossa. Cadê o direito à
liberdade?
Isto nao pode acontecer
Absurdo !
Agora eu vou ser preso porque eu escrevo? O que é
isso? Ditadura?
AFF .
isso é tooootalmente ridiiculo . ée um
ABSURDO
,
em vez deles proibirem coisas qe
realmente seria bom pra nosso pais . gastam teempo,
com essas besteeiras .
É MUITA falta do que fazer! Vamos combater CRIMES
de verdade ok? Cybercultura NÃO e crime!
Tanta coisa pra se preocupar e ele vai proibir fanfic?
ridiculo
Que este projeto de lei opaco encontre sua morada em
uma lata de lixo.
Não concordo. As fanfics tem de continuar,sim. Elas
não prejudicam a ninguém! E muitas fãs sentem-se á
vontade ao ler essas histórias!
os fansubers nao vendem seus projetos e nao faturam
nada eles so sao fãs
sem comentáriosa Inquisição ta querendo voltar?

ASSINATURAS
MICHELLE MACEDO MEIRA
Maicon Fritsch
anderson alves rocha

Mahh

Júlia Assis Oliveira da Silva

Luiz Henrique de Paula Carvalho

Pahoran Moroni Alves

Luciana

a favor de uma audição publica para os interessados
avaliarem a situação!!!
É mais uma vergonha pra lista das várias já existes no
Brazil / Rio Grande do Sul / Estancia Brasil. Tá na hora desse bando de safado criar
Velha
vergonha na cara e fazer alguma coisa útil...
Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro Estamos aí
Sinceramente? R.i.d.i.c.u.l.o!Tanta coisa pior, mais
tanta³ coisa pior nesse país... e vão se preocupar com
isso?Por isso que esse SUBMUNDO nunca vai evoluir!
Pessoas, peguem suas malas e mudem de país, pq
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
esse, NUNCA vai pra frente ;)¬¬
É ridículo proibir uma pessoa de escrever uma história
e compartilhar com as pessoas pela internet. É ridículo
proibir uma pessoa de imaginar aquilo e pôr aquilo no
papel.O senador não deve ter mais o que fazer. Esse
Brazil / São Paulo / Santo Andre
país está ficando cada vez mais ridículo.
por que que ao invés dele se preocupar com estes
fatos simplicios, ele não tenta realizar algo com relação
a corrupção no Brasil?devido a corrupção, o Brasil cria
novo imposto a cada dia, a inflação sempre
aumentando e nosso dinheiro não rendendo para mais
nada. Talvez se não tivesse tanta gente metendo a
Brazil / São Paulo / Sao Jose Do Rio mão esta verba daria para realizar algo produtivo para
Preto
o nosso pais.
Eu sou CONTRA esse projeto de lei!invés de fazer leis
mais rigorosas contra a corrupçao eles querem
transformar nós Internautasem criminosos por causa
de nossa criatividade.As Pessoas comuns a penas
fazem o que Walt Disney fez com os Irmãos Grimm,
recriam seus contos e estórias, mas fazem por hobby,
sem intenção comercialLeandro Rocha disse isso pelo
Brazil / Santa Catarina / Florianopolis site OrkutResumindo: SOU CONTRA!
Se fosse crime, deveria ter feito mal à alguém ou
trazer prejuízo à alguém há muito tempo. Por que
mudar agora ?! É incrível como se importam mais con
as Fanfics do que com a fome, o desemprego, a falta
de escolas e unidades hospitalares no Brasil. Porque,
obviamente, já não tem mais nem liberdade de se
expor, e depois querem que o país desenvolva. Dá um
Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro tempo!
Brazil / Amazonas / Manaus

ASSINATURAS
Dante Garcia
Victor Franco
Marciano Reis Felinto
Everthon

Brazil
Brazil
Brazil
Brazil

Tamara Antonia Soares da silva

Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro

Bruno Machado Ricardo e Silva
Victor Hugo Sanches Ribeiro

Brazil / Distrito Federal / Brasilia
Brazil / São Paulo / Suzano

César Haueisen Zimerer Perpétuo
Meire Maia Pereira Lino
renan ribas glovacki

/
/
/
/

Goiás / Goiania
Distrito Federal / Brasilia
Piauí / Teresina
Santa Catarina / Florianopolis

Vamos exercer a democracia!
SOU CONTRA!!!
Isso é uma besteira das grandes!
Primeiro a da tv por assinutura agora essa.
Não vamos desisti temos que ser fortesCadê nossa
liberdade de expressão?

Totalmente sem noção essa lei, sou totalmente contra.
XD
Esta Lei é ridicula esta ja eh uma pratica comum,
validar essa lei eh o mesmo que acabar com liberdade
dos internautas ...
Brazil / Minas Gerais / Teofilo Otoni
Não concordo com esta nova lei e deixo aqui minha
insatisfação com a mesma.
Brazil / Paraná / Curitiba
Brazil / Rio Grande do Sul / Porto e um abisurdo isso q droga e essa esse cenador afffff
Alegre
isso nen e um senador isso e uma maldicao

Marcia

Brazil / São Paulo / Sao Paulo

Luis Paulo

Brazil / Santa Catarina / Florianopolis

Priscila Correa
David

Brazil / Alagoas / Maceio
Brazil / Ceará / Fortaleza

Quero dizer que isto não está fazendo mal a ninguém
muito mesmo pra você, então deixa de se preocupar
com isso e vai trabalha mais no senado que lá é seu
lugar, se o senhor sabe que essas fics não são boas é
porque o senhor anda lendo né?, pode não ser boa pro
senhor pra a gente gosta. E com certeza seus filhos ou
seus netos devem ter lido e gostado, então pra que si
preocupar né? se preocupe em fazer coisas mais úteis.
Isso é inaceitável, está nos provando da liberdade de
escolha: de escolher o que queremos assistir com a
qualidade que queremos assitir. Com essa lei seremos
obrigados apenas a ver os animes e ler os mangás que
forem diblados/traduzidos para o Brasil sem levar em
consideração que aqui no BRasil anime/manga eh
considerado enterimento para crianças.
Para que acabar com a diversão de milhões de
internautas? Isso é uma coisa sem fundamento algum

brunno da costa galvão

Brazil /

ellen
Guilherme da Rosa
Ana Paula Cornachini da Silva
Tata

Brazil
Brazil
Brazil
Brazil

Marcelo da Silva

Brazil /

tiago martins

Brazil /

Wilian Toshiaki Yasue

Brazil /

Luana Camejo

Brazil /

Carolina Victor Montemór

Brazil /

/
/
/
/

ASSINATURAS
nem precisa comentar o quanto essa lei é
desrespeitosa à nossa propria justiça, pois, entre
tantos problemas já existentes, alguns legisladores
desocupados vem a publico com a tentativa de
encontrar mais um problema, e justamente em uma
area altamente sensivel, o cyber spaço, pois, se tal lei
for aprovada, não trará justiça, mas sim, alvoroçará
tantos e tantos experts em informatica, que ai sim, o
cyberspaço poderá ser chamado de ambiente
Maranhão / Sao Luis
criminoso.
Naum tem mais o que inventarr.. eles naum deveriam
ter coisas mais importantes para faazer??? acho isso
São Paulo / Sumare
um babaquise do senador..
NÃO A LEI!!!!!!..CONTRA O Controle da Internet....
Santa Catarina / Criciuma
São Paulo / Santo Andre
É RIDÍCULO ISSO !
Goiás / Goiania
Eu nao aceito q esse senador proiba
Que isto seja divulgado em muito mais sites e viva a
São Paulo / Sao Paulo
liberdade de expressão!
issu é uma afronta contra a pessoas apaixonadas pelos
São Paulo / Sao Paulo
cultura de anime oriental
Isso é falta do que faze quere acaba com trabalho que
Mato Grosso / Mirassol Doeste vem fazendo a muito a alegria de muitos internautas
Senhor senador, vá prender os corruptos ao invés de
vir encher o saco de gente de bem que só quer difundir
a cultura. Ou volte para a ditadura militar. Não há
espaço para uma atitude dessas nos dias de hoje. Se
Rio Grande do Sul / Canoas
atualize ou fique na sua.
Começo com uma pergunta: O Senador não tem mais
nada de importante para cuidar nesse nosso Brasil do
que fazer isso?Para que tudo isso?Por que ao invés de
colocar na cadeias pequenos escritores o Senhor
Senador não vai cuidar da Educação,de Moradia,que é
o que o Brasil precisa?Eu escrevo fanfic e NÃO VOU
PARAR!Quer me prender?ME PRENDA!Eu vou continuar
escrevendo e NADA vai me impedir!Em que época
estamos?Século XII?Poupe-me disso!LIBERDADE DE
São Paulo / Mogi Das Cruzes
EXPRESSÃO JÁ!

ASSINATURAS

Renan Leite Moura
carlos
Andressa Ribeiro
Thaíssa Almeida Gomes
Tathiany Abreu Da Silva
Paranhos de Paiva Marinho
Rodrigo
Mero-kun x3
André Teles
Mauren Bertolini
Marina Frezarin Da Cunha
kelin

Mirela
Marilyn Pereira Borges
Maria Luiza Santos Fornagieri
Wagner

tarciana bride
Jéssika Moretti

Laís Argôlo Lewicki

Vai se preocupar com a segurança ao inves de perder
tempo com quem é de bem, vai caça pedofilo na
internet.Pra que acaba com subbers?

Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Brazil / Alagoas / Maceio
Brazil / Paraná / Curitiba
Brazil / Rio Grande do Sul / Porto
Alegre
Brazil / Pará / Ananindeua
Brazil / Rio Grande do Norte / Natal
Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro anime forever
Japan / Japão / Japao
Contra essa coisa inutil ^^
Brazil / Minas Gerais / Coronel
Fabriciano
Bobeira isso...
Brazil / Amazonas / Manaus
(Sem comentarios para esse Senador)
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Fanfictions são histórias CRIADAS, nao copiadas
Brazil / Acre / Rio Branco
..
Por Deus, por que isso? As fanfics fazem com que
criemos situações que a realidade nos nega! Fazer algo
porque gosta é contra a lei? por favor, dai-me
Brazil / Santa Catarina / Florianopolis paciencia!
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Eu sou contra!
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Que falta do que fazer,não?!
Brazil / Amazonas / Manaus
-'
que absurdo! em vez de se preocuparem com a
violência, educação de péssima qualidade e hospitais
em situação decadente, ficam se preocupando com
fics, que não fazem mal a ninguém. um brinde ao
Brazil / Espírito Santo / Vitoria
desenvolvimento do brasil! =)
Brazil / São Paulo / Cerquilho
Os jovens de hoje em dia lêem pouco. É uma afirmação
que podemos ouvir sempre, aonde quer que vamos.
Será que o senador não pensou que os fanfictions
podem ser a solução para manter uma geração (e
Brazil / Bahia / Ilheus
muita futuras) interessada na leitura?

ASSINATURAS

Najara Caroline Bertoli de Matos
Júlia
Luciana

Brazil / São Paulo / Tupa
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Brazil / São Paulo / Sao Paulo

Ingrid Hessel

Brazil / Acre / Rio Branco

Sofia Chrysostomo Giovanella

Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro

Norio Oda

Brazil / São Paulo / Sao Paulo

Felipe de Oliveira Fernandes

Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro

Nicolli

Brazil / São Paulo / Sorocaba

RIDÍCULO!A política desse país é vergonhosa, enquanto
os bandidos, homicídas, político corruptos ficam livres
o governo quer mostrar serviço fazendo leis
ridículas.Dá até VERGONHA desse paísPOR ISSO QUE O
BRASIL NÃO VAI PRA FRENTEFaçam leis que acabem
com a fome, o desemprego e que melhore a educação,
que está vergonhosa.Nem tenho palavras pra
expressar a indignação que estou sentindo.

Por que esse senhor não se preocupa com a educação
NAS ESCOLAS ao invés de interferir na diversão de
jovens? ISSO É O BRASIL!
para que isso? pra encher as prisões com pessoas
criativas que escrevem histórias pra se expressar, e
deixar os assacinos e criminosos de verdade soltos por
aí?
Observa-se que esse projeto de lei veio de uma pessoa
que não cumpre o seu cargo direito, pois um projeto
como esse não tem a qualidade de ser considerada
uma lei em benefício para a nação. No nosso país,
sempre será uma bagunça, cheia de enrolação, que é
como a cara desse projeto de lei, e outros projetos e
leis absurdamente inúteis que temos no nosso
país.Assino esta petição para que essa lei absurda não
prejudique os internautas deste nosso país...
Sinceramente creio q este tipo de atitude para com os
internautas e afins em geral se trata de uma
banalização do nosso siistema democrático em geral.è
de importância de todos q isso jamais seja aprovado
no Senado ,pois estaríamos mais uma vez expostos aos
desprazeres da vida em uma ditadura,eu n quero isso e
acho q meus filhos tb n gostariam de rever esse
acontecimento lamentável do passado se repetir!
obrigado
Proibir fanfictions de livros, filmes, que são protegidos
por direitos autorais sim, mas e aquelas fanfictions que
de própria autoria? estamos voltando para à época da
censura?absurdo !

ASSINATURAS
cara isso e muito injusto em vez deles se perocuparem
com quem matam,roubam,e estrupam vao echer o
saco de quem traduz anime e manga pra seu amados
fans assim o brasil naum vai pra frente te odeio
brasil!!!!!!!!!!!!!!!politicos landrões filhos da \#@$#*@
Sou a favor de um debate aberto, consciente e
imparcial.
Ele se preocupa em que nós, o povo, paguemos ainda
mais impostos. Para que, eu não sei.
Quer que agente veja Rede Globo?
¬¬
Isso seria o fim! Coisa besta.
Daqui a pouco vamos ter que pagar pra respirar.
Ja que não existe a pratica comercial, não deveria ser
considerado crime,mesmo que a Constituiçao preve
como tal,pois seria de baguatela,não feri o direito de
ninguem.

Eduardo Cardoso

Brazil / São Paulo / Sao Paulo

Dante Souza e Souza

Brazil / Maranhão / Sao Luis

Nathália Beatriz S. Pereira
Guilherme Silva Aguiar
magali
Thais
Nathália Duarte

Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil

Leonardo Vieira Albano
Ana Clara de Campos
Jhuly Ane

Brazil / Piauí / Teresina
Brazil / Minas Gerais / Belo Horizonte
Brazil / Paraná / Curitiba
..
Brazil / São Paulo / Ferraz De Por que não pensam em coisas mais úteis, como tira
Vasconcelos
esse negocio de passar de ano sem estudar.
Brazil / Minas Gerais / Belo Horizonte nao pode proibir nao
Brazil / São Paulo / Limeira
Brazil / São Paulo / Franco Da Rocha

Adriano Santos da Silva
Denner vieira
Bárbara Sierra
Laiz

Karina Cachiné Venâncio

/
/
/
/
/

Rio de Janeiro / Rio De Janeiro
Minas Gerais / Curvelo
Rio Grande do Norte / Natal
Rio de Janeiro / Rio De Janeiro
São Paulo / Sao Paulo

Brazil / São Paulo / Campinas

Não podem aprovar uma lei tão radical, sem a consulta
dos principais interessados, no caso, os internautas.
Isso fere o direito à Democracia, que é assegurado até
mesmo pela Constituição. Aprovar algo tão importante
sem a consulta dos principais interessados, e sem um
motivo sólido e irrefutável, fere diretamente o dinheiro
de milhões de pessoas. Não deixem que a lei seja
aprovada, ou pessoas inocentes no mundo da Internet
serão realmente prejudicadas.

ASSINATURAS

Saimon Furni Dias

Brazil / Santa Catarina / Florianopolis

Isabella

Brazil /

paulo aurélio silva rios ciruffo

Brazil /

Thalita

Brazil /

Thiago Azevedo De Oliveira

Brazil /

Maria Eduarda Cabral

Brazil /

Felipe Guimaraães Nunes D´almeida
Rafael Dias

Brazil /
Brazil /

Mais um potitico do PL que está criando caso por não
ter mais nada para faser, como todos os politicos do PL
ele é só mais um influenciado pela igreja que, no
minimo desaprova ver os filhos atraz de cultura inves
de se abitolarem em uma religião.

Acho o seguinte, fanfic é expressão. É imaginação. Nós
não vendemos a leitura, nós não cobramos por nada,
não faz sentido condenar algo que ajuda, estimula
(emocionalmente e mentalmente)e beneficia. Crime é
violação corporal, furto, homicídio entre outros. Aqui,
nesse mundo jovem de fanfics, nós não matamos,
exploramos, ou violamos ninguém. E essa coisa de
Minas Gerais / Lavras
dizer que ARTE é crime, é coisa de século VI.
é um absurdo isso...agora vamos ser tratados de
criminosos por uma cambada de vagabundo que roba e
agora que ferrar agente...se acontecer isso vou
Rio de Janeiro / Valenca
quebrar o pau...
Acho que você tem problemas maiores pra se
preocupar não acha?!E É POR ISSO QUE O BRASIL NÃO
Mato Grosso do Sul / Dourados VAI PRA FRENTE!
PENSEM EM CISAS MAS IMPORTANTES COMO A
VIOLENCIA E O CRIME, AO INVEZ DE FIK SENSURANDO
UMA ATIVIDADE DE LAZER DE MILHARES DE
São Paulo / Sao Paulo
INTERNAUTASNOÇAO POR FAVOR
esse safado de meia tigela quer por esse castigo a nós
cidadões brasileiros, cinceramente ele quer eh acabar
com a nossa criatividade e com a aceitação japonesa,
pq por favor, esse cara n tem nada pra ter contra isso,
ele soh quer aparecervms tomar uma atitude, vô
anunciar isso e pedir para que mais pessoas divulguem
esse trágico acontecimento da história dos animes e
mangás.PRECISAMOS AGIR PARA QUE ISSO NÃO
Pernambuco / Recife
ACONTESSA
Em vez de voces tarem lutando contra o trafico de
drogas,contra pedofilia,contra o racismo,desigualdade
social .Vcs querem tirar a alegria das crianças e
adolescentes brasileiros.Vao primeiro cumprir as leis
Bahia / Salvador
que existem em vez de criar outras inuteis.
Distrito Federal / Brasilia
Sem comentários.

ASSINATURAS
Eu acho um absurdo o que esse senador está fazendo
com os subbers, pois não subam por dinheiro e sim por
diversão e satisfação própria, em vez de se preocupar
com a pedofilia que é um crime imperdoavel.

Caroline Guerra Said Ramos

Brazil / Bahia / Teixeira De Freitas

Juan de Brito Lopes Martins

Tatiane

Brazil / Mato Grosso / Barra Do Garcas Fansubs e scantrads eternamente
ISSO EH... Extremamente RIDICULO e prova o NADA
que esses politicos fazem, que que ele tem que fuçar
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
nisso?
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
IDIOTICE....SOMENTE ISSO!NADA MAIS.
Brazil / Rio Grande do Sul / Porto
Alegre
Isso é uma palhaçada com nóis
...
Brazil / Sergipe / Aracaju
Tanto marginal no meio da rua estuprando mulher e
matando velhinho, o senador vai se preucupar com um
bando de desocupado que só faz ler mangáQue brasil
Brazil / Rio Grande do Norte / Natal
lindo esse
Faça uma lei contra a fome, o desemprego ou a
violencia em todos os sentidos. Seja um político de
Brazil / Ceará / Fortaleza
verdade.
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Sem comentário. Idiota esse Azeredo
Brazil / Goiás / Goiania
Ditadura na Internet NÃO!!!
Brazil / Rio Grande do Sul / Porto injustiça. com tantos problemas SÉRIOS pra serem
Alegre
resolvidos no país...
Todos temos direito de criar nossas história para nos
Brazil / São Paulo / Andradina
divertir

Cristiano Porto Lopes
Marina Vargas Mendes Salvador

Brazil / Espírito Santo / Cariacica
Brazil / Minas Gerais / Uberaba

Maria Helena Loch Padilha

agora, escrever é crime. mas vamos continuar a deixar
os assassinos sem punição, afinal, quem se importa se
temos lojas sendo roubadas agora, quando ainda
existem pessoas criando histórias para ocuparem seu
tempo livre, e, quem sabe, fazendo outras pessoas
Brazil / Santa Catarina / Balneario tomarem 'gosto' pela leitura? quem sabe um dia, nos
Camboriu
preocuparemos com coisas realmente sérias.

Guilherme
AMANDA DA SILVA
Lucas Amaral
Roger fellipe

João Luiz Limeira Lapolli
Julia Gondim
Leonardo Satoshi Fusse
Pedro Henrique Nascimento e Silva
Manuela

eu vivo disso ... meu trabalho é muito chato e si eu nao
tiver mais meus episodios traduzidos eu to ferrado

Lucas Couto Coalho

Brazil /

Arthur Penido Moraes

Brazil /

Lucas de Paula ferreira

Brazil /

Letícia
Octavio Lacerda
Leonardo Takeo Kikuchi

Brazil /
Brazil /
Brazil /

Sheila Britto Nieves

Brazil /

marcella simão ribeiro

Brazil /

Felipe Correia de Melo

Brazil /

ASSINATURAS
O Brasil não possui o menor incentivo a cultura e a
expressão de artes, inclusive a literatura. E ainda tem
a intenção de impedir que pessoas, por iniciativa
próprio tentem promover a cultura de outros países e
também distribuir GRATUITAMENTE sem nenhum
beneficio que envolva dinheiro séries televisivas e
outras formas de artes, como os quadrinhos japoneses.
Isso é um absurdo e não possui o menor nexo ou base
Mato Grosso do Sul / Dourados sólida.
Meu apelo aqui e para que não aprovem essa lei pois
sou internalta e sei como sera ruim se não tivermos
livre espaço de transição de arquivos de um
Goiás / Goiania
computador para o outro.
fansubbar(legendar) não é crime, aqueles que
legendam não estão mudando / re-criando a obra de
algum autor, não, estão apenas possibilitando outras
pessoas poderem ler, entender e apresiar está obra, é
um ato de soliedariedade, no momento que o autor
proibe este tipo de ação o fansubber automaticamente
Rio de Janeiro / Niteroi
param de legendar
Cara, vocês tem merda na cabeça??? criamos
fanfictions por Hobbies e não pra plagio, é só um tipo
de treinamento se algum de nós quiser ser um escritor
algum dia. Temos que deixar nossas ideias fluirem dar
um novo final ao algum tipo de livro/programa/filme ou
coisa do genero.Ah... Vão se fuder com uma boneca de
Espírito Santo / Vila Velha
plastico pô!
Rio de Janeiro / Rio De Janeiro
Sou contra isso.
São Paulo / Indaiatuba
Essa é mais undas das leis sem coerência das muitos
que existem em nosso pais. Sendo assim me oponho
como cidadã e brasileira votante a essa falta de senso
São Paulo / Santos
´que é essa lei.
meu DEUS, com tanta coisa no Brasil, com o país em
decadencia,
criam
uma
lei
pra
as
fics?!
Ceará / Quixeramobim
PELOAMORDEDEUS, vão arrajar o que fazer :*
Não precisa nem comentar ...... é mais um exemplo da
vasta e turbulenta lista dos senadores ,que se
preocupam e se minimizam a subterfúgios!!!!
São Paulo / Guarulhos

ASSINATURAS
Jonatas Pereira Carvalho Gomes
José Mauricio
Francisco Othon Pereira de noroes
temari
Omar Sufen Filho

paulo

Mikaela Kobayashi Almeida

jandersom
thiago cicotti bruno

Nada de cortes na Internet, ninguém pode controla-la.
Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro não gostei dessa Lei!
Brazil / São Paulo / Maua
Viva a liberdade de multimidia
Brazil / Ceará / Fortaleza
eu não quero a volta censura.Brasil é Livre...
Brazil / Mato Grosso do Sul / Campo excelentissimo não sei o q isso é um absurdo o q vc
Grande
quer fazer
Dizem que o Brasil é um país democrático, agora tem
que por em prática o que dizem...por que não um
Brazil / São Paulo / Pereira Barreto
plebiscito
Não acabem com as fansubers,isso faz que muitas
crianças fiquem em suas casas vendo anime al ficar na
rua fazendo coisas erradas vocês tem que preocupar
com outra coisas como o crime no Brasil que ta só
aumentado,não acabem com a alegria de uma criança
que fica 3 meses esperando o pai dele da um
computador
quando ganha fica só a maior
alegria,pensem nisso vocês senadores isso e um
Brazil / Goiás / Aparecida De Goiania pedido não só de uma pessoa mais sim do Brasil todo.
Isso é um absurdo, uma idéia sem nexo!!!Quem
deveria reclamar de verdade não está reclamando!
Brazil / Rio Grande do Sul / Acho que isso não é ilegal, muito pelo contrário não faz
Cachoeirinha
mal a ninguém, e ajuda a divulgar a mídia deles lá!!
Não acabem com as fansubers,isso faz que muitas
crianças fiquem em suas casas vendo anime al ficar na
rua fazendo coisas erradas vocês tem que preocupar
com outra coisas como o crime no Brasil que ta só
aumentado,não acabem com a alegria de uma criança
que fica 3 meses esperando o pai dele da um
computador
quando ganha fica só a maior
alegria,pensem nisso vocês senadores isso e um
Brazil / Goiás / Aparecida De Goiania pedido não só de uma pessoa mais sim do Brasil todo.
simplesmente um absurdo, depois vao querer o que?
restringir a gente de usar o msn imail e orkut?pois nao
Brazil / São Paulo / Praia Grande
duvido...

ASSINATURAS

Nino Prates Arcanjo

Brazil / Espírito Santo / Vitoria

Anderson Yon

Brazil / São Paulo / Sao Paulo

Ana Paula

Brazil / São Paulo / Sao Paulo

lyone

Brazil / Rio Grande do Sul / Pelotas

Thaís Cabral Miranda
Mayra Pereira

Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Brazil / Santa Catarina / Blumenau

Roberta Queiroz
Lucas V. Maciel
Fernanda Rowies
Thiago Silva

Brazil / Minas Gerais / Ituiutaba
Brazil / Rio Grande do Norte
Parnamirim
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Brazil / São Paulo / Sao Paulo

Erick Anderson Gonçalves

Brazil / São Paulo / Indaiatuba

Julia Rezende

Brazil / São Paulo / Jau

Sou
completamente
contra
isso,
os
eximios
trabalhadores do sistema legislativo e executivo de
nosso país, deveriam se preocupar com coisas mais
importantes, como corrupção e outros problemas
políticos.Acho que isso deve ser votado abertamente, e
que devem principalmente respeitar o direito de cada
cidadão
Há muito mais coisa com o que se preocupar aqui no
Brasil, em nossa situação atual. Sr Senador, tente fazer
com que a Leis já existentes funcionem, e,de
preferência que sejam Leis úteis à população, seja na
segurança, na saúde ou na educação.
por favor,pensem no caso,proir isso é completamente
errado!e nenhum crime,crime é matar e roubar!
eles não estão re-criando a obra de algum autor e sim
estão possibilitando as pessoas que gostam dessa
cultura a poder ler...
Por que não proibem os políticos que já foram presos
de se candidatarem?Façam a parte de vocês que
faremos a nossa!
Isso é ridiculo . (sem mais)
será que o Brasil nao tem muito mais problemas a
serem resolvidos, do que proibirem pessoas de seus
hobbys, que nao fazem mal a ninguem?
/ Acho essa proibiçao um absurdo,muitas pessoas nao
tem como conseguir ver oque gosta fora da internet.
Que absurdo.
Isso é o cúmulo!
Não tem sentido essa lei que o senador quer implantar,
seimplesmente ridicula
lei totalmente indecente! fanfictions não fazem mal a
ninguém, muito pelo contrário!

Lorena de Moraes Pereira
Talita Machado
Tiago

Helouise Santos Silva

Flávia
Daniel Augusto de Souza
gustavo
CAIO ABREU
David de Freitas Ramires
Mariana
Grazielli Maria de Goes
Loisi Micheli Vieira
Eduardo Cardoso Muniz

ASSINATURAS
Eu sou escritora e leitora assídua de fanfics. Modero
uma grande comunidade sobre o assunto, na rede. O
que nós fazemos, nada mais é, que literatura. Os
próprios envolvidos da estória (os personalidades sobre
as quais nós escrevemos), acham o assunto divertido e
não vêem nada de mal nisso. Não há porque uma lei
proibir isso, quando a verdadeira pedofilia está à solta
por aí. Prender mais de 30 mil jovens não vai resolver o
Brazil / Pernambuco / Recife
problema do país.
Brazil / Ceará / Quixeramobim
Brazil / Mato Grosso do Sul / Campo Monitoramento de privacidade, isso é censura, isso é
Grande
contra a liberdade de ideais...
Isso é um absurdo... Ao invés de criarem leis que
tragam benefícios a população como um todo o
governo tenta tirar nosso direto de acesso a TV livre...
Não estamos fazendo nada de errado ao assitir ou
traduzir seriados ou animes... O governo cria leis
idiotas para tentar esconder o fato de que eles não
Brazil / Bahia / Itamaraju
fazem nada que presta pela população brasileira.
Isso é um absurdo! Esse projeto tira o direito de
milhares senão milhões de pessoas de lazer,quando,
por exemplo,imaginamos o que aconteceria se
personagens que nós gostamos se encontraseem em
determinadas situações, quem lê fanfics quer apenas
se divertir, e é absurdo essa diversão, o mesmo se
aplica aos fansubers, muitas series de animes por
exemplo nunca chegaram ao Brasil e é só por meio de
Brazil / Bahia / Salvador
fansubers que nós podemos ter acesso a elas.
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Brazil / São Paulo / Campinas
n e pá tira ne pa nois assiti e nossa diversaoseu nab
VAMO ASS AEW GALERA JA PENSOU A NET SEM
NARUTO, PIECE, BLEACH ENTRE OUTROS ANIMES QUE
Brazil / Minas Gerais / Belo Horizonte EU ADORO =( NEM PENSAR
Eu Adoro animes.. isso já basta
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Brazil / Paraná / Curitiba
tanta coisa pra se preocupar e ainda perdem tempo.
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Acho injusto proibirem tudo isso.
Brazil / Santa Catarina / Tijucas
Isso é... Extradiordinariamente ridículo :D
Brazil / São Paulo / Sao Jose Dos Sem comentários sobre este vergonho e inadmissível
Campos
projeto.

ASSINATURAS
juliano de lima fantini amorim
Wesley Silveira
Carolina Carlos Magno Dâmado

Brazil / Distrito Federal / Taguatinga
Brazil / São Paulo / Diadema
Brazil / Minas Gerais / Belo Horizonte

amanda

Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro

roger

Brazil / São Paulo / Sao Paulo

Dandara Adrien

Brazil / Minas Gerais / Uberaba

Nancy Santana

Brazil / São Paulo / Sao Paulo

Priscila Macedo Feitoza

Brazil / Bahia / Salvador

Miguel Souto de Proença Junior

Brazil / São Paulo / Itapeva

Luan

Brazil / Sergipe / Aracaju

Rhanna

Brazil / São Paulo / Sao Paulo

Acho essa atitude totalmente irrelevante por parte do
senador...

é um absurdo proibir fanfics, eles não tem nada de
mais, só mais um jeito de diversão
é uma bobagem essa lei e ainda mais dar até 3 anos d
prisao para algo que nao faz mal a ninguem e somente
as diverte enquanto assaltantes saem da prisao em
menos de uma semana! isso é um absurdo
Crime, é criar leis contra a liberdade de expressão.
Fanfics são sim, um ato de conpartilhar idéias,
sentimentos e até sonhos com outras pessoas no
mundo da web e, proibí-las seria, com certeza, uma
forma de desrespeito contra todos que se incluem
nesse vínculo de histórias que ao contrário de muitos
políticos (isso inclui senadores), não prejudicam
ninguém.
D.A.A.
Só acho isso um absurdo, quererem tranformar o que
tanto gostamos de fazer, em crime,realmente um
absurdo!
Mais uma ridícula tentativa de limitar a criatividade do
povo brasileiro. Uma lei esdrúxula apenas para causar
discussões e fingir que o Senado faz alguma coisa pelo
país.Enquanto isso o segundo governo comanda o Rio
de Janeiro, e a criminalidade cresce em todo o país.
Lamentável.
Este Senador quer tirar nossos divertimentos e alegrias
de muitas pessoas, pois a TV brasileira não cumpre o
seu Papel de acordo com a Produção Japonesa, eu não
concordo sobre isso.Eu digo NÃO a este Senador pelo
jeito ele não teve infancia e agora quer por isso como
um objeto de maior peculariedade a ser revogado pela
Justiça Brasileira.
Pois NOps nada de inibir a internet Prq todos nos
pagamos e posuimos esse direito!!!!!!!
são criações nossas..e não que a gente esteja copiando
de alguem ¬¬

ASSINATURAS
João Paulo M. Capellotto
diego macedo da silva
Diego Campos Carvalho
Thais Panisset Gomes
Christian Oliveira Lobo
Gabriel Brunetti
Dayane

André Gaspar Lorenzini
Claudia Dalla Torra Lopes
Anna Morais

Carolina Barth
Jéssica Caroline Nunes de Souza
Thiago Almir Salmórea
Joao Paulo Cardoso

Não sei pra que tamanha idiotice, os políticos não tem
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
mesmo oque fazer...
sem comentários!!!
Brazil / Rio de Janeiro / Sao Goncalo
Brazil / Espírito Santo / Vitoria
Essa lei é ridicula, não deve ser aprovada
Brazil / Rio de Janeiro / Nova Friburgo Totalmente contra a proibição de criação de fics!
Brazil / Goiás / Pirenopolis
Abaixe essa Lei Ridicula!
Brazil / São Paulo / Ferraz De
Vasconcelos
Vamo que a gente consegue
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Ridículo isso ;~~
Eu sou contra essa lei.Fansubbers apenas traduzem
algo que vem em uma língua estrangeira e distribuem
gratuitamente.Eles não ganham nada em cima do que
eles fazem, apenas fazem por hobbie e para ajudar
outras pessoas.E existem tantas mais coisas que o
governo deveria se preocupar e fica prestando atenção
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
em coisas idiotas como essa.
Brazil / São Paulo / Itanhaem
Brazil / Paraná / Curitiba
Censurar a criação de fanfics é um absurdo. Vamos
voltar a época da ditadura? Proibir a criatividade e o
direito de expressar livremente os sentimentos através
de histórias é que deveria ser crime. Entre outros
benefícios, essas histórias estimulam a leitura de
Brazil / Rio Grande do Sul / Porto jovens, o que é muito importante para o país. Pense
Alegre
nisso.
Eu sou totalmente contra essa censura, eu também
Brazil / Rio Grande do Sul / Sao crio fic's, e acho que isso é de certa forma cultura, é
Leopoldo
leitura e não estou de acordo.
Brazil / Paraná / Curitiba
Sou totalmente contra a proposta desse senador. Esse
é o ano das leis ridículas. Pelo amor de deus, que mais
Brazil / Santa Catarina / Sombrio
uma não seja aprovada.

Tiago Santana

Brazil /

Bruno

Brazil /

Eric Carvalho do Nascimento Segunda
parte
Brazil /
Ariel
Igor Hoffmann
Natália Lerner

Brazil /
Brazil /
Brazil /

Kahh
Letícia
Rodrigo Rodrigues Shiguemoto

Brazil /
Brazil /
Brazil /

Enrico Rosada Fernandes
Renato de Almeida Vieira

Brazil /
Brazil /

Mylena

Brazil /

ASSINATURAS
Hehaueahueah, vou virar politíco e proibir o uso do
papel higiênico. Onde já se viu, ter que ir no banheiro,
fazer o maior esforço, e ainda se limpar. Depois vou
proibir a prática de comer queijo com presunto. É fogo,
hoje o conceito de democrácia está completamente
deturpado. Um político tem que ser um representante
do povo, e criar leis que proporcionem o bem estar do
povo, não nos regredir mais ainda e retornar ao
imperialismo, como faz o nosso querido amigo Hugo
São Paulo / Sao Paulo
Chavez.
eu axo q se acabar os animes traduzidos a maioria dos
programas de TV vao perder desenhos..pois a maioria
deles sao traduzidos..e tambem como desta forma eu
gosto de assisti-los por isso eu sou contra essa nova
Amazonas / Manaus
lei.
“Exclusivo aos Fansubs de animes:”O outro foi mais
rápido que a TV aberta, aprendeu japonês, traduziu, e
postou seu tão batalhado vídeo! Se tiver uma coisa
delituosa na internet é a perca de tempo que maníacos
por fama e bundas postam na internet! Se tiver a quem
protestar, reclame com o preço da TV paga no Brasil,
que excluem garotos de todo Brasil a conhecer uma
Rondônia / Ariquemes
cultura tão rica como a japonesa.
Eu acho isso ridículo!Cara, ele não teve infância, né?!
Só pode!Isso é a coisa mais ridícula que eu já vi em
Rio de Janeiro / Rio De Janeiro toda a minha vida...
Paraná / Umuarama
Sou contra muitas partes desta lei
Não tirem nosso direito de criação!
Mato Grosso / Alta Floresta
Se preocupe com a fome, pobreza...miséria....isso é
rídiculo...aff...é com isso que Brasil não vai para
São Paulo / Cotia
frente...
Paraná / Curitiba
que tosquera ¬¬
Paraná / Paranavai
Proibição não!Isso não é uma Democracia?
O filhinho não tem criatividade e ninguem gostou da fic
que ele escreveu e pediu pro papai proibir tudo
São Paulo / Limeira
São Paulo / Botucatu
Isso é uma pouca vergonha. _|_
Lei ridicula, ninguém por causa de fic estão se
Alagoas / Maceio
matando, prostituindo ou se dorgando.

ASSINATURAS

luis filipe tristao

Mirelli de Oliveira Alves

Marcos Paulo Gracie Borges

Marina Fortunato

Ana Lucia da Cruz bergamasco
Caio Rocha Portnoi
Brenda Ribeiro Melo

Rafael Amorim de Figueiredo
Maycon
Caleb
Luiz Fernando Marchini
Fernanda Leite

Absurdo isso pq esse cara nao vai caça o que fazer tipo
saude seguraça agora vem enxe quem ta de boa pow
Brazil / São Paulo / Ribeirao Preto
¬¬
Fanfics é uma coisa MAIS do que criativa para nós fãs
de algum filme ou alguma banda. Vocês tiram tanta
Brazil / São Paulo / Sao Bernardo Do coisa de nós, TEM QUE tirar nossa diversão também?
Campo
Realmente, onde o Brasil vai parar...
Retirar o direito de fansubs serios trabalharem é um
crime contra a cultura de outros paises!Tentos as
pessoas que trabalham em fansubs de Anime quando
de outras coisas sabem que o trabalho e sua
destribuição é gratuita do mesmo modelo que a
Brazil / Distrito Federal / Brasilia
exibição em outros paises
descordo totalmente! um absurdo o que esses
senadores que não sabem de nada!!!ao invés deles se
preocuparem com isso, com uma coisa mínima dessas,
pq eles nao tomam vergonha na cara, e constroem
mais escolas? calçam as ruas? tapam os buracos das
ruas?totalmente contraaa!
Brazil / Espírito Santo / Vila Velha
Sou conntra essa petição do governo!!Estamos num
País livre!Não estamos roubando e nem matando,e
muito menos destruindo vidas alheias!!!As pessoas só
escrevem Fan fics Por diversão,e tambem para
expressar suas Opniões,assim como eu faço agora com
esse comentário.Senador vá fazer coisas mais
produtivasEu leio fic e se for proibido vou continuar
Brazil / São Paulo / Guarulhos
lendo!!Liberdade de expressão!
democracia é quando todos tem o direito de opinar
Brazil / Bahia / Salvador
sobre fatos q inflienciam a vida de tanta gente!!!!
PALHAAAÇADA DAS GRANDES!!!Eu quero meu fanfic,
Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro agora, se tirarem vou matar um bjs
Imagino que o Ilustríssimo Senador deva ser um
usuário no mínimo restrito. Deve mandar e receber emails, daí não esperar mais dele que uma afronta aos
Brazil / Pernambuco / Recife
nossos direitos civis...
Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro Assinado
Brazil / Paraná / Lapa
Achei um absurdo isso,viva a liberdade da internet!!
Brazil / São Paulo / Piracicaba
Projeto inadmissível.
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
... isso não vi acontecer...nós não vamos deixar!!!

ASSINATURAS
arnaldo de oliveira

Brazil / São Paulo / Sao Paulo

yo hwan hwang
Jéssica Zafalon Martins

Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Brazil / São Paulo / Sao Paulo

Gianny

Brazil / Paraná / Curitiba

Gabriela

Brazil / São Paulo / Sao Paulo

Bruno Lopes da Rocha

Brazil / São Paulo / Sao Paulo

Fabio Belarmino

Brazil / São Paulo / Maua

Vanessa Bellini
Marchetti

da

Silva

Ferreira
Brazil / São Paulo / Sao Paulo

Guilherme de Oliveira Borhes

Brazil / São Paulo / Ribeirao Pires

Ana Claudia A. Caetano

Brazil / São Paulo / Sao Paulo

ou q negocio eh esse ae??eh crime??entaum sou
fugitivonem pense em aceita essa lei ae
sou contra isso pois nao e nessessario a proibicao dos
sites
LIBERDADE JÁ!
Tens toda a razão de preocupar-se com o uso indevido
da internet e afins... Mas nem todos a usam para o fim
imoral.
Cara temos nossos direitos.Por que ao invés de proibir
as fics eles não proibem outras coisas? Tem várias
coisas rolando na net por ai...ok entãoestou com vocês
meninas
O único comentário é:Senador Eduardo Azevedo,
Azeredo ou que seja...Você não tem nada de
construtivo para fazer não é?
Esta é mais uma tentativa de aparecer.Estes politicos
não fazem nada pelos problemas do povo brasileiro, o
Brasil esta afundando na sua própria sugeira.Ae vira e
mexe aparece um politico com uma lei ridicula que não
vai melhorar em nada a situação em que vivemos,
ditadura pura. Então nas proximas eleições bate no
peito e fala das leis que fez...(um monte de \#$%¨%
$#*& so pra diser que fes algo)
Logicamente é necessária a existência de leis para
crimes na Rede, mas o cidadão compartilha arquivos
em MP3,por exemplo, sem intuito comercial, sairá
lesado com as novas leis, e é a perda de um direito.
Até hoje nunca teve nenhum problema, e agora vem
comparar esse ótimo trabalho que é feito pelos
fansubber que nos deixa mais próximos a outra
cultura.
Como isso envolverá milhões de brasileiros, deve ser
feito sim uma audiência pública para nela serem
expressas opiniões de ambos os lados.

ASSINATURAS
Mas será que ele já pensou que fanfictions são
criações? Proibir fictions que copiam livros, séries,
entre outros, tudo bem. É contra a lei. Mas, proibir que
as pessoas publiquem na Internet uma criação SUA, é a
mesma coisa que colocar na cadeia todos os autores
de livros! Estamos voltando à época da censura? Será
que o nosso país não tem problemas mais importantes
do que uma menina, de 13 anos, que cria uma história
própria e tem vontade de compartilha-la na Internet?
Olha, eu descordo totalmente com essa lei.Ao invés de
se importarem com violência, drogas e essas coisas,
vão proibir jovens de criarem histórias sobre seus
ídolos? Isso é uma coisa chula e sem cabimento algum.
Enfiem essa lei no meio de onde bem entender.
Imbecis!
Indeferido.Façam de minhas palavras as suas palavras,
internautas!É intrigante que para se relacionar ou por
um tempestuoso Caixa 2 queira-se vender aos
europeus, suas leis ou qualquer tramóia para futuros
projetos de venda deles.
Absurdo contra a livre divulgação e o trabalho de
milhões de internautas, ridículo...
precisa comentar?

Isadora Marcantonio

Brazil / São Paulo / Maua

Lulu

Brazil / São Paulo / Praia Grande

José Francisco

Brazil / São Paulo / Sao Paulo

Rafael Fernando Correa
Eduardo Luiz Formagi

Brazil / Paraná / Paranavai
Brazil / Santa Catarina / Ituporanga
Brazil / Rio de Janeiro / Duque De
Caxias
não tire de nós nossa Liberdade e nossa Criatividade
Brazil / São Paulo / Maua
nao quero essa lei idiota XP
Brazil / Pernambuco / Recife
sem comentário...
Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro Aff!!! Só tem uma palavra para expressar: ridículo!!!!
Brazil / Rio de Janeiro / Sao Joao De
Meriti
Lei ridicula --'
Se isso acontecer, vai ter uma debanda geral, todo
Brazil / São Paulo / Campinas
mundo vai cancelar assinaturas de internet.
Isso é ridiculo, porque vocês não fazem algo mais
importante no Senado em vez de proibir algo assim?
Oras, não estamos a comemorar a imigração japonesa?
Pois anime e manga faze parte da cultura oriental!Eu
que sou decendente compreendo esses fatos!ANIME E
Brazil / Santa Catarina / Sao Jose
MANGA É CULTURA É ARTE!!

pedro henrique ferreira rossi
Jesus Roberto
Diogo Maia de Oliveira
Carolina Magrath
Allan Gonçalves
Danilo Ivan Campos Ienne

Camille Yuka Kuroda

ASSINATURAS

Bárbara Costa

Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro

Nathalia

Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro

Kenwa Nakaima

Brazil
Brazil
Norte
Brazil
Brazil

Michel Wesling Fernandes
Edward Twincle
Juliana de Menezes Shigetomi
Renata Brasil Silva
Matheus
Augusto
Assunção
Alexandre Lato

/ Paraná / Londrina
/ Santa Catarina / Braco Do

é o nosso direito, nao fazemos nada de mais em criar
nossas fics, aquelas que sao copiadas tudo bem, mais
as que nos criamos nao tem nada haver.temos o direito
de escrever e assim deixar nossa imaginaçao fluir.
Sinceramente, com tantos problemas para serem
resolvidos neste país, esse senador quer COMEÇAR a
MELHORAR o Brasil proibindo-nos de assistir
desenhos?!?! Poxa vida!! Esse Cara deve ser muuuuiito
inteligente... Mas ele poderia ao menos PRIMEIRO
tentar Melhorar o sistema de Ensino Público propondo
Leis decentes e coerentes, e Lógico... Fazer Acontecer!
ELE
deve
Ser
MUUUUUUUUIIIITO
ESPERTO
e
INTELIGENTE!!

/ São Paulo / Itanhaem
/ São Paulo / Santo Andre

Brazil / Rio Grande do Norte / Natal
Fernandes

Acho um ABSURDO tentar limar a criatividade e o
direito a liberdade de expressão!Com tantos problemas
como o analfabetismo,fazer uma lei que proibe a
escrita e inibi a criatividade deveria ser considerado
um crime!

a sociedade
importância..

ainda tem que

discutir algo dessa

de
Brazil / Maranhão / Sao Luis
Brazil / Paraná / Curitiba
/
/
/
/

São Paulo / Guarulhos
Santa Catarina / Florianopolis
Paraná / Curitiba
Espírito Santo / Linhares

Patetico...
Sem comentarios
Rídiculo isso, proibir fanfictions? Uma história criada
por fãs, e que elas não pedem 1 centavo por isso... Aff,
só podia ser o Brasil de merda _|_
NAAAAAAAAAAAO
Acho que você está errado!
Inaceitável ¬¬

Gabriela Jamal Barros
Gabriela
juninho
Giulia

Brazil
Brazil
Brazil
Brazil

Gumercindo Miranda
gabriela

Brazil / Mato Grosso do Sul / Paranaiba Isso é um crime contra a população!
Brazil / Santa Catarina / Florianopolis NUNCAAA

Fernanda Siepierski

Brazil /

Eduardo Oliveira dos Santos

Brazil /

wellington carlos matias

Brazil /

Maria Lidia Lima
Gustavo
Diego Almeida

Brazil /
Brazil /
Brazil /

Filipe Gaspar Arduino
Nádia Viana
Valter Alberto Piva Junior
Lálya Freitas
Vládia Romancini

ASSINATURAS
A lei iria impedir o direito de expressao de muitos
cibernautas, uma vez que o direito de publicar textos,
de autoria propria sem carater comercial na rede nao
deva ser ferido. Impedir uma manifestacao de opiniao
e o mesmo que impedir toda e qualquer
desenvolvimento critico das pessoas. Por isso acredito
que a lei, da maneira que esta sendo sugerida, fere a
liberdade do povo brasileiro de se expressar, seja o seu
gosto por filmes ou livros (presentes nos textos de fanMinas Gerais / Belo Horizonte fics por exemplo).
pow para bons designer q necessitam de programas
com atualizações em br e pra bons fãs de animes essa
lei e ridicula porem esta ai vamus apoiar essa causa....
Rio de Janeiro / Angra Dos Reis ok
é absurdo que leis como esta sejam sancionadas
enquanto outras de importancia infinitamente maior
sao deixadas de lado em prol de lobbys
governamentais. Sou extremamente contra esta lei da
São Paulo / Sao Paulo
forma como está.
isso é uma sacanagem. fics não são prejudiciais a
Pará / Belem
ninguém!
Espírito Santo / Vitoria
isso e loucura
Rio de Janeiro / Rio De Janeiro Simplesmente: um absurdo.

Por que será que vocês não conseguem ver isso como
um meio de distribuição gratuita??? É uma propaganda
sem necessidade de ser paga. Vocês se preocupam
com as leis, mas as leis já existem, vocês tem que criar
Brazil / Paraná / Curitiba
um jeito de fiscaliza-las do jeito correto e honesto.
Abaixo à repressão,fanfics são apenas obra da
criatividade,e não crime! Onde está nosso direito de
Brazil / São Paulo / Piracicaba
expressão!?!
Não podem fazer isso!eh uma forma direta de
censura... e a censura acabou há muitos anos no
Brazil / São Paulo / Louveira
Brasil!!Abrçs!!
Brazil / Rio Grande do Norte / Pau Dos Esse senador quer voltar a epoca da ditadura?Isso já
Ferros
passou,LIBERDADE DE EXPRESSÃO JÁ!
Brazil / Paraná / Curitiba
Acho essa lei absurda!

ASSINATURAS

Fernanda Bernardo

Brazil / São Paulo / Praia Grande

Karinne
Diane da Silva Bruno
Fernanda

Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Brazil / São Paulo / Guaruja
Brazil / Minas Gerais / Pimenta

Raphaello Toledo Pragana

Brazil / Rio de Janeiro / Valenca

lucas

Brazil / São Paulo / Sao Paulo

samir soares

Brazil / Sergipe / Aracaju

Douglas Netto Alves

Brazil / Paraná / Curitiba

Fabricio Felipe da Cruz

Brazil / Rondônia / Porto Velho

Paola

Brazil / São Paulo / Sao Paulo

Diego Marcel Bueno
Mayara

Brazil / Santa Catarina / Blumenau
Brazil / São Paulo / Assis

Jackeline
Igor Matheus

Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Brazil / Ceará / Fortaleza

Felipe Pereira Gallo

Brazil / São Paulo / Sao Paulo

Criatividade agora é crime?Palmas, estamos realmente
conseguindo voltar ao nazismo, quando ainda
queimavam livros.
Eu acho que isso não é justo,eles só querem acabar
com a vida dos internautas.
Sem comentários!
Crime é roubar e matar. Diversão está dentro da Lei.
Proibir a livre distribuição de animes pela rede ... isso
sim é um crime!
Esse país em vez de preocupar em combater a
miseria , corrupçao , o crime . fica qeurendo enxe o
saco , criando confusoes nas nossas vidas...
Não ser monitorando as pessoas honestas dessa forma
que vão deixar de existir as fraudes, etc. As pessoas
precisam ter acesso a informação e o que eles querem
vão acabar diminuido as publicações na internet.
Não vejo nada de errado legendar animes e traduzir
mangás q não são comercializados no país. Não
prejudica o autor.
Acabar com Fansubs,fanfics e tradutores é um
absurdo!!!Porque o senador não cria um projeto de lei
pra acabar com a palhaçada,de que o crimiso pode
cumprir pena de no máximo 30(trinta) anos?
Nada a declarar.Acho isso simplesmente ridículo. Não
dá pra se preocupar com alguma coisa que preste, e
que realmente vá fazer alguma diferença para o país?
Medidas precipitadas como esta, só irão atrapalhar o
desenvolvimento da Internet no Brasil. É mais do que
necessário um debate.
MUITO ERRADO ESSA LEI ¬¬
As fanfics não podem sair fora do ar, elas são criações
próprias! :x
Um absurdo!
É uma lei Ridicula, porque ao invés de se preocuparem
com pedofilia, bandidagem e coisas do tipo querem
proibir a CRIATIVIDADE do nosso país... Ridiculo.

ASSINATURAS
Bárbara Mattesen
Larissa
Henrique Vasoncelos Ferreira
Sérgio Amaral Costa

Paula Félix
João Victor de Vasconcelos Araújo

Melissa de Abreu Azevedo
RICARDO LUIS BELO DE ARAUJO

Julia

Débora

Brazil
Brazil
Brazil
Brazil

/
/
/
/

Santa Catarina / Ilhota
São Paulo / Sao Paulo
Minas Gerais / Para De Minas
Pernambuco / Petrolina

Um crime é querer tirar o direito de imaginação de
uma pessoa.
não há mais o que fazer não? *-*
s/c

Eu não sou criminosa. Uso escrever fanfics como forma
de diversão. Ninguém é obrigado nem a ler nem a
gostar. Uso meus ídolos pra escrever histórias que EU
INVENTEI. Então, convenhamos, vamos parar com essa
Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro estupidez.
Absurdo oq esse Senador ta fazendomanda ele ir tomar
conta dos bandidos e ladroes que estao soltos no pais,
Brazil / Paraíba / Campina Grande
principalmente em Brasilia.
Isso é totalmente ridículo e desnecessário.Tem tantos
assassinos e traficantes nesse país e vocês se
Brazil / Rio de Janeiro / Campos Dos preocupando com a diversão do povo,sinceramente
Goytacazes
não sei até onde esse país vai aguentar.
Os animes são umas das maravilhasas arte orinetais
Brazil / Maranhão / Sao Luis
por favor não acabe com ela plz!
Eu nao acreditoq um senador cria leis sobre isso e
tenha cpis ridiculas ate da tapioca e na hora de dar um
jeito nesse país ficam aí criando leis contra animes e
contra textos escritos!!!!!!Eu sou uma otaku e acho
isso RIDICULO , NAO TEM MAIS O Q FAZER NÃO?
francamente perder tempo com isso!!!Uma lei ridicula
proibindo o lazer dads pessoas ¬¬pq nao fazem uma
Brazil / Paraná / Curitiba
lei contra o mensalao entao?
Sou contra essa lei.Não podem proibir fics porque
quando uma pessoa ler,enriquece o vocabulário e
sente o que é criar um livro.Ela treina pra depois criar
um.Não adianta tirar fics do ar porque assim está
acabando com nossa cultura,tem palavras que eu
entendi o significado lendo.Ela pode se sustentar com
isso.Imagina quantos empregos eles acabarão se
Brazil / Alagoas / Maceio
proibirem.O Brasil vai ser uma verdadeira tragédia.

Diógenes Pereira da Silva

ASSINATURAS
O projeto proposto pelo Senador Eduardo Azevedo é
incrivelmente equivocado, sendo que a proibição de
transmissão de dados uma completa idiotice, é algo
que afetará totalmente a parcela da população que usa
a internet.Tirar a transmissão de dados seria o mesmo
que bloquear todo o transporte público, as ruas e as
calçadas de todas as cidades do Brasil, ou seja, pararia
totalmente a internet no Brasil, algo que com certeza
Brazil / Goiás / Goiania
não levaria o país para frente.
Não acho que essa lei deva ser aprovada assim, sem
ao menos ser debatida e estudada entre as partes que
serão afetadas, sem se importar em como isso as
Brazil / São Paulo / Paulinia
afetará.
Eles deveriam se preocupar em tornar as leis que
combatem crimes hediondos mais rigorosas, do que
criar uma lei que torna crime o nosso único meio de
Brazil / Pernambuco / Recife
acesso a grande maioria das séries estran-geiras.

Gabriela Bigão Rangel

Brazil / São Paulo / Guarulhos

clayton carvalho

Brazil / Minas Gerais / Belo Horizonte

Thayane Victoriano do Carmo

Brazil / Rio de Janeiro / Queimados

Eveline W.

Brazil / Rio Grande do Sul / Gravatai

Caroline Mayumi de Freitas Ike
carlos kahan

Brazil / São Paulo / Osasco
Brazil / Ceará / Fortaleza
Brazil / Rio de Janeiro / Duque De
Caxias
Fansubbers 100% show!

Otávio Augusto Balduíno Crosara

Renato

Renato

por favor , não tirem as fics do ar ! é um jeito de se
expressar e sonhar o o ídolo qe nunca poderemos ter !
Desde pequeno sou fã de animes, e este projeto de lei
é mais uma das tantas que aparecem em épocas de
eleições, ou seja, querem aparecer para serem vistos,
comno diz o ditado quem não é visto não é lembrado,
querem mostrar serviço para a população, não se
importando com o que deveriam realmente se
importarem, como a fome, a pobreza, a violência entre
tantas outras.
Para que acabar com um dos meios de entretenimento
mais usado pelos jovens ultimamente.Não estão
matando nem roubando, apenas explorando sua
criatividade.
todos temos por direito, a liberdade de expressão e
uma dessas formas é escrever.
Sinceramente eu acho que o país tem milhões de
coisas pra importantes pra se preucupar do que isso
odeiei a ideia¬¬'

ASSINATURAS
Caroline
André Forte Sepulveda

Brazil / Rio de Janeiro / Nova Iguacu
Brazil / São Paulo / Sao Paulo

Lucas Galdeano Nobumoto

Brazil / São Paulo / Guararapes

Hugo Renni

Brazil / Espírito Santo / Vila Velha

José Neto dos Santos

Brazil /

Everton Nestor

Brazil /

Mayara

Brazil /

Patrícia Cristina Bezerra Machado

Brazil /

Gaspar Gonçalves de Magalhães

Brazil /

Tiago Braga Cavalcanti

Brazil /

......
Sem Comentarios..
Fazer essa lei sim , seria um crime!Tirar o hoby de
tantas pessoas que amam series de tv, de anime é um
absurdo total
emquanto o problema da violencia e criminalidade
anda a solta sem nenhuma melhoria, eles querem
acabar com umas das coisas mais uteis da internet, hj
eh o distrubuiçõa de animes gratuitamente por subers,
oq iremos perder amanha?

Isto é uma pouca vergonha, como o símbolo maior de
nossa democracia, o senado,pode aceitar que um de
seus membros crie uma lei que tira a liberdade que
lutamos tanto para conseguir? Não podemos aceitar
que isto aconteça. Democracia quer dizer que temos o
direito de ir e vir sem repressões. O direito de acessar
sites e traduzi-los e conceder o acesso do conteúdo a
Bahia / Campo Formoso
outros. isto nã é crime. isto chama-se solidariedade.
Isso é ridiculo!Banir fansubs por causa de lucros para
Minas Gerais / Belo Horizonte terceiros!jamais!
essa lei nao tem nada a ver!!nao proibam as fics!!por
São Paulo / Campinas
favor!
ISSO É O CÚMULO ! Criatividade também virou
crime ??Será que voltamos para a época de ditadura e
não me avisaram ?e caso o tal senador saiba
realmente de política deveria saber que JÁ existe uma
lei para isso.Ela diz claramente que é permitido a
atividade de fansubbers ,mesmo de séries licenciadas,
contanto que não haja lucro direto ou indireto dos
Rio de Janeiro / Volta Redonda fornecedores.(se quiserem eu coloco ela aqui.)
Este projeto de lei está claramente ferindo os direitos
Bahia / Salvador
do internauta. Sou totalmente contra ele
Diga não a um absurdo desse! Crime é o que ele está
tentando fazer, crime é permitimos que ele sequer
Pernambuco / Recife
pense em fazer isso, crime é votarmos nesse 'senhor'.

ASSINATURAS

manoel moura da silva neto
Luis Felipe Fin

Alexandre

Jéssica Miranda de Souza
Vitória Marine Domingos Ribeiro
João da Silva
mariana rabello
Arinne
Isadora Rosso Viana
Rafael
Tainá Cordeiro
luiza aparecida farina ferreira

Talita
lillyan thais dos santos pinto
karoline
Derik Milioni

esta lei é só um engodo, que não visa melhorar em
nada os que a infringirem...melhor se preocuparem
com criminosos filmados espancando pessoas e soltos
depois.

Brazil / Rio Grande do Norte / Natal
Brazil / Rio Grande do Sul / Caxias Do
Sul
Eu acho um absurdo isso...
É so mais um bobao querendo aproveita de algum
jeito, de tirar dinheiro do povo Brasileiro..e eu sou
contra.....E oq seria dos Animes , feiras , festa , etc se
nao fosem pelo os fanfics, fansubbers e etc..eles q
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
trazem o JAPAO para gente !!!e é isso ae !!
Ridiculo tirar nosso direito de criar e ler as nossas
historias com nossos ídolos. E quem esse daí pensa
que é?! Mais um ladrãozinho de terno tentando
desgraçar de uma outra forma a vida de alguem! Aff
Brazil / São Paulo / Ribeirao Preto
existem coisas BEM piores para serem melhoradas no
Brasil, não é?Para que mecher no que tá quieto?AH,
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
VAI CUIDAR DE COISAS MAIS IMPORTANTES, VAI!
Brazil / Paraná / Florestopolis
Nada a declarar
nossa, isso é ridiculo, agora as pessoas não podem
Brazil / São Paulo / Sorocaba
nem expor mais sua criatividade? ridículo.
Brazil / Rio Grande do Sul / Porto
Alegre
Acho isso um absurdo. Muita ignorancia!
Brazil / Rio Grande do Sul / Alegrete
Se é sem intenção comercial, por que proibir?
Brazil / Paraná / Rolandia
Tiha q ser os politicos do brasil.
Será que o Brasil não tem mais coisas pra se
Brazil / Paraíba / Joao Pessoa
preocupar, oras bolas?! u_u
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
e uma idiotice
Eu acho essa lei ridicula! Daqui a pouco a vão proibir o
acesso ao orkut e outros sites de relacionamento!Eu
lamento por isso e em que estados chegamos, e como
esses políticos conseguem criar leis tão toscas...Onde
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
esse país vai parar?
Brazil / Sergipe / Aracaju
Brazil / Pernambuco / Olinda
Brazil / Minas Gerais / Conselheiro
Lafaiete

ASSINATURAS

Romer Moura Afonso

Renata Appel Andrade

Anna Maria Harger
Matheus Saboya
Waldir Filho
Maxsuel Vieira Orti
Ricardo

Fausto Boa Morte Motta
Juliana Lima
Belo Silva

tanta mais tanta coisa pra eles punir eles querem punir
um projeto q não faz mal a ngm isso se chama
arrecadação...uma falta do q fazer...alias fazer tem mt
coisaso q eles nem se estão nem ai...pq q não vao
cuidar da educação da saude da violencia...q pais é
Brazil / Distrito Federal / Brasilia
esse q estamos
Imagino que o desejo desse notável senador seja
atrofiar a nossa já tão deficiente propagação cultural.
Com essa lei ele abre portas para algo repugnante
usado em nossos tempos de ditadura militar: a
censura. Sim, a censura. Uma vez que ela serve para
impedir que QUALQUER informação indesejada chege
ao povo, impedindo o crescimento da criatividade do
mesmo, além de dificultar o acesso à cultura de outros
Brazil / Paraná / Curitiba
países, ou mesmo da nossa própria.
Tanta gente matando, roubando, e estão soltas por ai!
agora nós que gostamos de ler e escrever fics.. vamos
ser considerados riminosos, nã é um tanto quanto
ridiculo isso! só por qe esse cara é um coitado, em
infancia, criatividade e não gosta de fics, mangas e
traduçoes entre outras coisas , não devemos ser
proibidos de fazer coisas que nos deixam feliz! agora
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
diga me senhor snador, voltamos a ditadura militar?
Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro INJUSTIÇA
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
quero que os animes continuem gratuitos a todos
Brazil / Santa Catarina / Balneario Não é necessário comentário para essa idéia ridicula
Camboriu
o_o!
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Mas que lei tosca
Isso é um absurdo, inves do senado se preocupar em
combate a violência, a miséria, a corrupção, o medo
que paira em nossa sociedade, esse senador
desocupado vem querer mostrar ''serviço'' tentanto
esterminar essa nova e fascinante cultura deste novo
século.Digo mais uma vez, isso é um absurdo. Eu
Brazil / Espírito Santo / Vitoria
repudio essa mesquinha iniciativa.
As fanfics são direito nosso, não copiamos de nenhum
Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro lugar.
Estão tentando proteger-nos privando-nos o direito de
acesso.Incrível.
Brazil / São Paulo / Ribeirao Pires

ASSINATURAS
thiago
Hugo Sanches Siqueira
Adelar da Silva Queiróz
luciano rodrigo da costa ferreira
Karina Silva
Cristiano Viana
Natália Carvalho
Marcus Vinicius de Olveira Melo
Luisa Moraes
Desiree de Oliveira Hermes

k
rafael maglione aoun
arthur

José Henrique gonçalves de moura
Iuri de Castro

Rafael Molina Barrancos

absurdo isso, totalment!!!esse senador que proibir a
internet aqui msm já ñ bastava do youtube
Criatividade e Solidariedade não é Crime!!
O controle deve ir de encontro com aos interesses de
combate ao crime cibercétivo, seguindo os princípios
Brazil / Paraná / Cascavel
éticos e morais.
sem comentarios para essa palhaçada....vao fazer 1 lei
Brazil / Goiás / Goiania
realmente util pros brasileiros
Brazil / São Paulo / Santos
E uma lei prejudicial pra nos fãs!
Brazil / Minas Gerais / Contagem
Isso e ridiculo!
Brazil / Minas Gerais / Governador Por que ele não vai procurar pedofilia no orkut? Vai
Valadares
ganhar bem mais com isso...
Ista e uma falta de vergonha pq eles não tratam de
predem que roubam verba dos contribuintes aves de
Brazil / Rio de Janeiro / Nova Iguacu
casar fansubbers isto e uma pouca verganho.
Brazil / São Paulo / Ribeirao Pires
Nada mais justo.
Brazil / Rio Grande do Sul / Porto
Alegre
isso é ridiculo!é um negócio que nos faz beem poh ¬¬'
CARA EU AMO AS FANFICS, ELA NÃO TEM NADA
DEMAIS. SO HISTORIAS FEITAS POR ADOLESCENTES
PARA TENTAR IMAGINAR SUA VIDA PERTO DAS
PESSOAS QUE ADMIRAM. QUEM É QUE PODE VER UM
Brazil / Ceará / Fortaleza
CRIME NISSO?
Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro Por favor, não façam isso. Pelo bem do BRASIL
Brazil / Rio de Janeiro / Volta Redonda
Vai se fuder esse deputado que quer que essa lei seje
aprovada.tem muita gente vendendo drogas nas
cidades, pq naum tomam uma atitude contra isso em
vez de (alem de impor censura aos nossos animes)
Brazil / Acre / Rio Branco
acabarem com a nossa diversão...
Será que nossas cadeias precisam de gente criativa e
Brazil / Minas Gerais / Governador inocente? Será que nossas Casas legislativas querem
Valadares
criminalizar a cibercultura? Acho que não...
Estupidez.Sem capacidade para exercer cargo de
senador.Com essa lei ele só vai conseguir UMA coisa, o
aumento de crimes, pois tenho certeza que esses
trabalhos e hobbies sempre existirão.Eu fico triste ao
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
saber de uma lei incrivelmente não inteligente.
Brazil / São Paulo / Santos
Brazil / São Paulo / Sao Paulo

ASSINATURAS

Gabriela Justo Petusk Filipe

Brazil /

Anna Luiza Ferrugini Ferreira
Stefano Pettenazzi Napolitano
Igor Nunes
Clistenes Xavier Portes
Angélica Moraes
Lucas Eduardo chaves Frota
Bruno
mariana capelo
Mariana

Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil

Camila Gonçalves

Brazil /

Brunner Nogueira

Brazil /

Mariana cavallari velasco

Brazil /

/
/
/
/
/
/
/
/
/

Como escritora de histórias que usam personagens já
existentes (fanfics) sem fim lucrativo, por diversão, não
gostei. Devemos assistir tudo pela hipócrita Globo,
atrasado, censurado e mal dublado? A internet surgiu
para difundir informação, tirando seu propósito, para
quê ter? Por que não posso baixar meus episódios em
sites de pessoas que colocaram legendas e
disponibilizam-no honestamente, sem fim lucrativo
Mato Grosso / Barra Do Garcas algum? Não desrespeito a ninguém fazendo isso.
Acho um absurdo isso tudo porque em primeiro lugar
isso não é crime. O mundo inteiro tem proveito desse
tipo de serviço e aqui nesse país dessevolvidissimo
Minas Gerais / Belo Horizonte teremos esse tipo de proibição.
São Paulo / Piracicaba
É o ápice do não-tenho-o-que-fazer.
Minas Gerais / Uberlandia
Isso é um absurdo!!!
Goiás / Goiania
São Paulo / Marilia
Ceará / Fortaleza
Bahia / Alagoinhas
São Paulo / Sao Paulo
São Paulo / Sao Paulo
RIDÍCULO!
que absurdo, esse homem ja ouviu falar em livre
arbítreo? se eu quiser arranco minhas roupas e saio
correndo pelada e gritando: ESTOU LIVRE!--' tem cada
pessoa idiota nesse mundo!
Ceará / Fortaleza
Sou totalmetnte contra a ilegalização.. de modo que
tais
midias(videos,
mangás
etc)
são
feitos
gratuitamente sem visar lucro por meio dos mesmos.
Esse projeto em minha opinião não passa de uma
piada alem de uma ofensa aos proprietarios de tais
Espírito Santo / Vitoria
sites.
os senadores e deputados não tem coisa mais
importante para se preocupar!!!talvez se eles
São Paulo / Sao Paulo
escrevessem fanfics seriam mais felizes!!

Paulo Augusto Watari Dias
Gustavo dos Reis Feijó
Giulia
Gabriela Machado de Oliveira
AILTON ROBERTO ORLANDO
Marcos
Bonequinha

Maria Emília

Francys Gleich

Bianca

Tharles Rodrigues de Sousa

ASSINATURAS
Mas que vergonha este senador nos traz ao invés de se
preocupar com coisas ralmente importantes ele resolve
destruir um dos lazeres do povo,ele devia centrar seus
esforços com projetos que melhore a saude a
segurança e inclusive o lazer do povo,isto realmente
envergonha nós brasileiros.Tomara que este senador
comece a pensar realmente pelo bem do povo e se
envergonhe do seu inútil projeto destrutivo do lazer do
Brazil / São Paulo / Avare
povo
Acho isso uma sacanagem, como eu vou me divertir no
Brazil / Rio de Janeiro / Itaperuna
final de semana s nao for lendo essas coisas?
Brazil / Paraná / Curitiba
DIREITO DE CRIAÇÃO õ/
sem animes traduzidos não serei Feliz...Abaixo a Esse
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Senador!!!ANARQUIA!!!
PARABÉNS PELA INICIATIVA, PELOS DIREITOS E BONS
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
COSTUMES.
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Liberdade!
Acabar com nosso direito de criação,ou só de ler?
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
NUNCA!
Absurdo se ja está assim, deixe assim, não adianta
mudar isso só vai piorar a situação fazendo com que
fiquemos sem o que nós queremos diminuindo assim a
venda de produtos tecnologicos muita gente só uza o
computador para essas coizas, sem elas é mas facil
Brazil / Rio de Janeiro / Nova Iguacu
continuar com o dinheiro no bolço.
Mas q absurdo! Ao invés de querem fazer projetos de
lei para colocar criminosos de verdade detrás das
Brazil / Santa Catarina / Balneario grades o excelentíssimo quer acabar com a liberdade
de informação de uma rede mundial... Faz-me rir
Camboriu
Não aprovo essa futura lei, fics são historias que fazem
os leitores sonharem e se divertirem.Não é de forma
alguma um ato criminal!Fics são historias que cada
uma CRIA a sua e não copia, se é assim os escritores
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
de livros, novelas, series cometem crime???
fico triste com empenho usado por esse politico de
tentar destruir sonhos tão facilmente. espero que ele
possa ver que ele não so esta destruindo criadores de
sonhos, que são voçês, mas também uma cultura que
Brazil / Distrito Federal / Brasilia
será destruida!

ASSINATURAS

Larissa

Brazil / Distrito Federal / Brasilia

Adrian Oliveira Alves Pinto

Brazil / São Paulo / Socorro

Kauê Lara Meissner da Silva

Brazil / São Paulo / Caraguatatuba

Marcela

Brazil / Pará / Belem

Danilo

Brazil / Bahia / Salvador

Eu não sou tão fã de animes, mas eu acho que isso é
uma total injustiça!Se eu fosse fã, muito fã de anime,
eu daria minha vida para poder tirar essa idotice da
cabeça das pessoas que pensam que isso é o melhor a
fazer.
Não vejo eficácia alguma em prender um adolescente
que apenas traduz um filme e o
disponibiliza
gratuitamente pela internet, junto à um assassino ou
um traficante.Com que tipo de justiça estamos lidando?
Afinal a intenção é nos proteger ou juntar cidadãos
comuns à bandidos, delinquentes?Senhores, reflitam.
Eu acho isso uma sem vergonhice desse senador, invés
de colocar uma lei que puna os corruptos, os
verdadeiros ladrões desse país, enquanto nossos pais,
(para quem é menor) ou nós mesmos (se for maior),
pagamos toneladas de impostos, chegando a ser 40%
do salário de uma pessoa que trabalha para o
estado/governo, isso sim que devia ser punido, então
se ele fizer isso, eu irei dar apoio para a
desmoralização desse senado cara-de-pau, e irei, se
tiver, no protesto em Brasília.
Tudo bem ser contra séries que copiam um
seriado,filme...Mas proibir uma criação sua,tirar o
direito de criar uma história onde você pode realizar
seus sonhos,seus desejos,acredite que haveriam
muitos suicidios se as pessoas não pudessem ter uma
coisa em que acreditar.
É incrivel, em vez de procurar soluções para a fome, a
educação, a misera que hoje passamos no Brasil, esses
politicos querem proibir uma coisa que é totalmente
inofenciva.É uma pena que gente desse tipo esteja no
comando.

Álisson

Adrielle

Gabriel Felipe Gonçalves Ribeiro
Amanda
Leticia Romano
victor Rodrigues Guirau

ASSINATURAS
O que vão nos proibir da próxima vez?Agora querem
destruir a diversão de milhões de brasileiros que
assistem animes pra ver se esquecem um pouco da
nossa realidade espantosa! Será mesmo que um
tradutor de mangá que deixa milhões de pessoas
felizes pelo Brasil e em vários países falantes dessa
língua é tão criminoso quanto um traficante, um
assassino, um político corrupto, que rouba milhões e
sai totalmente impune?Não me permito pensar assim,
Brazil / Paraná / Apucarana
ridículo, sou absolutamente contra
Olha, me desculpe mais.. isso é ridiculo! A gente cria
fanfics por diversão, num é pra trafica não sabia? E que
coisa é essa de proibir? proibir pq a gente faz historia
com os profiles dos personagens que a gente inverto?
O qq tem de mal nisso? Eu quero que essa lei é muito
Brazil / Minas Gerais / Lavras
retardada, e eu assino MEEESMO contra ela!
Crime seria gravar em CD e vender, não fansubs
trocarem arquivos. Mas tem que ter bom senso. Pra
mim crime é gravar no CD e sair vendendo, não assistir
no computador ou traduzir, em vez de ir atrás de
bandido, fica com essas palhaçadas aí, esse país é
fogo, já aprovaram lei até contra o Counter Strike...
Brazil / Rio de Janeiro / Sao Pedro Da que piada, após 10 anos de jogo resolvem aprovar essa
Aldeia
lei.
Isso é um absurdo ! Ao invés de se preocuparem com
tantos crimes que ocorrem por aí ,querem transformar
Brazil / Rio Grande do Sul / Esteio
o que não tem nada de mais em crime ...
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Não pode isso não pode ¬¬
quem esse cara pensa q é?imagina o mundo sem
anime One Piece Bleach Fullmetal Alchemistimagina so
Brazil / São Paulo / Campinas
o mundo sem animes

Marcelo Lopes Soares
Miquéias Rodrigues Vieira

Brazil /
Brazil /

Daniel Perrucho Nou

Brazil /

Tavares
Gabriela
Tarick Zampieri Lima
Gustavo Boldrini Villafanez

Brazil
Brazil
Brazil
Brazil

Ingrid Nunes dos Santos
Sabrina Fiorotti Carolino

Brazil /
Brazil /

Thais
Nate River

Brazil /
Brazil /

/
/
/
/

ASSINATURAS
Na boa esse senador não sabe a burrice q esta
fazemdo pois todos nós compartilhamos essa
cirbecultura para ajudar uns aos outros e não pra nós
ficamos mais ricos e nada mais praquer proibir o
cirbercultua em vez esse senador procurar algo pra
ajudar o Brasil ele so ta piorando pq vc não faz algo de
utio e deixa nós em paz pois agente so quer ajudar e
distrair as pessoas q curti desenho pra tentar pelo
menos esquecer um pouco que esta vergonha q
Minas Gerais / Itabira
infelismente estar este pais rico e próspero
Existe coisas mais importantes a ser feito
São Paulo / Sumare
Será que todos os Senadores brasileiros sabem que
eles irão considerar criminoso um jovem que baixa um
capítulo da série Lost para traduzi-la, inserir a legenda
em português, para distribui-la gratuitamente em redes
P2P? Não é possível que eles considerem o ato de
solidariedade do jovem, ao distribuir gratuitamente o
vídeo legandado, como algo que exija o aumento de
Sergipe / Aracaju
sua pena em um terço.
Enquanto quem tem abilidades de fazer uma coisa boa
de destribuir alegria a quem gosta de animes é series,
um deputado que podia fazer leis para melhorar o
pais, apenas quer tirar o direito de fãs assisitiram
series que as Tvs demoram de 2 a 4 anos para
passarem dubladas. Por favor
vai caça oke faze
Mato Grosso / Cuiaba
deputado noiado da cabeça ... bye baby ;D
São Paulo / Sao Paulo
.
São Paulo / Sao Paulo
...
São Paulo / Campinas
No mínimo ridículo.
Temos direito igual a todos,devemos ler e publicar o
Rio de Janeiro / Rio De Janeiro que nós acharmos melhor.
Espírito Santo / Vitoria
Lei ridícula!
Esta petição é por uma ótima e justa causa! Espero
São Paulo / Sao Caetano Do Sul qeu consigamos defender!
Espírito Santo / Vitoria
aaaa

Shaienne Aguiar da Silva

Jéssica
Jefferson Santana Moreira

rafael soares dos santos
Edner Olsen

Bruna Lima Zomer
Elson Diego de Souza Andade

ASSINATURAS
criar fanfics é crime, muito bom senhor senador. Ver
crianças dançando posições sexuais e cantando
musicas que só incentivam o tráfico, o sexo e a
violência é permitido. acha que o brasil vai melhorar se
impedirem fãs de criarem suas histórias?VAI FAZER
LEIS QUE OBRIGUE O GOVERNO A CRIAR UM HOSPITAL
PUBLICO DE QUALIDADE, LEIS QUE IMPEÇAM QUE
PESSOAS SAIAM NA RUA E LEVEM UM TIRO NO MEIO DA
TESTA! SAI DESSA POLTRONA E FAZ ALGUMA COISA
Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro QUE REALMENTE VAI FAZER O PAIS CRESCER!
Isso é um absurdo,não podem proibir as fanfictions de
jeito nenhum.Isso não pode ser considerado crime,por
quê não é tradução de histórias em quadrinhos ou algo
assim.Proibir as que copiam de livros e etc,tudo
bem.Mas, proibir que as pessoas publiquem na Internet
uma criação SUA, é a mesma coisa que colocar na
Brazil / Rio Grande do Sul / Porto cadeia todos os autores de livros.Espero que isso não
Alegre
dê certo MESMO :)obrigado!
Brazil / São Paulo / Braganca Paulista
Poxa trabalho feio condenado ganho uma merreca e
agora o meu passa tempo vai virar crime pera ai vai,
pq vc's do poder nao vao fazer aolgo util a sociedade
tipo diminuir seus exorbitantes salarios ou combater a
Brazil / Ceará / Fortaleza
miseria o trabalho escravo nas fazendas
Brazil / Santa Catarina / Cacador
Liberdade Já!
Eu protesto contra essa lei,porque as Fanfic são criação
própias e não copias.As autoras colocam as suas
histórias na internet,só para divulgar,elas não querem
NADA em troca!Proibir fanfic é a mesma coisa que
proibir puplicação de livros.Fanfic é só histórias de
romance,aventura entre outros generos,histórias com
seus idolos,na musica,na TV,em seriados.Sinceramente
Brazil / Rio Grande do Sul / Porto o Brasil,tem mais coisa mais importântes para se
Alegre
preocupara(sem ofeças).
Se querem começar a mudar o pais,porque não
começam com redução dos salários governadores
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
,senadores e tudo o que são dores para o Pais.

ASSINATURAS

Lucas Freitas de Matos

Brazil / Rio de Janeiro / Niteroi

Jonathan do Amaral Braz

Brazil / Minas Gerais / Uba

Iza Souza
Laionel da Silva
Maristella Fernanda Alves

Samantha
Rafael Souza Akamine

Marcelo Grégio

Isso é um absurdo cultural! muitas pessoas vivem disso
e ao invéis de estarem prendendo bandidos invadindo
favelas e as urbanizando estão fazendo isso!
enquanto o senador quer privar a criatividade de uns,
outros passam fome nas ruas. legal, não? :D

Tanto bandido, crimonoso, pedófilo pra colocar na
cadeira e vão botar gente que escreve histórias
baseadas em cantores/atores/filmes etc que prejudica
a vida de ninguém? O que vocês têm contra
fanfictions? Cadê a liberdade de expressão? As fics
ajudam na leitura, escrita, nos ajuda a virar melhores
escritores mesmo que fazendo isso por um hobby. Eu
Brazil / São Paulo / Sao Bernardo Do podia estar roubando, matando, mas estou escrevendo
Campo
fics, algo que pode me ajudar a ter um futuro melhor!
Brazil / São Paulo / Americana
estão querendo nos tirar a nossa cultura e liberdade
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
absurdo
HAHAHAHAHAHAHAmuito bom isso, heein?a prisão
cheia de escritoras de Fanfic. E os assassinos, ladrões,
estupradores?Não sei, soltos por aí. Depois que
terminarmos de pegar esses malditos escritores a
gente pensa neles.é assim, é?estabeleça suas
prioridades, velho.ninguem ai tem moral alguma pra
fazer uma lei desssas.se preocupem primeiro com o
Brazil / Rio de Janeiro / Niteroi
que REALMENTE tem pra se preocupar.
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
liberdade!!!!!!!!!!!!!
Não há qualquer sentido em impor uma lei sem antes
ter definido o marco regulatório, muito menos fazê-lo
mais severo e custoso que os de países desenvolvidos
sem qualquer motivo válido.Tem-se que examinar
claramente o que pode ser feito contra vírus e spams,
que atrapalham a todos, sem acabar com os direitos do
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
povo a respeito de seu acesso à internet.

ASSINATURAS

marcio felipe ferreira correia

Brazil / São Paulo / Sorocaba

Vladimir Faria de Almeida Júnior
Heilary Caroline Alves Damacena

Brazil / São Paulo / Poa
Brazil / São Paulo / Sao Paulo

Luiza Mello

Brazil / Rio de Janeiro / Cabo Frio

Débora Bastos

Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro

Vitor Tavares Lima

Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro

Cris Pereira

Natasha
Leonardo Santos de farias

Isso eh um absurdo! As pessoas que se divertem com
seus animes q não sao estragados pela cultura
brasileira serem crimes?em um anime não pode ter
cena violenta..mas nas novelas da globo pode te
putaria a vontade?anime eh cultura ... que graças aos
que legendam faz os 25 minuts mais divertidos do dia!
isso n eh crime!
Puta mundo Injusto Meu!!!!!ja tiram nossos animes q
eles trazem e traduzem(Q e um lixo ^^), agora tirar
nossas TRADUÇOES...NUNKA JAMAIS...iremos todos
presos...mas nao deixaremos de traduzir ANIMES,
MANGAS e ETC...ISSO AI...
Isso é um absurdo!
isso é um absurdo!é proibir o direito da liberdade de
expressão.
Patético.Completamente absurdo.Porque vocês não
arrumam a infra-estrutura do país ou as lavagens de
dinheiro?Não tentem refrear um fenômeno cultural.Que
me prendam então.
No Brasil a televisão tem se tornado medíocre, pois
não se passa mais nada de acordo com cultura e sim
atividades que muitos brasileiros não querem ver.As
empresas de canais pagos estão cada vez mais
escolhendo o que nós devemos ver e não o que nós
queremos.Então sugiro que isto não aconteça para o
bem do povo e do país em relação ao mundo
inteiro.Vamos progredir isso é o que nós queremos.

Só temos a lamentar...Esta é a seriedade do congresso,
só se procupa em desviar a atenção da mídia deles,
Brazil / Rio Grande do Sul / Sao para um suposto problema. Eles não tem idéia ond
Leopoldo
estão se metendo, apoio integralmente a mobilização.
Este projeto de lei é totalmente inconstitucional. Se for
aprovado, dará início a uma ditadura na internet que
nunca foi vista nos países desenvolvidos, e privará os
internautas de praticamente toda a sua liberdade. É
Brazil / Rio Grande do Sul / Erechim
um absurdo completo.
Brazil / Rio Grande do Sul /
Cachoeirinha
Eu sou contra essa lei

ASSINATURAS

Anderson Magalhães

Jéssica Boscaini

Thiago
Daniel Martins Budal Arins
Ana Carolina de Carvalho

Milena Moreira de Souza dos Santos

Espero que nosso querido Senador crie vergonha na
cara e abra seus olhos para os problemas urgentes do
nosso Brasil. E não ficar perdendo tempo tentando
infernizar a vida de milhões de internautas.Por que pra
começar não crie punições mais rígidas para seus
companheiros que desviam verbas destinadas a
Brazil / Distrito Federal / Planaltina
educação ou saúde, por exemplo? É só uma ideia.
Acho um absurdo essa história, porque, ao invés de
ficar se preocupando com a IMAGINAÇÃO de jovens,
não acham um meio de parar as drogas? os assaltos? a
política corrupta? Estou contra isso e digo mais, quem
inventou esse projeto não deve ser uma pessoa com
dignidade, pois uma pessoa com dignidade não tira a
Brazil / Rio Grande do Sul / Carlos leitura, a criatividade e muito menos o direito de
Barbosa
escrever das pessoas.
Estou aqui para pedir pro senador não tirar oa fanfincs
da parada. Porque sem eles não somos nada e vc
saberia se vesse um anime em japones como é
Brazil / Minas Gerais / Belo Horizonte pessimo.
...
Brazil / São Paulo / Santos
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Agora vão repreender a criatividade?

Bruna Coden

Brazil / Bahia / Salvador
Brazil / Rio Grande do Sul / Santa
Maria

Carolina

Brazil / Bahia / Salvador

Juliana Silva Serette

Brazil / São Paulo / Campinas

Um projeto de tal tamanho e de tal impacto à
sociedade brasileira, exigi uma maior participação da
mesma, para melhor se adequar as suas necessidades.
vai se preocupar com as milhares de pessoas pedindo
esmolas nas ruas e morrendo de fome! ou então com a
saúde desse país!
Fanfictions não são plágio, nem todas são. Muitas delas
são criações das próprias pessoas que as publicam na
internet. Proibir que as pessoas publiquem na Internet
uma criação SUA é a mesma coisa que colocar na
cadeia todos os autores de livros.

Luanna

Brazil

Laura Vechiato

Brazil

Paula

Brazil

Paulo Ricardo Bonaitti de Castro

Brazil
Vista

Luiz Geraldo Hesseine Sá Junior

Brazil

ASSINATURAS
Qual é o problema com as fanfics?Quero dizer, foi com
elas que eu aprendi a me expressar melhor, que eu
comecei a me interessar por escrever, é com elas que
eu desabafo tudo o que eu sinto ao escrevê-las, que eu
me alegro quando estou triste.Sinceramente, acho isso
uma perda de tempo. Quando deveriam estar
pensando em uma solução para, ao menos, amenizar a
situação do Brasil, estão criando leis para abolir
/ Rio de Janeiro / Rio De Janeiro fanfictios.Ridículo.
É realmente ridiculo que ao invez de estar fazendo algo
pra melhorar o país, estejam tentando criminalizar a
/ São Paulo / Barretos
criatividade e diversão de internautas =)
EU SOU CONTRA! tantas coisas mais graves pra se
preocupar vocês vão tirar uma coisa que é só um passa
/ Paraná / Curitiba
tempo e que não faz mal a ninguém.
Acho melhor irem atraz da Prostituição, ou dos
/ São Paulo / Sao Jose Da Bela bandidos, do que vim aqui e fazer fãs de mangás e
animes de criminosos...
Ridiculo, o Brasil possui tantos problemas, e vocês se
/ Paraná / Foz Do Iguacu
preocupam com isso?Lamentável.

André Alves de Menezes

Brazil / São Paulo / Sao Paulo

Daniel Felix da Silva

Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro

(...) O Senador considera que traduzir um Mangá é um
crime tão grave como invadir um banco de dados e
subtrair dinheiro de um aposentado.mto engraçado...e
como o governo explica as inumeras dificuldades com
o que os aposentados brasileiros enfrentam???será que
eles estão mais preocupados em banir esse tipo de
coisa a cuidar de saude,educação,segurança,etc.?????
Onde esses políticos estão pensando que vivem? O
Brasi é um país livre. LIVRE!

Victor Dose

Brazil / Espírito Santo / Serra

Isso é tudo falta do que fazer. Por que não vai tentar
melhora o pais em vez de ficar inventando leis idiotas?!

ASSINATURAS

Isadora
Natália
Karina Absy Galvão
Marcell Prado da Cunha
Abner Soares de Lima
Sagaz Martins
júlia Gomes
cleidilson
Débora
Felipe Nogueira Amorim
luana miki sano
guilherme
Jéssica
Eric Monteiro Soeiro

Fabrizio Verardi Zagonel
zecaa

Que coisa ridícula. Perdendo tempo culpando gente
inocente em vez de estar trabalhando para a melhoria
do país. Que PALHAÇADA. Esse senador é um
conservador ridículo, isso sim. Se em praticamente
TODOS os países fansubbers e ficwritesr são liberados,
porque esse cara quer meter o Brasil a besta e fazer
Brazil / Ceará / Fortaleza
isso? ¬¬
Brazil / Bahia / Salvador
Sem comentários, realmente.
o que eles tem que tomar conta eles não tomam.
Brazil / São Paulo / Guarulhos
agora, proibir as fics? é demais
A criatividade estará em perigo se substituirmos a
Brazil / Mato Grosso do Sul / Campo cultura da liberdade pela cultura da permissão.Lawrence Lessig
Grande
Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro
Brazil / São Paulo / Santos
Um absurdo.As atividades nem são comerciais.
isso é simplesmente ridiculo isso afetaria medade do
brasil é porque não são eles aqui ne!!! que abisurdo
Brazil / Acre / Rio Branco
fico revoltada com essas coisas..>:-(
esses cara soa loucos
Brazil / Goiás / Ipameri
Brazil / Rio Grande do Sul / Porto pra AQUE RAIOS proibir fanfics? quer me proibir de ser
Alegre
feliz é? Y-Y
Brazil / Ceará / Fortaleza
Não aprovo
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Temos nossos direitos!Yeah!
kra que lei e essa?naoem nem cabimento isso e falta
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
du que faser >.<
Achei a lei muito desnecessária, ridícula, porque com o
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
que eles deviam se preocupar, não se preocupam.
Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro Lamentável...
Se tirar o anime,mangá,fanfics,fansubbers vai estar
tirando nossa liberdade de espreção, agente não vai
poder traduzir nem baixar uma coisa que agente adora
Brazil / Rio Grande do Sul / Porto nós uma enorme parte não vamos poder dizer que
Alegre
adoramos anime e ISSO TA ERRADO!
Brazil / Pernambuco / Petrolina

ASSINATURAS

Nicos Belo Karalis

Brazil / Goiás / Anapolis

NataX

Brazil / Acre / Rio Branco

Marianna Vailant Alves

Brazil / Espírito Santo / Alegre

Leonardo Silva Oliveira

Brazil / Minas Gerais / Ituiutaba

Cauê

Brazil / São Paulo / Itanhaem

Beatriz Dineli

Brazil / São Paulo / Cacapava

Leonel Augusto

Brazil / Rio de Janeiro / Niteroi

Ricardo Duarte pereira

Brazil / Ceará / Fortaleza

e precisa de comentario? a decisao por sí só já é um
abuso...Será que nossas cadeias precisam de gente
criativa? O que este artigo 285-B tem a ver com o
combate a pedofilia? Trata-se de uma agenda oculta?
Será que nossas Casas legislativas querem criminalizar
a cibercultura?
Isto que els tão a fazer ai no brasil não tem jeito
nenhum...Proteger direitos de autor é uma coisa e
prejudicar a comunidade de internuatas que se
interessam por anime é outra!!!!!!!!!Eles deviam ter
vergonha de estar a prejudicar alguém que serve a
comunidade...
Será que voltamos a epoca da censura? Cadê o
respeito por milhares de pessoas que procuram todo
dia desenvolver sua criatividade? Isso além de absurdo
é um abuso com todo o Brasil...Esboço aqui meu
protesto!
Eu acho isso tremenda estupidez. Ao invés de resolver
os problemas do país, vai criar mais outros que são
TOTALMENTE DESNECESSÁRIOS.
Se induzir as pessoas para não usar o que tem de
melhor na internet o que poderia fazer?muitas pessoas
roubam na cara dura e ninguém faz nada! porque fazer
isso quem usa a internet! não faz mal a ninguém...
Não acho justo proibir uma coisa que milhares de
garotas escrever para se divertir e até por um sonho.
Ah meus senhores, vão se preocupar com a
alimentação do povo brasileiro. Façam leis que
assegure o direito de uma alimentação para todo
brasileiro.Deixe os nossos jovens usufluir do mangá e
anime, esse meio tem afastado muitos jovens do crime
e da violência. Se vocês tiram esse direito deles, é
provável que muitos dos jovens percam o acesso à
cultura oriental, e com isso a mente dos nossos jovens
ficam pequenas demais...
nao deixem os abaterem vamu gente vamu ganhar
esta causa para o nosso bem isso nao pode acabar

ASSINATURAS

gustavo

Brazil / São Paulo / Sao Paulo

Iuri Jucá de Castro

Brazil / Goiás / Goiania

Flavius

Brazil / Bahia / Salvador

fabricio felipe de oliveira cabral

Brazil / São Paulo / Taubate

Carlos Augusto Souza Abreu

Brazil / Ceará / Fortaleza

Philipe Freire Caran Oliveira
Júlia Campos RIbeiro
Vanessa
Isis Karine Dangelo Foureaux

Brazil
Brazil
Brazil
Brazil

/
/
/
/

Espírito Santo / Vila Velha
Minas Gerais / Belo Horizonte
Rio de Janeiro / Teresopolis
Minas Gerais / Belo Horizonte

José ronaldo de souza junior
Adriana
Ivan Alcantara
Carol

Brazil
Brazil
Brazil
Brazil

/
/
/
/

Rondônia / Cacoal
São Paulo / Sao Paulo
Bahia / Salvador
São Paulo / Sao Paulo

Damielle Freitas

Brazil / Espírito Santo / Vitoria

isso é um absurdo, niguem está tentando lucrar, é
apenas um modo de se distrair e até mesmo ampliar a
criatividade.Direito de expressão deve ser livre. onde
foi parar a liberdade?Tanto bandido, traficante solto e
ninguem faz nada, agora vão reclamar de histórias?
O excelentissimo senador Eduardo Azeredo é um
fanfarrão
esse senador vai afetar seriamente a cultura trazida
dos outros paises para o Brasil
Sou totalmente contra a proibiçao do poder que o
internauta dispoe de trocar informaçoes com outros,via
sites de downloads com é o you tube grande
conhecido.Visto que estamos em uma era em que
informaçao é tudo,e nao podemos privar os internautas
de baixarem conteúdos que pode os beneficiar na sua
formaçao de cidadão consciente.
Vai arrumar o que fazer, tanta lei importante que não
sai do papel e um sujeito como esse vai se preocupar
em estragar uma diversão sadia da massa jovem,
tomara que morra alguem da sua familia em um
assalto, quem sabe assim você perceba o que e
realmente importante...
De forma alguma esse projeto de lei pode ser
aprovado, desaprova todos os atos de democracia já
vistos até hoje, descordo totalmente deste projeto de
lei.
Absurdo... Sem comentários.
É um absurdo proibir a criatividade das pessoas.
inacreditavel.
subbers são de fãs para fãs!!não é criminoso ...e já que
é assim porque não vendar logo todos os jovens do
pais e nos deixar sem inforção nenhuma!!
:x
Isso nao pode ser assim dessa forma.
:@
Tanto bandido de verdade solto, e esse povo
encrencando por outras coisas.

ASSINATURAS

Fabiano Santos
Matheus de Oliveira Salim
Maximilian
marcelo farias
Isabel

Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil

/
/
/
/
/

Lucas Augusto

Brazil /

joão pedro sarno novaes

Brazil /

Fabricio de Sousa Alves

Brazil /

Byakuya Kuchiki

Brazil /

Tiago Fernandes da Silva

Brazil /

Jessica Sousa Alves

Brazil /

Osmar Carlos Pinheiro Júnior
Dorival Pereira Rodriguês Júnior

Brazil /
Brazil /

Angelo Campana Neto
DHiego cunha da silva

Brazil /
Brazil /

hugo rafael bessa de andrade

Brazil /

Só no Brasil pra ter um projeto de lei que proíbe os fãs
de criarem fanfics, coisa que nem os próprios autores
chegam a criticar. É óbvio que este senhor não passa
de um leigo em assuntos virtuais, mas o medo é que
Pernambuco / Recife
haja mais como eles no senado.Viva ao Brasil (ironic).
Minas Gerais / Contagem
Absolutamente ridiculo......
Rio de Janeiro / Volta Redonda Critividade da cadeia ?
São Paulo / Campinas
Hipocrisia
Rio de Janeiro / Rio De Janeiro Aff, que absurdo, coisa ridicula ¬¬
Ta, e o curso de inglês avançado ele vai querer pagar
tambem ?
Rondônia / Vilhena
um politico querendo aparecer com uma lei inutil,em
Bahia / Porto Seguro
quanto tem coisa pior acontecendo.Deprimente
Com tantos problemas neste país, ele decide avacalhar
com a nossa cara.
Pará / Belem
acho que isso não é certo e quem não gosta dessas
São Paulo / Sao Paulo
traduções deixem os outros serem felizes ^.^
Vai procurar algo mais interessante pra fazer Azeredo,
tem tanta gente precisando de ajuda passando
fome,frio, e você vem implicar com as pessoas que nos
Minas Gerais / Belo Horizonte ajudam traduzindo os mangas animes para nos FÃS.
grande homem é aquele q ao inves de tomar
providencias contra crimes hediondos prefere acabar
Pará / Belem
com uma forma de lazer ...-.Seria uma injustiça contra todos que gostam dos
animes, séries e filmes dos quais não temos fácil
acesso no nosso país serem privados desse direito de
São Paulo / Sao Carlos
lazer.
São Paulo / Sao Paulo
sem comentários...
Os animes traduzidos nao tem nenhum fim lucrativo
Paraná / Bela Vista Do Paraiso =x
Paraná / Paranagua
-- no comentes
Essa lei é um absurdo! Iríamos perder uma grande
Pernambuco / Recife
fonte de criatividade!

ASSINATURAS

Fernando Augusto Dias Carvalho

Brazil / Mato Grosso / Varzea Grande

Gertrudes Maria

Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro

E.V.M.P.

Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro

Essa lei tem tanto sentido quanto aquela do vereador
Zé que proibi de comer carambolas as pessoas com
problemas de rins, ou seja, nenhum.A Lei em novo
sentido: Esta proibido de transformar e repassar sem
fins lucrativos por rede on-line trabalho, que levou
tempo e dá satisfação à outros e que precisou de
criatividade para ser feito.
Com licença, mas acho isso uma estupidez! Temos
liberdade de expressão e não poderemos nos
expressar através de histórias feitas por nós mesmo
sobre nosso ídolos(a)?! Acho isso um absurdo!!
Pelo amor de D's! Tem pessoas matando, roubando,
estuprando dentre outros crimes barbaros, e pessoas
que apenas, por diversão, escrevem histórias, serao
penalizadas, e tais criminosos nao?Isso é um
verdadeiro absurdo! Acho que deve-se abrir à
comunidade essa discussao, pois o Brasil ainda é um
país democratico!Exigimos
o nosso direito de
liberdade de expressao!E digo como autora! Obrigado!

Michel Leopold

Brazil / São Paulo / Peruibe

Stéphanie

Brazil / Paraná / Paranavai

Concerteza, eu discordo, afinal eu leio mangás
traduzidos e por isso eu sou um criminoso?FALA SÉRIO,
TEM MILHARES DE ARTIGOS NO DIREITO QUE
DESAPROVA ISSO, COMO POR EX: A LIBERDADE DE
EXPRESSÃO, tirar isso do povo = RE-COMEÇAR A
DITADURA, o que eles deviao fazer é almentar a
segurança por cameras digitais nas ruas, para a melhor
visualisação dos crimes, DOS VERDADEIROS CRIMES
Acho que esse Azeredo não sabe de nada! E que as
FanFics são apenas ideias de fãns, e que não devem
proibir de fazer o mesmo.

Brazil / São Paulo / Leme

Acho que nossos representantes públicos (com
exceções) andam muito desocupados, por isso
resolveram criar um projeto de lei absurdo como esse.
(como se isso fosse necessário para a sociedade , bah)

Guilherme Comin Boller

ASSINATURAS

Maurício Antunes

Será que ele não tem idéias realmente úteis ao invés
de se preocupar em punir
milhares de jovens,
adolescentes que ocupam parte do seu tempo
CRIANDO histórias que na grande maioria são muito
boas. Ele deveria ter orgulho, porque, em um país,
como o nosso, em que não há nenhum incentivo à
educação, ter adolescentes que se interessam pela
Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro escrita, fazem bom uso dela, é MUITO significativo!
Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro Sou totalmente contra!
¬¬isso é um absurdo, é o mesmo de dizer que é crime
Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro publicar um livro --'
Brazil / Goiás / Abadia De Goias
afzzz sem contarios
Essa lei é um abuso! Façam leis que punam bandidos,
Brazil / Rio de Janeiro / Campos Dos principalmente esses que estão ocupando as cadeiras
Goytacazes
do senado federal e da câmara de deputados!

Denis Barbosa Cordeiro

Brazil / São Paulo / Sao Caetano Do Sul

Pedro Antun Lavigne de Lemos
Jéssica Castro

Brazil / Bahia / Ilheus
Brazil / Pará / Belem

Lucas Sales Pacheco
Raphaela
Paulo Cesar Negro

Brazil / São Paulo / Americana
Brazil / Pará / Belem
Brazil / São Paulo / Sao Roque

Vinicius Alves Porto

Brazil / Rio Grande do Sul / Rio

Gislaine Farias

Brazil / São Paulo / Sorocaba

adyl carneiro

Brazil / Rio Grande do Sul
Alegre

Bruna Iansen Basile

Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro

Beatriz Melo da Costa
Sanderson Costa dos Santos
Flávia Crossetti
Douglas Silveira Jordão

Inves de estar tentanto criar novos crimes, deveriam
se concentrar em resolver os crimes que já existem.
Sim as fictions;
Eu acho issu muito tosco.pq animes domina..e One
Piece ainda mais.<3 one piece
Nãao!!!
Totalmente sem sentido.
Essa Petição é absurda,a troca e tradução de series de
TV é gratuita e ajuda na troca de cultura e custumes
deum país a para outroè isso é um privelegio nosso e
Grande devemos respeitalo e insentivalo.
Não.!!Acho que as pessoas são livres pra fazerem o
que querem.Deixem as fanfics livres!
O
SENADOR TEVERIA SE PREOCUPASE
COM OS
/ Porto VERDADEIRO PROBLEMAS DO BRASIL COMO A FOME E
ACORRUPÇAO.
Eu acho isso injusto, pois as pessoas, tem direito de
escrever histórias e publicarem onde querem também.

ASSINATURAS

Denise

Anna Julia

Ana Beatriz Colares

Debora Bomfim

Juliana

Gabriel Pereira Lujan

voces estao querendo prender pessoas que trazem
felicidade para muitas pessoas da populaçao? isso é
Brazil / Goiás / Goiania
um absurdo!
EU
ACHO
RIDICULO
ISSO!
TANTAS
PESSOAS
MORRENDO DE FOME E ETC E ELES VEM COM O PAPO ,
DE QUE CRIAR FANFIC É CRIME ? BANDO DE FILHOS DA
Brazil / Rio Grande do Sul / PUTA ! ATÉ PARECE QUE NÃO TEM MAIS O QUE SE
Cachoeirinha
PREOCUPAR ! QUAL É O PROBLEMA DISSO ?
Cara que ridículo! Pow, esse senador velho não tem o
que fazer e fica querendo culpar os jovens por serem
criativos e originais?! Aah fala sério! Vamos acabar
com essa palhaçada de uma vez, e mandar o senador
ir atrás de bandido de verdade, que por sinal, o Brasil
tá cheio.
Brazil / Pará / Belem
E isso ai, cuidar de coisas que estao sim acabando com
o Brasil nao precisa nao. Vamos deixar todos morrendo
em portas de hospitais, ou sem conseguir emprego, ou
nao ter onde morar... mas vamos sim nos preocupar
com coisas como essas.Fanfiction nao tem fins
Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro lucrativos, ou seja, nao e pirataria. INUTIL.
O que está faltando é vergonha na cara dos
políticos.Não tem o que fazer? Bom, tenho uma dica.Ao
invés de criarem leis desnecessárias, darei um tanque
com toneladas de roupa a lavar, quem sabe assim isso
ocupe vossos tempos, que tal ?É por causa disso e por
causa desses políticos sem ter o que fazer que o país
Brazil / São Paulo / Ribeirao Preto
não vai pra frente.
As vezes fico me perguntando, para que mudar isso,
não atrapalha ninguem, só faz a alegria de uitas
pessoas, isso é fonte de renda para muitos... Depois
tem gente que fala em acabar com a miseria, tem
gente empregado com isso, então deixa eles
trabalharem, esse senador tem que fazer o trabalho
dele porque ele não fica queto com o salario de 16000
e nãovem falar merda dos nossos animes, ele cuida da
Brazil / Minas Gerais / Jacutinga
vida dele e a gente da nossa.

ASSINATURAS

Carlos Roberto de Abreu dos Santos
Bella
Pedro Moreira Chaves

Felipe fernando cabral de carvalho
Nátally Silva Mauerverck
Isabela Boaventura Oliveira
tiago henrique simões da silva
alex silva de oliveira
marcos
Iasmin Vieira
Marcelle do Vale Siffert
Natália Dantas
Daniela Moraes
Raphael Araujo

Estaremos permitindo que Senadores retrógrados e
totalmente leigos, legislem em nosso nome sobre
assunto que fere os nossos direitos constitucionais de
liberdade. Depois de duas décadas de censura e
atrocidades mais este retrocesso seria, na melhor das
hipóteses, burrice e desconhecimento de história de
Brazil / Rio Grande do Sul / Porto nossa parte. ELES COMEÇAM ASSIM E JÀ SABEMOS
Alegre
ONDE TERMINA!
Calunia, não devem fazer isso.É falta do que fazer, só
Brazil / Minas Gerais / Belo Horizonte pode ! -.Brazil / Minas Gerais / Carlos Chagas Pois eh '-'
como dito no texto acima, isso pode afetar mais 32
milhoes de internautas, mais foi um assusnto que
naum foi pretado com bastante clareza e acho q isto
deveria pelo menos ser apresentando.agora naum
prejudique as pessoas q querem realmente fazer isto
por que isto naum esta causando nenhum mal,e
Brazil / Pernambuco / Paulista
procurem ajudar o que realmente precisa de ajuda...
Abaixo o projeto de lei proposto pelo Senador Eduardo
Brazil / Mato Grosso / Cuiaba
Azeredo.
Pelo amor de Deus esse senador está com seus
Brazil / Minas Gerais / Uberlandia
conceitos errados! Isso é censura!
ele deve não ter o que fazer da vida pra querer criar
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
uma lei dessas!!
isso e uma vergonhanão a nenhum tipo de vendae
Brazil / Goiás / Anapolis
tudo gratis
eu acho q essa lei não é uma boa só vai prejudica os
Brazil / Paraná / Curitiba
jovens
Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro as fanfics não podem acabar!!!!
Isso que estão tentando fazer é um absurdo sem
Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro tamanho!
Brazil / Minas Gerais / Belo Horizonte inutil!
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Vivemos ou não uma democracia? Afinal, os políticos
Brazil / Rio de Janeiro / Duque De que nós elegemos não tem que nos representar? Ou
Caxias
tudo não passa de farça?

ASSINATURAS

Marcelle

Brazil / Rio de Janeiro / Niteroi

Isabela França Tazima

Brazil / São Paulo / Campinas

Esther Lorizolla Cordeiro

Brazil / São Paulo / Campinas

João Vitor Taguti da Costa

Brazil / Paraná / Londrina

Rafaela da Silva

Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro

Julia

Brazil / São Paulo / Jacarei

Ao invés de titular a criatividade como crime, se
preocupe com a fome que mata à muitos, à miséria
que mais da metade da população vivencia, a
precariedade nas escolas e hospitais, e em TANTAS
coisas que são realmente dignas de preocupação.
E porque não mandam também os autores de livro
para a prisão?!Afinal, fanfiction é uma história
também!Bem-vindo a ditadura com censura?Espero
que não!
Achar esse tipo de material é muito difícil, ainda mais
traduzido. Ou o Senhor Senador disponibiliza mais
edições em português de mangás para os brasileiros
ou mais aulas de japonês e abaixa os impostos para
importação. Hoje em dia o meio mais rápido e
acessivel é a internet e a não ser que os editores
japoneses entejam reclamando (o que eu não acho
provável) não tem motivos para essa ação que terá
muitas pessoas descontentes.
Acho isto uma completa injustiça. As pessoas não
fazem isso para prejudicar ninguém, pelo contrário.
Muitos dos fansubbers que fazem parte da tradução de
animes, fazem isso por que gostam, e por que querem
agradar as pessoas por aí, é uma boa ação, quando
bem vista.
Um abuso contra a cultura! Não acredito que eles se
incomodam com o fato de querermos mais
conhecimento e mais liberdade para conhecer idéias
novas. Isso é por que eles não tem outras coisas para
fazer, como verem tantas falcatruas que fazem no
senado. Ridículo, e inadimissível.
Com tantos problemas que o Brasil enfrenta, estão
empedindo as pessoas de mostrarem a sua
criatividade? Que absurdo! Porque não se importam
com coisas mais importantes? Com coisas que
realmente precisam ser resolvidas?

ASSINATURAS

Pedro de A. Costa Filho

Brazil / Distrito Federal / Brasilia

Márcio Amâncio Cunha de Castro

Brazil / Pernambuco / Recife

marcos chaves meirelles
Leonardo Rosa de Paula
Caroline

Brazil / São Paulo / Osasco
Brazil / São Paulo / Barueri
Brazil / Distrito Federal / Brasilia

Melissa
Mathiéllo Teixeira

os nossos senadores poderiam se preocupar mais com
Brasil os inves de se preocupar com interresses
alheios, pode ter certeza que no minimo ele ta sendo
apoiado por alguma grande empresa do meio, e com
mais certeza ainda que deve ta levando a sua
porcetagem ............Senado Brasileiro e um vergonha
mesmo.existem homens honestos mais maior parte e
safado mesmo
Roubar,receber propina,aprovar licitações forjadas para
benefício de empresas deles mesmos,receberem
salários exorbitantes para não trabalharem,criar
impostos e taxas afirmando que são para o bem
público,quando na verdade são usadas como base para
aprovação de aumento salarial e de beneficios deles
próprios!Ainda querem acabar com uma das poucas
formas de divulgaçao de cultura e entretenimento
gratuito que temos?
É interessante ver o que nossos representantes estão
fazendo para combater a violencia, o assedio a
menores, etc. O que pode fazer, um velho sem cultura,
que pretende condenar uma pratica que não ataca
ninguém, a não ser inventar leis sem sentido e de
cunho marketeiro, que fazem um monte de outros
velhos sem instrução o elegerem? Leis para punir
assedio de menores, a violencia, a corrupção cairiam
bem em nosso atual estado, não?! Simplesmente um
absurdo!
Eu não concordo com essa lei absurda, vamos discutir
FANFICS NÃO TEM NADA DEMAIS!LEI ABSURDA !
Simplesmente ridiculo!Em vez de prenderem Ladrões,
estupradores e sequestradores querem fazer algo tão
inutio.Sinceramente isso não faz juz ao salario altssimo
que ele ganha...so posso dizer ao senhor azeredo que
se ele quer fazer algo realmente prestativo deveria
doar o salario dele para obras publicas, porque se ele
não sabe a rua da minha casa não tem asfalto!

Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Brazil / Rio Grande do Sul / Porto
Alegre
Se você não gosta de animes, o problema é seu !

ASSINATURAS
João Pedro Vieira Nunes Júnior

Bianca Nataly de Oliveira Sarmento
Ana Carla Teixeira
Leandro Junior
Elton Borges Arantes
Jacque
UMA MENINA DA PERIFÉRIA
ESCREVE FANFIC
Fabio Barreto Machado

Gabriel Alvarez Silva Braga

Brazil / Rio Grande do Sul / Novo
Hamburgo
Brincadeira hein....falta do que faze é foda =[
Eu acho que esse senador ai tem algum sério problema
mental,porque não estamos denegrindo a imagem de
Brazil / Pernambuco / Vitoria De Santo ninguém só porque fazemos fanfictions sobre nossos
Antao
artistas/seriados/atores preferidos.
Estão querendo acabar com a criatividade do povo
brasileiro? É assim mesmo que vamos pra frente!
Parabéns Senado Federal, por mais uma vergonha!
Brazil / Santa Catarina / Criciuma
Que porcaria de senador que ele vá se importar com as
Brazil / Paraná / Curitiba
escolas!
AFFEEE , VC TA LOKO ?!?!? ASSIM SEM ISSO , COMO Q
Brazil / Minas Gerais / Uberlandia
A GENTE VAI VIVER ? ME DIZ DPOIS OKs? BJSSS
Brazil / Paraná / Curitiba
Não acho que isso tenha algum sentido.

QUE
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Brazil / Bahia / Salvador

Brazil / Bahia / Salvador

natália caldas
ana
Emilly Karine
Elizabeth Fernandes Guedes

Brazil
Brazil
Brazil
Brazil

/
/
/
/

Rio de Janeiro / Rio De Janeiro
São Paulo / Sao Paulo
Pernambuco / Caruaru
Rio Grande do Norte / Natal

Michely Silva

Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro

Yasmin Chinelato

Brazil / São Paulo / Santo Andre

O país se encontra em uma posição nada agradável. O
consumo de drogas aumentando a cada dia que passa,
a criminalidade tomando conta das cidades entre
outros milhões de problemas.E um senador que foi
eleito para dar soluções a esses problemas apenas
quer criar mais um.Não há duvida de que somos
governados por um bando de palhaços.
Isso é um absurdo!Muitas pessoas se divertem fazendo
isso;escrevendo essas histórias!Cadê a liberdade nesse
país?!?Temos o direito de escrever fanfic;ler mangas e
tudo o mais!Sou totalmente contra esse projeto
ridiculo.Só estamos divertindo os outros;isso nem é
pornografia!Falta do que fazer é fogo!Vai melhorar o
país em vez de ficar criando bobagem!
¬¬
... issu está errado!
isso é um absurdo sem tamanho.
Um absurdo sem tamanho. Cada nossa liberdade de
expressão? Volteremos ao tempo da ditadura?
sinto muito, mas não acredito que fansubs e fanfictions
sejam considerados um crime.

ASSINATURAS
Karina
Mateus Mainardi do Amaral

Brazil / São Paulo / Osasco
Brazil / São Paulo / Sao Vicente

Gabriella Howard

Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro

adonay da Motta e Moura
Iana Mesquita do Carmo
Andrei Santos Oliveira
Bruna Henrique Brasil

Brazil
Brazil
Brazil
Brazil

Franciele B. Forigo

Brazil / Rio Grande do Sul / Santa Rosa

/
/
/
/

São Paulo / Braganca Paulista
Rio de Janeiro / Nova Friburgo
Bahia / Salvador
São Paulo / Guarulhos

Tatiana de Fátima Polli Oliveira
Gustao Henrique Borges Cardoso

Brazil / São Paulo / Araraquara
Brazil / Goiás / Pires Do Rio

Rafaela Potter

Brazil / São Paulo / Ribeirao Preto

rodrigo carlos da silva

Brazil / São Paulo / Serrana

Jessica Longhi

Brazil / São Paulo / Bauru

Priscila Vigiano Lima

Brazil / São Paulo / Sao Paulo

Gustavo Bennemann de Moura

Brazil / Paraná / Maringa

Ridiculo.
Art.5°-IX da constituição de 88: É livre a expressão da
atividade intelectual, artística, científica e de
comunicação, independentemente de censura ou
licença;Infrigir a lei é crime!
acredito que esta lei só trara um bloqueio a essa
cultura pois o pais não investe em nessa cultura, tão
pouco na própria cultura nacional
Não à morte da cybercultura, não à volta da ditadura!
Absurdo.

Ninguém tem fins lucrativos com a própria criatividade.
Nem mesmo os autores originais se importam, pq não
podemos manter viva as histórias que nos prenderam?
Fic é tudo de bom. Pra que o governo tem que se
preocupar com coisas dessas, em vez de se preocupar
com coisas do PROPRIO PAÍS? ¬¬'
ESSES POLITICOS TEM NADA OQUE FAZER FICA
INVENTADO MODAPORQUE ELES NAO PARAM DE
ROUBAR E FAZEM ALGUMA COISA UTIL
Esse cara tem problema....com tanta coisa mais
importante p/ se preocupa(fome,desmprego,etc) vai
quere tira uma coisa boa da net e que as pessoas
gostam.ELE É LOCO!!Com certeza ele não sabe que vai
estraga a vida das pessoas que leem...e ele só faz isso
por que ela nunca deve te lido.
Fazer lei contra a corrupção dentro da câmara, e afins
eles não fazem. Claro mexer na ferida dói não é
mesmo?
Somente na política brasileira mesmo para proteger os
direitos de grandes corporações e enfraquecer o direito
de privacidade de seu povo.

ASSINATURAS

Rafael

Brazil / São Paulo / Sao Paulo

Srtá Alanáh Pontas Potter

Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro

nathalia oliveira

Brazil / Paraná / Ponta Grossa

alessamndro picelli

Brazil / Acre / Rio Branco

Thiago Bayma da Silva

Brazil / Amazonas / Manaus

Juliana Mayumi Nagai

Brazil / São Paulo / Taboao Da Serra

Diogo Cabral de Andrade

Brazil / Espírito Santo / Vila Velha

Paulo Lima

Brazil / Pará / Santarem

Jesielly dos Santos Fernandes
rafael massanori shimizu

Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Brazil / São Paulo / Sao Paulo

Ate parece q alguem iria seguir essa leiNao seria
melhor se preocupar com problemas de relevancia
maior para o povo brasileiro?Sou totalmente contra
essa lei
O ato do Senador Eduardo Azeredo é uma ignorância,
pois há pessoas matando, estuprando, fazendo coisas
condenáveis e ele se preocupa em fazer uma lei que
proíba
as
pessoas
de
usarem
livremente
suacriatividade! Eu mesma as escrevo e nunca tive
nenhuma intenção delucro! É um absurdo a decisão
dele de se preocupar com coisas inocentes no lugar de
se preocupar, com a nova moda que se cria no
momento de jogar filhos pela janela! Peço que ele
pense bem antes de criar certos tipos de leis!
A pare! como q pode tamanha ignorancia nao poque
não se preocupa com oque ocorre nas ruas;com a
miséria do povo brasileiro;com a fome?E alem do mais
isso nao tem nada a ver com fanssubers!!Troféu Joinha
pra ti ai
tantas coisas para se preocuparem,tantos criminosos
para serem pegos,tantas leis a serem mudadas,como
as leis que facilitam o acusado a contratar peritos
proprios para avaliarem olocal de crime,como o
habbeas corpus,vao atras disso.SENHOR JESUS CUIDE
DOS SEUS FILHOS AMEM.
Venho através deste manifestar minha indignação e
meu repúdio em relação ao projeto deste senador que
tenta privar o cidadão de um direito primordial e
constitucional: a liberdade!
Se vcs fizerem isso, vou amaldiçoar vcs pelo resto de
suas vidas '-'
Isso é o futuro exterminio da criatividade e das
ideias!!!
Senador, retira o Projeto de Lei, o país precisa é de
democracia e não de controle autoritário.Paulo Lima
Com certeza sou contra, o senador deveria rever seus
conceitos, há tantos atos ruins e prejudiciais a
população que não é dita como crime.

ASSINATURAS
MahH Tiemann
Wladiane Silva Costa
Bruna Vollet
Isabela Chu
Tiago Lima de ARaujo

Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Vista

Giovana Fontolan Rolim de Souza
Jaqueline Souza Ferreira

Brazil
Brazil

rebeca allemand

Brazil

Pedro

Brazil

João Gomes

Brazil

thamyres
nascimento

bruna

andrade

do
Brazil

/ Santa Catarina / Criciuma
/ Ceará / Caucaia
/ São Paulo / Rio Claro
/ São Paulo / Piracaia
Absurdo!
/ São Paulo / Sao Joao Da Boa
aeeeeeeeeeeeee
Essa lei é um absurdo!! É inadmissivel a criação de
/ São Paulo / Sao Paulo
uma lei que proiba a liberdade de expressão!!!
/ Santa Catarina / Blumenau
Não pode não... -.Muito ridiculo proibir as pessoas de se divertirem
criando suas proprias historias, vá arrumar o que fazer,
senador.
/ Rio de Janeiro / Niteroi
Não tem coisa melhor pra fazer do que criar essa lei
sem ultilidade?Agora uma pessoa de 16 anos que
baixar uma série da internet vai ser preso junto com
um traficante?tanta coisa que o país precisa para se
tornar melhor, e essa lei não vai fazer nada de bom
para contribuir com isso, muito pelo contrário.Que poca
/ Paraná / Londrina
vergonha,isso é falta do que fazer é?
kd as lei para combater a corrupção? Ao invés disso
leis
para
proteger
políticos
inescrupulosos
e
corruptos... ñ acredito que com o Brasil morrendo de
fome c preocupem com oq devemos ou ñ baixar... axo
/ Paraná / Curitiba
q tem mtas coisas mais importantes neh?
como podem proibir o download? se temos um
computador disponivel em plena era da tecnologia
querem impedir o avanço? pensem bem nos importos
quen pagamos quando compramos algo? quer dzr q
agora nem o direito de baixar algo nós temos? querem
/ Pernambuco / Recife
mais impostos? é pouco o que pagamos?

Priscila Bernardi

Brazil / Santa Catarina / Florianopolis

Douglas

Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro

Sou totalmente contra essa lei.Proibir pessoas de
publicarem historias criadas por si mesmas,o que é
isso.Com tantos criminosos a solta se preoucupam com
isso?Por isso que o Brasil não cresc,só anda para trás.
antes dele querer tornar pessoas de bem em criminos
ele devia caçar os amiguinhos dele que estao na
camara usurpando(roubando) dinheiro do povo

ASSINATURAS

Flávia Castro

Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro

Francis Kiuji Sugai

Japan / Aichi / Komaki

Beatriz Costa Corrêa do Nascimento.

Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro

Anderson da silva camargo
Jorge Luis Santos Carlos
Marjorie
Vinícius

Brazil
Brazil
Brazil
Brazil

/
/
/
/

é um absurdo, enquanto tem várias pessoas morrendo
de fome, politicos corruptos roubando nosso dinheiro
que deveria estar sendo encaminhado para a
educação, saúde e economia. Várias pessaos matando,
roubando,
estuprando,
torturando,
machucando,
brigando, e fazendo muitas coisas piores. E eles
querem proibir coisas que apenas trazem alegria e
felicidade pras pessoas, querem tirar a diverção delas.
Como pretendem melhorar o país assim?
Fansubbers traduzem e publicam sem fins lucrativos,
fazem porque gostam e gostariam de compartilhar com
os outros.Sem eles varias séries seriam desconhecidos
por vários países, e provavelmente não despertaria o
interesse de emissoras e editoras, que não se
arriscariam a trazer algo sem ter certeza de serem
aceitos pelo público.
Isso é no mínimo ridículo.Escrever e ler fanfics NOS
BENEFICIA , não atrapalha.Com a fanfic, você melhora
sua escrita, sua noção de como escrever um texto e
ainda melhor sua criatividade.Em um país cheio de
pessoas que não sabem ler nem escrever, eles deviam
se preocupar com a EDUCAÇÃO e incentivar nossa
escrita, não Proibir.

o Brasil tem coisa muito pior para resolve então esse
ex-governador q procure o que fazer pois tente
combate a violencia e fome e os corruptos que existem
no meio do congresso e deixe um simples hobbie uqe
alegra a vida de muitas pessoas que dedicam parte de
sua vida pra trazer alegrias pras outras pessoas e outra
eles não cobram pelo oq fazem então que essa pessoa
São Paulo / Votorantim
que procure outra coisa pra faze
Distrito Federal / Taguatinga
Vida longa a Cibercultura
Sinceramente, essa gente não tem mais o que fazer?
Rio Grande do Sul / Canela
Rio Grande do Sul / Rio Grande Meo deus ._.

Gabriel Martino Alves
Yuki Wallgates Camui
Givana

Brazil /
Brazil /
Brazil /

Luiza
paulo eduardo dos reis

Brazil /
Brazil /

Felipe Silva

Brazil /

Sharonly Bezerra de Oliveira

Brazil /

Lybio Espósito de Oliveira

Brazil /

ASSINATURAS
acho isso um erro,irá criar protestos!a cadeia já está
cheia,pra
que
encher
a
cadeia
de
gente
criativa,inteligente, e solidaria?o que vocês tem que se
preocupar
é
prender
Pedófilos,Strupadores,Ladrões,Assaltantes,Sequestrado
res,Traficantes,e Corruptos, não pessoas de bem,que
compartilham conhecimento e cultura,tantas pessoas
com problemas por causa destes,e vocês querem fazer
isso?nós(internautas)vamos revogar isso.grato, Gabriel
Distrito Federal / Brasilia
Martino alves
Distrito Federal / Brasilia
São Paulo / Itu
ridiculo
A criação não é um roubo, portanto, essa lei não faz
São Paulo / Sao Paulo
sentido no quesito das fanfictions.
Minas Gerais / Belo Horizonte acho isso um absurdo.
Se for para criar lei, que criem leis contra esses
corruptos e não contra a quem tenta pelo menos um
Paraná / Foz Do Iguacu
poco se divertir e fugir da realidade..
Todas essas histórias ajudam a desenvolver a cultura,
porque incentivam a escrita e a leitura. Engraçado é
que muitos corruptos estão aí, roubando dinheiro dos
cofres públicos e ninguém faz NADA. Mas quando nos
esforçamos para escrever uma história, que pelo
menos nos faça 'sair' um pouco dessa realidade cruel e
imunda que se encontra nosso país, aí isso pode ser
considerado crime? Por favor! Aí sim, vocês tiram as
nossas esperanças de UM DIA o Brasil poderia ser um
Rio Grande do Norte / Natal
bom país!
Acho que o uso de mídia estrangeira, legendada é uma
forma ótima para o impulso a leitura.Alem disso com
tantas coisas ruins ocorrendo Acho que o uso de mídia
estrangeira, legendada é uma forma ótima para o
impulso a leitura, e só trazem informação e
entretenimento gratuito, alem de gerarem interesse
Minas Gerais / Teofilo Otoni
pela cultura japonesa.

ASSINATURAS

Miler Pereira de Souza

Marc Aurélio Araújo Huber

Daniel

Yashmine Manhães da Silva
Hyuuga Karasu
Iuri
fernando barbosa rocha
Bruno Mateus Maciel
Pack
Josivaldo Jecon

Caramba,fiquei chocado com esse projeto de lei, por
isso que esse país naum vai pra frente, tantos
problemas maiores para resolver e eles vem com essa
q é crime fazer uma simples legenda para animes,
filmes e series em geral para internet!Cada vez mais
Brazil / Minas Gerais / Uberlandia
fico indignado com essa política brasileira!
Esse Senador Azevedo e seus colegas recebem
dinheiro para não fazer nada, e quando o fazem é uma
besteira dessas. Dessa forma aparenta que o governo
quer estabeler uma ditadura, pois estão tentanto
controlar nossas ações e pensamentos, num espaço
livre que é a Internet. Enquanto eles tentam controlar
os internautas por meio dessas leis, há milhares de
pessoas no país que nem mesmo tem acesso a
Brazil / Rio Grande do Norte / Natal
Internet, ou outros meios de informação!
Ao invés de criarem leis pra ajudar na conservação do
patrimônio histórico e natural do país (vide
monumentos destruidos nas capitais, e o cuidado com
a Amazônia), as pessoas que não tem o que fazer
Brazil / Bahia / Salvador
querem criar leis contra a cultura japonesa.
Na mídia exibem tanto pornografia quanto violência.
Nas novelas só tem sexo. Os jornais passam em
qualquer horário. A violência na própria cidade já se
tornou banal.Os jovens veem o fato da violência como
algo do cotidiano; cantam músicas que falam sobre
sexo como se fossem músicas simples.E ainda tentam
criar uma lei contra textos, desenhos, criados pelos
Brazil / Rio de Janeiro / Campos Dos próprios cidadãos, e estes ainda tem consciência de
Goytacazes
bloquear para que crianças não vejam?
Se não ouver como dito, uma profunda investigação
em cima de tal. Essa lei torna-se inútil e totalmente
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
sem nexo.
Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro :DQue tal... Não?AHUAHUAHAUHAUHAUHAA
Brazil / Acre / Rio Branco
totalmente contra esa lei
Pelo amor de Deus, não aprovem isso! Escrever
Brazil / Santa Catarina / Sombrio
FanFictions não tem nada de mais!
Brazil / Minas Gerais / Alfenas
Nada a ve né ¬¬Petição assinada o/
Brazil / Alagoas / Pindoba

ASSINATURAS
Tantas pessoas morrendo de fome, sede, frio,
morrendo por falta de carinho, por falta de um lar. Com
isso ninguem se preocupa!Por isso esse país não vai
pra frente!Sou contra esse projeto!
É um Absurdo oq este senador proproe....Se algo assim
for autorizado a ser Lei, Estaremos perdidos nas maos
de novos representantes!!!
O.oQue coisa sem noção!!!!Assinem logo, pelo amor de
Deus, isso é impossivel!!!!Pelo amor de Deus, não
mexer com orkut e arquivos de mp3 e msn....My life!!!
essa lei é ridicula
Diga não Ao projeto de lei proposto pelo Senador
Eduardo AzeredoPuro absurdoooo

André Luiz de Castro

Brazil / Paraná / Curitiba

Marcelino

Brazil / São Paulo / Ibiuna

Amanda
taina

Brazil / Amazonas / Manaus
Brazil / São Paulo / Sao Paulo

José Nicolau Martins Ferreira
Tiago Rodrigo Marin

Brazil / Minas Gerais / Ituiutaba
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Brazil / Rio Grande do Sul / Porto
Alegre
Brazil / Espírito Santo / Vila Velha
Brazil / São Paulo / Itu
nao vou deixar que isto aconteça ! X(
Isso é uma ação antidemocartica que prejudica
Brazil / Distrito Federal / Brasilia
aqueles que desejam fazer arte no pais
Brazil / Ceará / Fortaleza

Camilla Fenalte
Jéssica
Arthur Marchi Bellon
Davi Barbosa Ribeiro
Mardeson

Bruno Medeiros Mariano
claudia

Carolina Leitão Rosa

Que baita perda de tempo.Ao invez de investir tempo e
verba em saúde e educação é isso que os senadores
do Brasil tem na cabeça?! ISSO É RIDICULO.

Brazil / São Paulo / Nova Odessa
Brazil / Rio Grande do Sul / Porto
Alegre
GENTE, isso é um absurdo.
Com tanta coisa que precisa ser mudada nesse país,
querer proibir e punir algo que não deixa de ser uma
forma de manifestação de cultura, é ilógico e
supérfulo. O Senador deveria se engajar em fazer leis
que ajudem a mudar a situação caótica que o país se
encontra, ao invés de proibir algo que é somente uma
forma de expressão dos jovens, feito sem nenhum fim
Brazil / Rio de Janeiro / Niteroi
lucrativo, as fanfictions.

ASSINATURAS

Tomi Alexander Arndt
Antonio ricardo de melo

Brazil / Santa Catarina / Joinville
Brazil / São Paulo / Saltinho

Thaís Moura Stagni

Brazil / São Paulo / Sao Paulo

danilo ginçalves batista

Brazil / Bahia / Salvador

Ricardo Sousa Silva
Eduardo

Brazil / São Paulo / Poa
Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro

Andrei de Barros Nunes Figueiredo
Brazil
Vítor Câmara Berocan Leite
Brazil
Ana maria Guadalupe de Oliveira
Mattos
Brazil
Haruhi Takerada
Brazil
Orlando Batista da Silva
Brazil
michael alves
Brazil
Zapii
Miguel Ângelo Lins Barberes
Vanusa Ventura Maximino

/ Piauí / Teresina
/ Distrito Federal / Brasilia
/
/
/
/

Minas Gerais / Lagoa Santa
Espírito Santo / Serra
São Paulo / Mairipora
São Paulo / Sao Paulo

Brazil / Rio de Janeiro / Barra Mansa
Brazil / Rio de Janeiro / Niteroi
Brazil / São Paulo / Araraquara

Sujeitinho pilantra você hein Senador, fazer legenda
agora é crime, mas aumentar os próprios salários
quando lhes bem convém, custando aos cofres
públicos milhões cada vez que uma sem-vergonhice
dessa é feita, não é crime né? imagiiina, que falta vai
fazer esse dinheiro pra população né? Mas o que gente
como você quer mesmo, é éngordar o bolso dos que já
nadam em dinheiro, enfim... tu me dá é nojo.
Fanfictions não são cópias. Sao escritas por pessoas,
não copiadas. Além do mais, é algo que realça a
criatividade. Minha paixão por ler e escrever começou
por causa das fanfictions que eu leio. Não façam isso.
Acho que nossos políticos deveriam se preucopar com
os graves problemas de corrupção, saude, saneamento
básico e muitos outros que se fossem citados
ocupariam todo o coment. E parar de coibir o cultura e
a criatividade, que tanto enrriquece o nosso povo.
Isso é Uma Grande Falta de Respeito com Humanidade
eles Queren Tirar Tudo de NosOnde Fica a Nossa
Liberdade?
Me recuso.
Sou contra este projeto de lei.Liberdade para os
fansubbers, ficwriters e demais pessoas que desejam
contribuir com os fãs de determinada série.Feito de fãs
para fãs o/
A nota da FGV diz tudo.
estou sem palavras.
Mentira, muito nada a vê, que povo mentiroso. e_e
Absurdo.
...
O que é que isso vai diferenciar na vida dele? será que
ele nunca pensou que futuros escritores podem passar
a adolescência escrevendo fic e as postando?
Liberdade não é crime
sem comentarios

ASSINATURAS
Breno Ribeiro Monteiro
Rodrigo Alves dos Santos

Beatriz Florence

Wellington
Lemnon Vinicius Lacerda
Oséas Marinho

Brazil / Ceará / Fortaleza
Brazil / São Paulo / Sao Paulo

Que absurdo esse projeto!!!
Projeto de Lei sem sentido algum!Não aprovo!
eu acho isso uma ijustiça , pois elas nao fazem nada de
errado , as historias nao sao copiadas de programas de
tv , muito menos tiradas de algum outro lugar, elas
Brazil / São Paulo / Sao Jose Dos usam apenas suas imaginaçoes , somente isso! Isso ja
Campos
é sacanagem de mas!
Uma vergonha!!!!! Porque ele não cria um projeto pra
colocar político corrupto na cadeia?! O país com tantos
problemas e esse otário querendo transformar gente
de bem em bandido!Com que moral O PAI DO
MENSALÃO tenta criar uma lei absurda como essa.
UMA
VERGONHA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Brazil / Minas Gerais / Uberaba
!!!!!!!!!!!!!!!!
Brazil / Minas Gerais / Divinopolis
Brazil / Alagoas / Maceio

Maria Mabel
Marina Oliveira Malavel

Brazil / Pernambuco / Caruaru
Brazil / São Paulo / Sao Paulo

Ellison Sousa Pereira

Brazil / Tocantins / Araguaina

Paula Vieira Lemos Pereira

Brazil / Minas Gerais / Belo Horizonte

Marco Antônio Gross Kronbauer

Brazil / Bahia / Salvador

Não podem Considerar a traducão dos animes um
Crime... isso está muiitO errado pq é feito apenas de fã
pra fã .. naum eh piratiado nem nada... muitO injusto...
É uma vergonha que os políticos brasileiros fazem. Ao
invés de resolver as calamidades sociais que assolam o
nosso país.
Eu acho isso um absurdo , reclamam que o brasileira
não escreve mais e que nao faz nada alem de ficar na
frente de uma TV bebendo e fumando , o que fazemos
são historias e nao um crime ....
É inadmissível que um projeto de lei tão amplo e
complexo como o que está sendo proposto, que afetará
diretamente a vida de mais de 32 milhões de
internautas no Brasil, seja aprovado sem um profundo,
amplo, democrático e transparente debate com todas
os setores da sociedade brasileira.

ASSINATURAS
Isso é simplesmente ridiculo!criminalizar um fã que
esta apenas fazendo algo que gosta e ajudando outros
fãs?não écrime distribuir gratuitamente arquivos!o que
os FANSUBBERS fazem é algo de fã pra fã... ninguem
ganha dinheiro com isso!

Jessica Ribeiro
cezar
Nayara Barros de Sousa

Brazil / Bahia / Jacobina
Brazil / São Paulo / Jacarei
Brazil / Piauí / Teresina

Gabriel Delorence Di Santo

Brazil / São Paulo / Sao Paulo

Murillo Teixeira de Souza

Brazil / São Paulo / Sao Paulo

Ana Paula Alencar Rocha

Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro

Hugo Marcus Jorge

Brazil / Paraná / Ponta Grossa
Brazil / Mato Grosso do Sul / Campo
Grande
Assinado
Brazil / Bahia / Salvador
Não proiba a traduçao de anime/mangás !!!!!!!!!
Absurdo
Brazil / São Paulo / Santos
Brazil / Rio Grande do Sul / Guaiba
_________________
Brazil / São Paulo / Sao Bernardo Do
Campo
Sem comentarios
Brazil / Rio Grande do Sul / Bage
falta do oque fazer master -- '
Vai criar alguma coisa mais útil e eficiente para
organizar alguma coisa nesse país.Por que você não se
preocupa com os assassinos que estão soltos por
Brazil / Espírito Santo / Vitoria
aí.Viva a liberdade de expressão!
Brazil / Amazonas / Manaus
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Acho issu um tremendo absurdo...
Brazil / Acre / Rio Branco
aew nem pensem em tirar o fanfics do ar pois o
bagulho é irado pow!!!!!!!!!
Brazil / São Paulo / Sao Vicente
Simplesmente, discordo. Isso dever ser amplamente
discutido, no entanto, minha posição é e sempre será
clara: Não, para o tal projeto. Existem coisas mais
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
importantes que requerem muito mais atenção.

Ana Carolina
Kaike
Maykon de Sousa Coutinho
Matheus Cardoso Silveira
Felipe Rubio Moste
Anelise Abascal Pastorini Brião.

Thaís Ferreira Mendonça
jackeline
Caio Gonçalves
mel
Isaias santos

João Alberto Valentim Mansano

Sem audiência pública, não dá!
Se for assim, acho que deve ser punido também quem
cria esse tipo de lei, fala sério.
Essa lei não pode ser aprovada e ponto final,por que
ele não vai caçar a podrdão dentro do governo envés
de ficar fazendo essas merdas ai.
vai prender bandido e assassino e deixa os otakus em
paz.
Criar barreiras dessa forma limitando a capacidade
criativa de internautas é até comico para nao dizer
outras palavras

ASSINATURAS
alex camus

Brazil / São Paulo / Aruja

Izabella Franca
W. C. M. S.

Brazil / Rio Grande do Norte / Natal
Brazil / Minas Gerais / Belo Horizonte

Luciana

Brazil / São Paulo / Santos

Pâmella Veiga Romana

Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro

Luis Henrique de Campos
simone
lalala
Heloísa Maria de Macedo Silva

Brazil
Brazil
Brazil
Brazil

Amanda de Azevedo Nogueira

Brazil / São Paulo / Osasco

/
/
/
/

São Paulo / Sao Paulo
Rio de Janeiro / Rio De Janeiro
Ceará / Fortaleza
Rio Grande do Norte / Natal

nãoooo
Eu acho isso um absurdo, afina de contas, nao se pode
proibir outras pessoas de usar a sua criatividade para
criar texto e publica-los num site da internet. Afinal,
são apenas histórias.
Acho algo completamente injusto e sem motivo algum
ser considerado crime a postagem na internet de uma
criação PRÓPRIA, como as fanfics, por exemplo. Sou
totalmente contra a aprovação!
Deviam se preocupar mais com os bandidos, assaltos,
pais jogando crianças pela janela, do que com uma
diversão saudável e intelectual de um punhado de
jovens que só querem fazer aquilo que gostam, sem
prejudicar ninguém. Tudo o que queremos é um pouco
de liberdade, não machucamos ninguém com isso,
antes nós aqui do que em boates, festas raves,
arranjando briga e usando drogas. Quanto a isso
ninguém faz nada, por que?
Acho que esse tal de Eduardo Azeredo não tem nada
de melhor para fazer porque enquanto ele fica
pensando em uma lei de mer* a Amazônia vai pro saco
(e não é só por causa de madeira sabia?) e bebês
morrem em um hospital porque ele está superlotado.
Mas esses são assuntos sem importância nenhuma
para o Brasil.
ISSO É UM ABSURDO!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
:B
Sou contra essa lei, e portanto assino esta petição.
Acredito que o projeto está a inibir o direito de escolha.
Até visa tirar o direito de escrever fanfictions, o que é
inadimissível, já que certos temas de fanfictions como
Harry Potter tem a APROVAÇÃO da própria autora da
série. Acho que é necessário rever alguns itens desta
emenda. Além de que, alguns arquivos em MP3 são
distribuídos legalmente na internet, de forma gratuita
ou não.

ASSINATURAS

Gabriel

Brazil / São Paulo / Sao Paulo

MARIO EMMANUEL ROCHA SANTOS
SILVA
Brazil / Bahia / Salvador
Matheus Dalio Alencar
Daniel Martins
Tiago

Brazil / São Paulo / Chavantes
Brazil / Rio Grande do Sul / Pelotas
Brazil / São Paulo / Nova Odessa

Caroline N. Castilho
Julia

Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro
Brazil / Maranhão / Sao Luis

Matheus Afonso de Oliveira

Brazil / Minas Gerais / Belo Horizonte

Victor Hugo

Brazil / Tocantins / Palmas

Bruno Alves da Silva
Thaìs
Mayra Bianconi
flavio goes da silva

Brazil
Brazil
Brazil
Brazil

/
/
/
/

São
São
São
São

Paulo
Paulo
Paulo
Paulo

/
/
/
/

Sao
Sao
Sao
Sao

Paulo
Paulo
Paulo
Paulo

discordo totalmente disso,tal ato não é criminoso.é de
certeza que tal ato de proibição venha a ocorrer por
falta de lucro nas redes de televisão de nosso país '-'
É lamentavel essa atitude com várias coisas serias
aconteçendo no pais e eles fazendo essa merda com o
perdão da palavra, politicos não servem para nada por
que eles existem.............
A ditarua acabou... nós temos o direito de demonstrar
nossos sentimentos em qualquer lugar...
Ah esses políticos...
Sem comentarios isso é uma brincadeira!
Brasil vai voltar a ditadura?so o que faltava agora!cade
a liberdade de expressão?!
nada a ver proibir fanfics...
Ter acesso a cultura é um direito de todo cidadão de
bem, o projeto de lei do Senador Eduardo Azeredo não
leva em conta os benefícios que o livre acesso aos
arquivos disponibilizados pelos subbers trazem. O
trabalho realizado por essas pessoas apenas
viabiliza ,a uma enorme parcela de internautas, o
prazer de apreciar uma forma de arte. Não havendo
nenhum ganho material em troca desse trabalho, não
há porque procurar uma razão para puni-los. Vamos
nos unir para evitar essa injustiça.
aff... como alguem pode querer criar leis assim?Como
se ja não bastasse a tentativa insana de tirar a maioria
dos canais internacionais da sky agóra vem com essa?
Sem contar que sites tem seu ganha pão nisso, ao
produzirem mangas, animes e coisas do genero eles
negociam com empresas para fazer propagandas...
sem contar que divulga a série se o motivo fosse a
aceleração na edição que prejudicaria os criadores das
séries...
Não podemos deixar que isso aconteceça, o futuro da
internet brasileira está em jogo. Depois dissem que o
País, é um país democrático.Vamos a rua...

viva a liberdade de xepressao

ASSINATURAS
João Augusto Robles Pinheiro
Flávia Herrmann Menezes
Gabriel Carvalho
Gabriel Fonseca
Gabriela Padovan
Felipe Fernandes Silva
Wanabe_Killer
Diego Marinho

Vinicius Tinoco Abreu

Isaura Cristina Mendes Fonseca

Rafaela Resende Frigério

Simplesmente, uma tipica atitude de censura. Estamos
Brazil / São Paulo / Campinas
voltando a ditadura?
Liberdade cultural.
Brazil / Paraná / Curitiba
Brazil / São Paulo / Catanduva
¬¬ oque mais falta?
Brazil / São Paulo / Sao Jose Dos
Campos
.-.
Acho bem melhor ler sem nada disso,dessa lei ae,do
Brazil / São Paulo / Ribeirao Preto
que sair por ai roubando e matando.
Brazil / São Paulo / Sao Bernardo Do Abaixo a essa lei que nada mais é do que uma nova
Campo
forma de censura, dessa vez pela internet.
Nao deixaremos q isso realmente venha a tona !!!!En
Brazil / Acre / Rio Branco
Taro Adun!
Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro
E ridícula essa lei.O Senador Azeredo está querendo
ganhar votos com essa manobra,só que se deus
quizer(e ele há de querer) isso tudo vai contra ele.O
mínimo que um senador,que decide fazer um projeto
de lei,tem que fazer é estudar o assunto e ver que
impacto tem na sociedade!!!!!!!!Eu confesso que eu
nunca gravei nome de senador nenhum em que
votei,mas pode ter certeza,esse nome desse senador
Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro eu nunca vou esquecer!!!!!
sem comentários, já que é assim, porque nao prender
também, os autores de livros famosos? Fanfics são
histórias criadas por fãns, é proibido agora EU querer
publicas MINHA propria história? Cada uma que me
Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro aparece!
Tanto fanfics, fanfictions e traduções de animes e
mangas, são um modo de arte. Eu, e milhares de
pessoas e lêem, escrevem, e utilizam essas traduções,
ficaríamos muito chateados em saber que não
poderíamos mais usufruir dessa fonte de cultura e
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
diversão pela internet.

ASSINATURAS

Deborah Castro

Brazil / Paraíba / Campina Grande

Juliana M. Martins

Brazil / São Paulo / Campinas

Luiza Padoan

Brazil / São Paulo / Sao Vicente

Carlos Eduardo Bechlin
Brazil / Santa Catarina / Biguacu
Pedro henrique Gonçalves de Alencar Brazil / Ceará / Fortaleza
Thiago Soares da Silva
Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro
Luiza Heinen
Brazil / Rio Grande do Sul / Gravatai
Fábio Sanches
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
charles andré matias da silva
Brazil / Amazonas / Manaus
Marcio André

Brazil / Paraná / Curitiba

Acho um absurdo proibir tal coisa, pois o que fazemos
é apenas um modo de nos expressar através de
estórias. Será um escritor que publica suas estórias em
forma de fanfic igualado a um criminoso? E a liberdade
de expressão? Um adolescente pode ser escritor, sim!
E na sua vontade de expor suas estórias, o mais fácil é
por meio de fanfics. Será que agora, nós, adolescentes,
teremos que publicar livros para expor nossas idéias?
Acredito que há coisas mais importantes em nosso país
que merecem muito mais atenção do que o fato de
pessoas que copiam histórias e distribuem na rede. É
apenas um hobby, como outro qualquer. Jamais um
crime.Com todo o respeito, é por essas e outras que o
nosso país continua o mesmo, aliás, mais declina do
que qualquer outra coisa.
Essse projeto é um absurdo; como fãs, temos o direito
de publicar o material que nós próprios fazemos. Ao
fazer isso, não estamos denegrindo ou violando a lei
dos direitos autorais, pois, todo o material produzido
por fãs, são claramente circulados apenas para outros
fãs. E, os direitos autorais do autor da mercadoria está
sempre claramente impresso.
Isso é absurdo. Pra onde vai a liberdade dos
internautas? Será que ninguém mais vai poder baixar
sua música ou anime e aproveitar em paz? nossas
conversas no msn ou mIRC por mais idiotas que as
vezes sejam não vão ter mais liberdade? Deveriam
procurar regulamentar leis que fossem mais eficientes
pra departamentos com mais urgência como segurança
ou saúde em vez de votarem projetos que podem ser
considerados ridículos como esse...

nao tem centido nenhu essa lei
Sou contra, tantas outras coisas que se tem de se
preoculpar.

ASSINATURAS
Daniel santos de souza

Brazil / São Paulo / Sao Paulo

Paulo Guilherme
Brazil / Espírito Santo / Vitoria
Igor Thiago Gonçalves Soares da Silva Brazil / Pernambuco / Camaragibe
Beatriz Gonzaga
Brazil / São Paulo / Taubate
Giovana
Brazil / São Paulo / Marilia
Daniela Nayume
Brazil / Mato Grosso / Cuiaba
Guilherme S. Penteado
Brazil / Paraná / Curitiba
Laisa Amorim
Brazil / Bahia / Salvador

Felipe HIde

Brazil / Paraná / Curitiba

Monique Mika

Brazil / São Paulo / Marilia

rodrigo cesar pires

Brazil / Paraná / Jacarezinho

Carlos
Augusto
Miranda

Lucas Biasin Coelho

Gonzalez

Assef
Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro

Brazil / São Paulo / Jundiai

ISSO É RIDICULO !!!!!!FALTA UM POUCO DE NOÇÃO
PARA ESSES POLITICOS.
Apenas e simplesmente falta do que fazer por parte de
vossa senhoria o senador Eduardo Azeredo...
Não somos criminosos, apenas interessados!
não podem criminalizar as fanfics, e etc..

Senador sem nada pra fazer é assim.Ainda bem que
tem senadores que fazem propostas decentes, como o
que quer acabar com os impostos dos instrumentos
musicais.
é,realmente se acontecer essa proibição; vai ser uma
injustiça! por Monique e Bianca
Lei para acabar com a alegria de quem é fã desses
animes..... que esperam semana após semana para
poder ver seu anime predileto.... então ja que estão
querendo acabar com isso.... que tal fazer um projeto
para trazer esses animes para serem passados no
brasil..... estou vendo que eles tem tempo
sobrando......
Acho esse lei ínutil, pois o ató de baixar ou fazer fics
não atrapalha a vida de ninguem e não é como a
pirataria de filmes ou algo do gênero.A divulgação dos
Animes via internet só é um meio de transmitir um
desenho que talvéz nunca passe aqui.
É uma falta de vergonha isso...Porque ao invés de
implicar com uma coisa que esta quieto, qual que seria
o propósito dessa lei???Ah!... Deveriam cuidar melhor
da situação do país... Cade a saúde publica?? A
segurança publica??

Bruno Eiji Yasuhara

Daniela Prandi
Bruna Sousa Conde de Deus

ASSINATURAS
Não tenho palavras para expressar meus sentimentos
de angústia, para os senadores do Brasil: vocês estarão
proibindo um ato de caridade quanto um ato de
criatividade para o Brasil, não sei o porque de vocês
estarem proibindo a criatividade no nosso país se este,
que é um passo para o desenvolvimento humano, e
para que proibir um ato de caridade de uma pessoa
para bilhões de usuários da internet? Pensem bem pois
vocês podem estar fazendo o Brasil dar um passo
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
gigante para trás.
Não querendo faltar com respeito ao senador Azeredo,
mas, como muitos outros adolescente como eu
percebem, a nossa pátria possui diversos conflitos
sociais e economicos a serem resolvidos e uma lei que
proíbe fansubbers,fanfictions e troca de músicas pela
internet é elaborada. Francamente, isso é uma atitude
Brazil / Ceará / Crato
deveras mesquinha e sem lógica.
Sou contra!! Nossas imaginações não devem parar de
Brazil / Minas Gerais / Pocos De Caldas ser publicadas pela uma lei estúpida
Não podem proibir isso de forma alguma, este senador
deveria estar preucupado em prender bandidos e não
em interferir no lazer de nós brasileiros.
Espero que seja debatido e revisto certos pontos dessa
lei...
Lamentável...
Assino por que isso é um absurdo!
Não vai ser proibindo fanfictions e fansubbers que vai
melhorar o país. :)

Scoot Binx

Brazil / São Paulo / Campinas

Marcelo Lima Zanotto
André Felipe de Souza
mateus Muzulon Braga

Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Brazil / Santa Catarina / Blumenau
Brazil / Paraná / Sao Jorge Do Ivai

Hannah Fonseca Bizinoto
Bruno martins silva
Bianca Duarte

Brazil / Espírito Santo / Vila Velha
Brazil / Minas Gerais / Belo Horizonte
Brazil / Pará / Belem
Brazil / Rio Grande do Sul / Cachoeira
Do Sul
Fanfic NUNCA foi crime! E NUNCA vai ser!
Brazil / São Paulo / Sao Jose Dos Sou contra esse projeto de lei pelos mesmos motivos
Campos
apresentados nesta petição.
Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro Que absurdo limitar a imaginação
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Meu isso só pode ser palhaçada

Natália Vargas
Victor Lopes Rangel
Caroline Azulay
Vitor Perrotta

ASSINATURAS

Fabricia Rosa do Nascimento
Diogo Godinho Rosso
Jackson Cassimiro Corrêa
Vinicius Loiola
Lucas do Carmo Oliveira
Fábio Vieira Barreto

Lucas Inácio de Souza

Thaise Nunes

Ricardo Giampaoli

eduardo

E nestes momentos que tenho vergonha de ser
chamada de brasileira. Tanta gente passando fome,
tanta gente roubando o dinheiro publico, tanta gente
traficando drogas e vivendo solto por ai. Agora vão
preocupar com desenho animado??? Como dizia um
Brazil / Minas Gerais / Patos De Minas sabio Renato Que Pais e este?
Brazil / Rio Grande do Sul / Porto
Alegre
absurdo!essa lei.
será que esse senador assisti alguma coisa na
internet?e como ele sabe que aquilo foi o proprio autor
que divulgou???
Brazil / Minas Gerais / Esmeraldas
Brazil / Maranhão / Imperatriz
Essa lei é uma droga!
Brazil / São Paulo / Sorocaba
se não houver um debate, todos terminarão pagando,
Brazil / Sergipe / Aracaju
liberdade na internet tb!
Legendar ou transferir dados via internet NÃO DEVE
SER
CONSIDERADO
CRIME.
Errado
seria
se
legendassem para VENDER, aí seria considerado crime.
A internet é uma ferramente de LIVRE USO e não
deveriam impedir de usuarios transmitirem dados. Mas
há casos diferentes, como a pedofilia, isto sem duvida
Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro alguma é crime.
Sem cabimentos proibir isso, vão procurar coisas mais
importantes pra proibir, como por exemplo: a morte de
pessoas inocentes por causa dessa violência
Brazil / Piauí / Teresina
exorbitante!
Distribuir gratuitamente um software que não tem um
escritorio legal representando a emrpesa no pais não é
crime! por que transformar a mesma coisa só que com
vídeos ou desenhos que nunca passaram aqui, e se
passar será com uma dublagem porca em crime?? vão
criar leis mais severas para esses menores com ar-15 q
Brazil / Rio Grande do Sul / Porto ficam só 1 mês numa febem e ainda guanham vistas
Alegre
de padres etc...
VA FAZER UM PROJETO DECENTEISSO É ABUSO DE
PODER E DESCULPA SÓ PRA DIZER Q FEZ UM
PROJETOFOME EDUCAÇÃOSAÚDEFAÇA ALGO PARA
Japan / gifu / Minokamo
AJUDAR COM ESSES PROBLEMAS

Géssica Souza

Brazil /

Johnny Herrera
Joelmir Gomes Santos Silva
Danielle Montanari

Brazil /
Brazil /
Brazil /

Roberto Vasconcelos Farias

Brazil /

Agricio Dias da Silva Neto
Pedro Emanuel Parahyba

Brazil /
Brazil /

André Lucas Zanellato

Brazil /

Rafael Araujo Fonseca
Virna Elise Berredo

Brazil /
Brazil /

Carlos Henrique Neris de Santana
Fabiana Lopes
Graciely

Brazil /
Brazil /
Brazil /

Francisco Igor daLuz Cavalcante
Ana Paola Melissa Jakobowski
João Luiz Cavalcante Junior

Brazil /
Brazil /
Brazil /

ASSINATURAS
É uma vergonha viver em um país com uma pessoa
que se diz defender nossos direitos ter uma idéia
absurda dessa. Como pode criar uma lei tão inútil que
visa apenas destrir o hobby de milhares de jovens fãs
de uma boa cultura que não fazem mal algum a
alguém. Deve ser uma pessoa desprovida de raciocínio
lógico que nem ao menos conhece os esforços
altruístas de pessoas que levam suas vidas já com
muito esforço e ainda reserva tempo para divulgar as
São Paulo / Sao Paulo
coisas que gosta a outros.
Totalmente sem noção esse senador.CUBA. Um país de
Minas Gerais / Varginha
todos.
Bahia / Cachoeira
Por favor, cancele esse projeto.
São Paulo / Sao Paulo
Fanfics também são hobbys, oras!
Deviam gastar o dinheiro publico em saúde e
Ceará / Fortaleza
educação.
Por que vocês não vão cuidar da amazôia antes que os
Paraíba / Joao Pessoa
estados unidos a compre por completo?
Ceará / Fortaleza
Isso é, sem mais, apoio a pirataria.
Absurdo!Estão tentando tirar todos os direitos criativos
Paraná / Curitiba
do povo!Absurdo!
é um absurdo esse projeto de lei que foi proposto por
esse Senador da camara!Onde está a privacidade dos
São Paulo / Cajuru
internautas ?
Maranhão / Sao Luis
Qual a necessidade disso? Dispensavel comentários.
AFF. fala serio. Este senador nao tem o que fazer. As
coisas q deveria proibir , ele nao proibe.Um dia vai ter
Bahia / Salvador
uma lei q proiba mendingo de dormir na rua.
Pernambuco / Recife
Sergipe / Aracaju
#NOME?
Essa lei é ridicula, sem propósito sério.Sou
Ceará / Sobral
eternamente contra!!!!!!!!!!
Paraná / Laranjeiras Do Sul
LIBERDADE DE ESCOLHA!!!
Rio de Janeiro / Rio De Janeiro CONTRA!

ASSINATURAS

CLEDSON ROBERTO DA SILVA COSTA

Taís Abranches Reis Ferreira

Flavio

Ricardo Capiberibe Nunes

Rafael Moraes Tavares

Daniel Pinheiro Moreira
Mariana Leutwiler
Renato Carneiro
Henrique Alves Barbosa
lucas raniere menezes rodrigues

Isso é um absurdo..Sou a favor da livre expressão de
qualquer cultura. Os desenhos japoneses sempre
tiveram essa temática, nao vejo o porque de toda a
polêmica... Não sou a favor da banalização sexual, mas
sim, da livre expressão dos artistas d qualquer país e
Brazil / Maranhão / Sao Luis
como platéia antenta devemos assimilar a arte... !!!
Pára a palhaçada! TANTA coisa pra esse cara se
preocupar. TANTA CRIANÇA MORRENDO COM DENGUE
e ele quer criar LEI proibindo criação de adolescente.
Vai proibir esses políticos de roubarem e depois se
Brazil / Rio de Janeiro / Niteroi
procupa com pouca coisa. Fasfavô!
Isto não é bom, muitas pessoas adoram ver arquivos
de vídeos no computador, se isto acabar, não haverá
motivos para muitos, inclusive eu, Flavio, para
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
continuar pagando NET para o computador.
Acho que o Senado deveria se preocupar com os
verdadeiros criminososque vestem terno e colrainho
branco e se escondem na alcunha políticae de vez em
quando são expostos em casos
como mensalão,
sanguessugas,mas saem impunes pois a lei preve a
estes senhores imunidade.Criminosos que roubam do
Brazil / Mato Grosso do Sul / Campo povo milhões e não são punidos porque sãoSenadores,
Grande
Deputados ou Vereadores.
Esse assunto não deve ser discutido a portas
fechadas,pois ele afeta a vida de milhares de
brasileiros usuários da internet.Este é um assunto que
deve ser levado ao debate público para o bem maior
Brazil / Sergipe / Aracaju
dos brasileiros
Pro inferno de Hades com esse imbecil, tá pensando q
isso aqui é ditadura ow animal. Vá criar lei contra os
seus colegas do mensalão, e trabalhar pra sociedade
ser mais segura de si e ñ ter q se preocupar com
Brazil / Rio Grande do Norte / Natal
problemas primários, como educação e alimentação.
Brazil / Goiás / Goiania
Brazil / Paraíba / Campina Grande
Nem ao lazer teremos mais direitos.
Brazil / Alagoas / Maceio
Sem Comentários.
Brazil / Sergipe / Aracaju
isso não é uma lei e sim uma palhaçada!!!!!!!

ASSINATURAS

lais munhoz
Jurandyr Duqeu Pinto Neto
Jen Horng

Brazil / São Paulo / Campinas
Brazil / Bahia / Itabuna
Brazil / Pernambuco / Recife

Daniela C. Melo
Ramon Oliveira Barbosa

Brazil / Paraíba / Joao Pessoa
Brazil / Bahia / Salvador

Francis Sousa da Silva

Brazil / Bahia / Salvador

Daniel Silveira Yukimura López

Brazil / Santa Catarina / Sao Jose

Pedro Henrique
Filgueira

Rios

de

Oliveira
Brazil / Rio de Janeiro / Marica

Carla

Brazil / Bahia / Cruz Das Almas

César Augusto Leepkaln Ferraz

Brazil / São Paulo / Sao Paulo

Essa lei é tão ridicula quanto a da tv a cabo. Os
fansubbers só aumentam a fama e vendas de animes e
mangás.
Absurdo!
eh um absurdo!!!!
Qual o problema de pegarmos séries japonesas e
legendarmos sem fins comerciais para os fãs
assistirem?Querer proibir isso, é voltar á ditadura...
depois de todos os direitos conquistados nas leis,
proibir uma simples diversão?As pessoas que
assistiram um determinado anime, quando vira fã, quer
comprar o dvd oficial, os bonecos e tudo que é
comercializado á respeito daquele anime, vocês não
conseguem entender isso?
Não poderá fazer isso,pois todos os autores de
desenhos animados e quadrinhos um dia já copiaram
outros autores para poder evoluir profissionalmente. O
Fanfic ajuda a melhorar a caligrafia e o aprendizado da
língua portuguesa, além formar novos escritores.
Os politicos jah manipulam nossas vidas, agora vçao
escolher o que vemosIsso ah ta virando uma Ditadura
Que isso? incapacidade de encontrar ladrões de
verdade? e agora quer ir atrás de pessoas inocentes,
que fazem as coisas por livre e espontânea vontade,
sem fins lucrativos?
A rede de internet possibilita uma ligação entre
pessoas em todo o país e, até mesmo, o mundo. É
absolutamente inadimiscível considerar-se crime o fato
de termos internautas com alta capacidade criativa,
até mesmo porque tais 'criações' dinamizam a rede e
tornam cada vez mais interessantes e produtivos, com
relação ao conhecimento e aprendizagem de um modo
geral, os acessos à internet.
Proibição de arios setores da internet sem recorrencia
aos internautas brasileiros é uma falta de cidadania e
democracia, algo inadmissível que não deve ser
aprovado

ASSINATURAS
Murilo Machado de Souza
Eddie Félix Guimarães
carlos eduardo

Brazil / São Paulo / Franca
Brazil / São Paulo / Indaiatuba
Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro

João Paulo
Derek Fischer
Rotsen Campos

Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Sul
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil

Luiz de oliveira
Ronald de Araujo Pessoa
Talmo M. F. Rodrigues
Ana Flavia Campos Torres
DIOGO CORREIA
Douglas Rafael de Souza Leite
Alessandra
Jason Donadio
André Barros

Edson Mitsuyo Teixeira Oka

Bruno Sergio de Oliveira

Prendam os assassinos ao invés de prender quem tem
/ Alagoas / Arapiraca
inteligência.
/ Rio Grande do Norte / Natal
Isso é uma... vergonha!
#NOME?
/ Bahia / Salvador
/ Rio Grande do Sul / Caxias Do
abaixo a essa lei!!!
/ Ceará / Fortaleza
Proibição, Liberdade...Democracia, Evolução...
/ Rio de Janeiro / Cabo Frio
No coments
/ Acre / Rio Branco
As fanfics nao devem ser ilegais !
/ Acre / Rio Branco
Eu nao considero Fansub como Crime
nunca
pode
ser
considerado
crime,
alguem
disponibilizar algo de graça, mesmo que aquilo foi
Brazil / Sergipe / Aracaju
comprado..
Brazil / Rio de Janeiro / Macae
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
...
isso é um insulto para todos nós brasileiros, parem que
fazer projetos como esses e vão atras de verdadeiros
Brazil / São Paulo / Aracatuba
criminosos
Porque esse Senador não vai fazer coisa melhor como
tentar mudar um pouco esse nosso país que está
afundando na corrupção, se tem tempo para ficar
pensando em coisas idiotas, como proibir a diversão de
milhões de pessoas, fazendo com que seja proibido os
Brazil / Mato Grosso / Lucas Do Rio fansubers, fanfics, etc porque não vai acabar com a
Verde
corrupção, ajudar a melhorar o país.
totalmente inapropriado esse tipo de abuso.sem
mencionar que não existe meio de controle do que as
pessoas
podem
ou
não
fazer
em
seus
computadores...Ditadura?! ta parecendo né, e depois
os lixos do brasileiros ainda reclamam do pais ser de
terceiro mundo..era pra ser de quinto.trash
Brazil / Maranhão / Acailandia

ASSINATURAS

Gina Luisa
Bárbara Xavier

Ramon

Wagner Henz Schettert
Isabella Medeiros
Candice Lopes Brasileiro
Marina
Chrysthowam A. Santos

Bruno Thiago
Alisson Borges Marinho

Não há motivo para proibir o compartilhamento de fics
e de mangás. São apenas historias criadas para
entreter os leitores. No Brasil ainda há pessoas que
morrem de fome, mas ninguém se preoculpa com isso.
Pelo visto, o mais importante é condenar e proibir a
publicação e tradução de mangás e fictions na Internet.
E o Brasil é considerado um país desenvolvido!!! Será
Brazil / Bahia / Salvador
mesmo?!
Enquanto o Brasil precisa de severas leis, de
programas para a educação e a fome, é nisso que os
senadores estão pensando??
Brazil / Rio Grande do Norte / Natal
Aew sr. Senador... Tu num tem coisas mais importantes
pra fazer naum?Pirataria rolando solta, tanta
bandidagem por aí e vocês não prendem, tantos
problemas no país que precisam ser resolvidos, e vcs
querem fazer essa sacanagem?Tem medo é de morrer,
isso sim...Bando de interesseiros, não estão indo a
favor
do
povo...NÃO
A
CRIMINALIZAÇÃO
DE
FANSUBBERS! Ò.Ó
Brazil / Rio de Janeiro / Nova Iguacu
Quero ver o que VOCÊS fariam, se fosse com
vocês.Tirar os programas vistos na internet é
Brazil / Rio Grande do Sul / Porto equivalente à tirar o celular de um empresário.Com
Alegre
todo respeito, o senador está louco.grato,Wagner
Brazil / Mato Grosso do Sul / Tres
Lagoas
Eu assino
Brazil / Paraíba / Campina Grande
Absurdo completo.
Brazil / São Paulo / Campinas
O quê? O QUÊÊÊ???????
Brazil / Paraná / Toledo
Viva o Fansubbbbbbbbbbbbbbb
Um absurdo proibir os Animes e Mangás. TANTA COISA
QUE TÊM QUE ARRUMAR NO BRASIL, E QUEREM
PROIBIR QUE BAIXAMOS ANIMES, NA BOA, VÃO SE
Brazil / Santa Catarina / Blumenau
FERRAR!
Sou contra essa proposta!
Brazil / Goiás / Goiania

ASSINATURAS

Marcelo Ratton

Brazil /

marina ferraz
luiz felipe miranda
Rita Julia M. Prates
Taiana Cavalcante de Moura

Brazil
Brazil
Brazil
Brazil

regis loss frizzera

Brazil /

/
/
/
/

Absurdo um projeto deste, ele vem para tentar
organizar o que não pode ser organizado. E todos
sabem que não existe segurança que não possa ser
quebrada nessa rede, é apenas questão. Se eu não
puder usar a rede anonimamente no Brasil vou fazê-lo
como se estivesse na Argentina, e muito farão o
mesmo, inclusive quem estiver afim de fraudar o
sistema. E com esses dados dando bobeira na rede vai
Minas Gerais / Divinopolis
ficar MUITO interessante atacar os servidores do Brasil.
eu acho o maior desrespeito essa nova lei!com tanta
coisa errada acontecendo em brasília esse povo vai se
preucupar em tirar o unico direito que o povo tem que
São Paulo / Ribeirao Preto
é o de liberdade de na internet
Pernambuco / Recife
......
São Paulo / Bauru
eh realmente lamentável uma lei assim.
São Paulo / Cachoeira Paulista Absurdo!
Naoooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo a
Espírito Santo / Vitoria
essa lei

William Rodrigues Costa

Brazil / São Paulo / Franca

Marcos Rios

Brazil / São Paulo / Sao Paulo

Amanda Cristina do Prado Silva
Quidi

Brazil / São Paulo / Mogi Das Cruzes
Brazil / São Paulo / Sorocaba

Paulo Ricardo Dias dos Santos
Elmadan Alvarenga M.Rodrigues

Brazil / Maranhão / Sao Luis
Brazil / Pará / Santarem

Isso é uma afronta a liberdade de expressão, e do
direito da concorrencia contra as empressas que
conseguem
os
direitos
legais,
ninguém
está
reivindicando os direitos das obras mais sim
contribuido para q mais pessoas tenham acesso a elas.
O Senador devia se preocupar com os verdadeiros
problemas do nosso país e não com a diversão de nós,
fãs de seriados.
Com tanta coisa importante pra arrumar, eles vêm e
criam lei pra ISSO?? Brincadeira, viu.... -__estou revoltado com isso, declaro minha indignação
com Senador Eduardo Azeredo.

André

ASSINATURAS
Tenho certeza que o senador Eduardo Azeredo tem
algum video,música,software etc falsificada em seu
computador.proibir isso é só tatica de senador para
mostrar que tá fazendo alguma coisa, além de roubar
dinheiro do povo.essa lei se aprovada não vai adiantar,
o Brasil não tem como controlar isso, alias creio que
nenhum pais do mundo tenha.Depois não sabemos
porque o Brasil é um pais pobre, afinal os politicos dão
mais atenção a utopias do que os problemas socias do
Brazil / Santa Catarina / Florianopolis pais.

elcio araujo

Brazil / São Paulo / Santos

Romulo Luiz Vieira Rego

Brazil / Rio Grande do Sul / Pelotas

Não há comércio; apenas o livre acesso à arte, cultura,
entretenimento etc. Atitude que não é compartilhada
pela União, já que não consegue ao menos oportunizar
aos brasileiros o básico em: educação, saúde,
segurança - isso sem falar nos baixos salários dos
educadores deste país, os quais não se sentem
motivados a criar novos apreciadores das inúmeras
artes existentes...tais como as que citei há pouco.
É um absurdo, esse tipo de liminar entrar em algum
tipo de pauta, sinceramente em senador, sinceramente
emmmm....

Brazil / Rio Grande do Norte / Natal

eu tenho 12 anos e sou autora de fanfics,e vim aqui
mostrar que eu tenho voz.por que voces não vão se
preucupar com os senadores corruptos,miseria,fome,a
amazonia e outras coisas mais graves do que sonhos
infantis,pois que eu saiba o trabalho de voces, não e
destruir sonhos e sim se preucupar com os reais
problemas do Brasil,porque se voces cogitam em
pensar que nos vamos aceitar isso como nossos pais
aceitaram a ditadura estão muito enganados!

Bianca Wainberg

Akemi Shimada

Andréa Rocha Bonna
Juliana
Santos
Alencastro
Figueiredo

Japan /

Brazil /
de
Brazil /

Diego Araújo
Dilton Crozeta Rufino
Ronier

Brazil /
Brazil /
Brazil /

Carlos Magarão de Oliveira

Brazil /

Pedro Luiz Paes Barreto dos Santos

Brazil /

ASSINATURAS
Como uma mãe de uma filha adolescente, me sinto
mais segura vendo minha filha assistindo algo como
animes e seriados pela internet do que ver ela
andando nessas ruas perigosas de hoje em dia.Antes
de proibir a internet, tente encontrar uma solução para
a seguranças dos adolescentes nas ruas. Tenho certeza
que muitas mãe preferem ver seus filhos em suas
casas do que andando nas ruas sem saber o que está
Shiga / Kokka
fazendo.
As fictions ampliam a criatividade. Será que as crianças
e adolescentes perderão esse direito sendo obrigadas
a copiar o que elas vêm hoje? Um mundo de corrupção
São Paulo / Sao Paulo
e violência onde a paz não tem vez?
Acho que já está partindo para parte do exagero. Não
Sergipe / Boquim
isso não é necessario!
Descordo plenamente do projeto de Lei do Senador
Rio de Janeiro / Rio De Janeiro Eduardo Azeredo!
Santa Catarina / Florianopolis
Minas Gerais / Uberaba
É um erro criminalizar um ato que na realidade naum
tem fins lucrativos e que não prejudica em nada os
criadores do que esta sendo legendado!Fato esta lei é
Bahia / Salvador
apenas uma perda de tempo sem sentido
Engraçado é que ninguém faz lei contra a imunidade
parlamentar, contra as 2 férias ao ano dos nossos
políticos, contra os cartões corporativos, contra as
ONGs de fachada que sugam o dinheiro público como
um ralo, contra as centenas de empreiteiras que nunca
terminam sua obras mas recebem o dinheirinho do
contribuinte, contra os mensalões e derivados (a cada
dia
aparece
um
novo
escândalo!),
gestões
Pernambuco / Recife
incompetentes e irresponsáveis.

Eduardo Salomão
Mariana Callado
Priscila
Jennifer

Brazil
Brazil
Brazil
Brazil

/
/
/
/

renata suellen doria

Brazil /

Gustavo Oliveira
silvio silvério feitosa de freitas
Cristian Simonatto
RUDNEI MARTINS DA SILVA
Lucas
Felipe Moreno
ANTONIO RODOLFO

Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil

Asdorfo Jeonson

Brazil /

danyllo richard da silva
João

Brazil /
Brazil /

/
/
/
/
/
/
/

ASSINATURAS
Quem esse senador pensa que é pra querer
criminalizar uma das melhores coisas do mundo, que é
a tradução de animês, entre outras coisas, e além
disso tirar a liberdade dos internautas... Aliás ele devia
começar algum projeto contra os politicos corruptos,
mas ah... claro , isso ja é uma conveniencia para
ele.Esse cara devia é cuidar do crime de verdade em
vez de fica inventando leizinha vagabunda só pra
São Paulo / Braganca Paulista ganha dinheiro e reconhecimento...
Rio de Janeiro / Rio De Janeiro
São Paulo / Sao Paulo
Mato Grosso / Cuiaba
achei isso uma palhaçada!eles não sabem como é
trabalhoso legendar um animê!ou até mesmo fazer
uma fic.ACHO QUE aas cadeias são pra criminosos e
NÃO para pessoas criativas!!!O certo é prender
criminosos,não uma pessoa que acabou de passar
arquivos pro mp3!Eles não vão só diminuir a
pirataria,irão diminuir as informações da população!
Crime mesmo,será se aceitarem essa lei!que é um
Rio de Janeiro / Rio De Janeiro COMPLETO absudo!¬¬'
Não pode fazer isso, eu enviei um e-mail para os
produtores de Naruto, Ragnarok, Dragon Ball, e outros
animes e desenhos com o artigo.Claro, em
Paraná / Sao Mateus Do Sul
japonês...Eles autorizam APENAS
São Paulo / Panorama
Este projeto é uma calunia!!!!
Rio Grande do Sul / Farroupilha Essa lei absurda não merece nem comentários.
São Paulo / Sao Paulo
sem comenterios
São Paulo / Sao Paulo
Controlar a internet é ridículo. Abaixo a censura.
Bahia / Salvador
Um absurdo esse lei!
Bahia / Salvador
È um absurdo
DAQUI
A
POUCO
PROIBEM
PUMP
TAMBEM,
Santa Catarina / Florianopolis MANCADAEWLZ
o pessoal q traduz as coisas para nos não são
criminosos fazem isso por hoobe sao ótimas pessoas
não merecem ser culpadas pelo que fazem merecem
ser tratados com respeito .
Minas Gerais / Uberlandia
Paraná / Curitiba

ASSINATURAS
Anna Karina Pimentel Teodoro Corrêa Brazil / Rio de Janeiro / Angra Dos Reis
Diego Viniciusd Gaspar Lima
Brazil / Espírito Santo / Vila Velha
estou contra a lei posta do senador totalmente
Concordo com o propósito da Petição.
Joao Roberto Perin
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Eu quero os meus direitos nesse país! Quem já viu!
Jossan Barros Arruda Ribeiro
Brazil / Pernambuco / Recife
Agora só falta proibirem de respirar!
Um absurdo. Se esses aí querem mudar a internet,
querem tirar o meu motivo e o de muitas outras
pessoas para passar um bom tempo nela, que
conheçam isso primeiro.
Ana
Brazil / Paraná / Curitiba
Vivemos uma nova era da reprodutibilidade técnica. A
aura já se esvaiu a muito dos bens culturais, como
previa Walter Benjamim. Porém, da mesma forma
como esse autor da famosa escola de Frankfurt previu
a perda da magia que envolvia as obras de arte com a
possibilidade da reprodutibilidade técnica, ele previa a
utilização política e social desse novo cenário. A
regulamentação é necessária, mas devemos ter calma
e analisá-la com outros olhos, com os olhos da
Thiago Leite Costa Valente
Brazil / Rio de Janeiro / Cantagalo
atualizadade.
essa lei q estao tentando criar e totalmente
Eduardo
Brazil / Distrito Federal / Brasilia
inconstitucional e sem nexo.
Mestre Shake
Brazil / Espírito Santo / Vitoria
Brazil / Rio Grande do Sul / Porto
Alegre
eric grong
Seria crime se vendem-sem o que fazem, não so
fazendo. Os autores deveriam ficar felizes com a
Lucas Humberto
Brazil / Minas Gerais / Caratinga
divulgação
É um absurdo podar a criatividade humana realizada
sem fins lucrativos dessa maneira.Esse senador é um
tubarão capitalista que só visa o lucro e chamar
atenção. O nome desse senador está guardado para
milhões de internautas, é melhor não pensar em
Geórgia Geogletti Cordeiro Dantas
Brazil / Paraíba / Joao Pessoa
eleições para cargos públicos novamente.

ASSINATURAS

Giulia Fioratti

Brazil / São Paulo / Sao Paulo

José Augusto Leitão Rodrigues

Brazil / Pará / Belem

Renata Maria Nakazato

Brazil / São Paulo / Sao Paulo

Xandai de Paula Damião

Brazil / Paraná / Curitiba

Luzianderson Santiago Silva
Fernanda
Gabriela Alves

Brazil / Ceará / Limoeiro Do Norte
Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro
Brazil / São Paulo / Carapicuiba

Luisa

Brazil / Minas Gerais / Belo Horizonte

E inadmissivel que uma lei tao RIDICULA como essa
seja aprovada!Escrevemos por diversao,e e ate mesmo
insultante sermos chamados de criminosos por isso!!
isso prejudicará em muito a divulgação da
cultura\r\naudio visual..\r\ndesde já peço um abaixo a
essa lei inutil\r\n\r\nporque enquanto tentar acabar
com os fansubers\r\no brasil enfrenta problemas muito
maiores que\r\nsão deixados de lado!!!\r\n\r\nabaixo a
hipocrisia!!!
Com tanta coisa mais importante para os \Senhores\"
se preocuparem, tanta gente passando fome, sem
emprego, crianças sem estudar, sem comer, sendo
exploradas e maltratadas.\r\n\r\nE voces querem nos
punir por expressarmos nossa criatividade escrevendo
e proporcionando um pouco de fantasia as nossos
leitores nesse muñdo tão retorcido em que vivemos.\r\
n\r\n"
Eu discordo do Senador!!\r\n\r\nIsso é ridículo demais...
será que ele odeia os internautas??? Se realmente
odeia... não devia fazer isso porque a maioria pessoas
gostam dos internautas!\r\n\r\nE também... que
absurdo... o Senador preocupa mais isso ao invés
preocupar a segurança do Brasil... saúde e educação!
Por isso, o Brasil é um país sem vergonha na
cara!\r\n\r\nAté mais!!
Bloquea 1 das principais condições p/ criatividade q é
reciclagem d idéias,possibilidade d compartilhar bens
culturais. Os Senadores sabem q eles irão considerar
criminoso 1 jovem q baxa 1 cap. d série/anime p/
traduzi, inseri legenda em português, pra distribuir
gratis em redes P2P? Não é possível q considerem o
ato d solidariedade do jovem, ao distribuir gratis o
vídeo legendado, como algo que exija o aumento d
pena em \1/3\". As cadeias precisam d gente criativa?"
Assinadoo *-* ♥
Sem comentarios....
Vai se preocupar com coisas que realmente sejam
certas de proibiir.

ASSINATURAS
Walter Luiz Stival Junior
Ronaldo de Souza Medeiros
Leonardo da Rocha

Brazil / Paraná / Curitiba
Brazil / Rio Grande do
Parnamirim
Brazil / Ceará / Fortaleza

Rodolphe Stoclet
kira

Brazil / Ceará / Fortaleza
Brazil / São Paulo / Sao Paulo

Filipe Augusto Dias Carvalho

Brazil / Distrito Federal / Brasilia

Maria Eduarda da Rosa

Brazil / Santa Catarina / Blumenau

Jéssica

Brazil / Goiás / Rio Verde

andressa mello

Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro

Amir dos Santos Bezerra
Brenda da Silva
Sandra Macedo
Nayane Araujo M. de Freitas

Brazil
Brazil
Brazil
Brazil

/
/
/
/

nada a comentar porque essa lei é um absurdo!!
Norte

Amazonas / Manaus
Pernambuco / Recife
Pernambuco / Olinda
Alagoas / Palmeira Dos Indios

/
não a essa lei!!!!
anticonstucional, kd a liberdade ?
Isso eh ridiculo.\r\nE retirar o direito a liberdade de
expressão.
ridiculo
\A internet é livre ! É a democracia da exposição das
idéias e informações. O usuário é Livre ! O usuário é
que tem a escolha.\""
Sou contra este projeto de lei e seus defensores [2]\r\n\
r\n¬¬
Eu gostaria de comentar, que estou abismada com
tamanha petulância que vem a ser esta lei.\r\nFanfic
são criações, qualquer um tem o direito de escrever o
que bem entender. \r\nO Brasil tendo fome, na crise de
alimentos, perdendo a Amazônia e a Vossa Excelência
Azeredo, quer abordar esse tipo de assunto, privando o
direito de criar.\r\nO que é isso? o Brasil já passou da
fase de ditadura.\r\nProjetos como esse, são
inconcebíveis.\r\n\r\nGrata.
QUE ISSO FERA QUERO PRIVACIDADE!!!\r\n\r\n EU Ñ
QUERO NIMGUEM MONITORANDO MEUS IMAILS,NEM
MSG...\r\n\r\n
TUDO BEM QUE TEM GENTE QUE
ESTRAPOLAM,MAS Ñ PODEMOS PAGAR POR ELES OK...\
r\n\r\n
PEMSE
NISSO....\r\n\r\n\r\n
MEUS
PENSAMENTOS ESCREVO A AS PESSOAS QUE ADORO E
ADMIRO Ñ A ANÔNIMOS....
Acho isso uma estúpidez, pois isso seria um tanto
estúpido, por que não se preucupam com algo mais
importante, corrupção, polícia, baixa da inflação, ele
deve esta fazendo isso, pois isso de alguma forma não
esta favorecendo a ele, ou esta com raiva do filho por
fazer isso.\r\n\r\nSENADOR BURRO !!!

ASSINATURAS

Nikole Anne Furukawa

Brazil

Thaís Moreira

Brazil
Barra

Jonathan

Brazil

Peterson Alan da Silva

Brazil

Pedro Camargo Prata Sallgado salles
Vitor Acquaviva Pires
Victor Araújo
Victor Nunes

Brazil
Brazil
Brazil
Brazil

Philipe Zanetti
Tatiane M.

Brazil
Brazil

Alcinei da Conceição Gonçalves

Brazil

È ridículo.\r\nQue tal então 1º acabar com a corrupção
DENTRO do governo pra depois acabar com a vida dos
que não estão ROUBANDO O DINHEIRO DO PAIS
INTEIRO.\r\n\r\nFala da gente mas faz pior (Y) bando de
/ Paraná / Curitiba
Idiotas ¬¬'
Cadê a Liberdade de expressão? Voltamos a época da
censura? Nossa,realmente é um absurdo. Ao invés de
criarem leis produtivas e cuidarem de assuntos
importantes pro país, vem uma santa idéia de querer
tirar a diversão de uma coisa saudável e tirar o direito
/ Rio de Janeiro / Sao Joao Da das
pessoas
poderem
se
expressar...
lamentável!\r\nNão é a toa que é país de 3º mundo.
Ao invés de destruir a diversão de boa parte da
população brasileira, porque esse senador não corre
atrás de sites que mostram crianças nuas ou algo do
genero?\r\nPrefere que ao invés de vermos bons
animes legendados por pessoas de bem, corramos
atrás de outros meios de diversão, podendo nos levar a
/ Santa Catarina / Florianopolis caminhos péssimos e sem volta?
Porem nosso país passara dos limites lotando prisões
com inocentes que estava apenas exercendo sua
liberdade de fazer aquilo quem em nenhuma hipótese
esta ferindo a liberdade do próximo, pois são apenas
pessoas que gastam o precioso tempo delas para
poder ajudar os outros e nada mais,nossos
governantes que ao invés de se preocuparem em
melhorar os sistemas de educação e saúde precários
estão apenas lotando prisões criando apenas grandes
/ São Paulo / Sao Paulo
chefes do trafico e roubo\r\n
Eu ein meu deus...\r\n\r\nqual o problema de legendar
/ Minas Gerais / Belo Horizonte o anime ???\r\n\r\n
/ São Paulo / Santos
Eu nao apoio esse lei, sou totalmente contra.
/ Ceará / Fortaleza
Sou totalmente contra essa lei. :D\r\nBeijos.
/ São Paulo / Sorocaba
...
Se estiverem sem idéias para melhorar o país, eu
/ São Paulo / Poa
ajudo, senhores Senadores!
/ Paraná / Ibipora
Isto
é
coisa
de
quem
não
tem
o
que
/ Rio de Janeiro / Paracambi
fazer.\r\nPalhaçada.

Karolyn Petrucci

Greicy Mendes Da Silva

Amanda

Luiz Fellipe Coutinho
Alan

Natalia
Mariana Faria Moura

ASSINATURAS
Sou totalmente contra esta lei, como foi comentado no
FanFic addiction, querer prender pessoas que criam
fics é a mesma coisa que prenderem autores de livros!
sim, sem dúvidas! É revoltante isso...\r\nOlhem para o
país em que vivemos ! Olhe para os reais problemas
que fazem parte do nosso cotidiano! Não seria mais
fácil e inteligente preocupar-se com problemas que
fazem parte do nosso dia-a-dia? aff!\r\nKarolyn
Brazil / Rio Grande do Sul / Sao Borja Petrucci\r\nxxx
Isso é ridículo, não tem nem o que comentar sobre o
assunto! Tantas coisas mais urgêntes para se
Brazil / Rio Grande do Sul / Porto preocuparem, e eles preferem interferir em uma forma
Alegre
de expressão livre e sem qualquer dano a alguém!
Acho que essa lei é sem fundamento, afinal, não é
crime nenhum distribuir tais materias se são sem fins
comercias. Os deputados deveriam se preocupar mais
com lavagem de dinheiro, desmatamentos ilegais,
Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro roubos etc. ¬¬
Faala sério, isso seria injusto com os fãs de animes dos
outros paises e que nao sabem o japones fluente, ficar
esperando algum canal comprar o anime e dublá-lo é
muito demorado...seria muita injustiça ! PRECISAMOS
Brazil / Minas Gerais / Belo Horizonte DE ANIMES LEGENDADOS !
Tanta coisa pra ser melhorada no país, sujeito vêm
Brazil / São Paulo / Campinas
tentar mostrar serviço de forma patetica.
Que coisa ridicula, com tanta violencia no mundo,
gente sendo assalta, mortas, crimes sendo organizados
por sites de relacionamento, prostuição aumentando
cada vez mais e com crinças cada vez menores, e eles
veêm se preocupar com cibercultura, criminalisando a
Brazil / Rio Grande do Sul / Porto qual é inofensiva para qualquer um, isto sim é um
Alegre
crime.
Vocês devem é fiscalizar animes do tipo lolicon e
shotacon que alimentam a tara de milhares de
Brazil / Rio de Janeiro / Araruama
pedófilos, isso sim!

ASSINATURAS

Júlio Cezar Morelli

Driellen T. de Castro

Jorge Priori
Rodrigo Veras Burigo
Victor Ricciardi Rocha
Luis Filipe Fernandes Matos
Eric Yuiti
Bruno Cunha Rodrigues
Adriano
kleber
Patrícia do Espírito Santo Sagica
Amayr Henrique de Souza Santos

Brazil / São Paulo / Sao Paulo

Não vejo razão para a criminilização dos fansubbers.
O \trabalho\" que eles fazem não influenciam em nada
nos valores morais da sociedade. Aliás, o governo
perde tempo criando projetos inúteis como esse, e
esquecem que o racismo, o preconceito a pedofilia rola
solta na internet."

Brazil / São Paulo / Echapora

Não acho correto a proibição da tradução de animês no
Brasil, assim como temos vários filmes estrangeiros
temos direito de saber a cultura de outros países
também, o animê é uma forma de cultura japonesa é
não é certo o que esse senador esta fazendo.

Uma coisa é piratear, outra coisa é disponibilizar
conteúdo que jamais será traduzido de outra forma
(animes e mangas) afinal eu não sei falar japonês e
provavelmente nenhuma empresa trará para o Brasil
os desenhos que quero assistir. Se não existe aqui para
a venda devemos deixar de assistir?\r\nRepito acabar
com a pirataria é valido agora impedir que usuários da
Brazil / São Paulo / Sao Bernardo Do internet tenham acesso a materiais que não são, e
Campo
nem vão ser, publicados no Brasil.\r\n\r\n\r\nObrigado
Brazil / Santa Catarina / Ararangua
nao ia funcionar mesmo =/
Absurdo! Vá proibir algo que realmente represente
Brazil / Espírito Santo / Vitoria
uma maleza para a sociedade.
Brazil / Acre / Rio Branco
uma vergonha esta noticia..
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
nem comento, q lei mais inutil
Brazil / Maranhão / Sao Luis
(...)
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Tomara que essa lei n seja aprovada ç.ç
Brazil / São Paulo / Sorocaba
Mesma coisa que o Bruno Scaramucci.
Brazil / Pará / Belem
Transparência sempre... abaixo a ditadura moderna
É simplesmente um absurdo...há coisas muito mais
importantes a serem feitas.
Brazil / Sergipe / Aracaju

ASSINATURAS

Mario De Andrade Filho
Fernando Belmonte Archetti

Rodrigo B. Gallego

Pablo Souza Cavalcante
manoel pereira guimaraes
Bruno Scaramucci

Gabriela Avellar
Brenda Maciel
elton abreu pacheco

R-I-D-I-C-U-L-O isso, vcs nao tem controle de assaltos a
bancos
na
internet,
e
querem
controlar
entreterimento?\r\nisso nao vai levar a NADA, qual
seria o beneficio disso?\r\nvao da uma cuidada em
assuntos mais importantes, quando o Brasil for um pais
melhor, começa a inventa leis sem nexo :D\r\nagora
Brazil / Paraná / Curitiba
tem outras coisas a se importar ;D
Brazil / Paraná / Curitiba
Deixe de estar fazendo besteiras, aventureiro obtuso.
É ridículo que o senado se preocupe com coisas tão
bestas como banir jogos de computador ao invés de se
Brazil / São Paulo / Santana De preocupar com os problemas de verdade, como a
Parnaiba
corrupção.
O senador deve ser do epoca onde carvão era a caneta
e pedra era o papel, leis e crimes são como santos e
demonios é por vontade do povo que eles existem não
trabalhar pelo povo é como cria um mundo utopico que
ele é rei. Na internet os internautas são o povo e a
Brazil / Mato Grosso do Sul / Campo rede é seu circo , tirar sua liberdade é como tirar seu
Grande
pão. Viva o povo o cesar do planalto.
ouuuu ta loco senador porque vc nao prova uma lei
para diminuir seu salario e passar uma pouca para os
Brazil / Goiás / Bonfinopolis
pobres?????
Já não basta o roubo de dinheiro do cidadão, ainda
querem tomar umas das poucas coisas que nos agrega
Brazil / São Paulo / Sorocaba
informação entre outras coisa.
É patética essa posição do Senador, pelo menos
quanto a fanfics. Estas são estórias criadas por por
pessoas normais, pessoas como nós. Proibi-las é o
mesmo que voltar à época da Ditadura e infrigir nosso
direito à livre expressão.\r\nEu, como cidadã brasileira,
realmente espero que essa patética Lei não entre em
vigor e que esse Senador reveja as prioridades do
Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro nosso país.
Acho simplismente um absurdo, essa indústria de
mangás não iria para frente sem a divulgação dos
fansubers.
Brazil / Maranhão / Sao Luis
Façam o que puder, mais não deixem essa lei entrar
Brazil / Minas Gerais / Uberlandia
em vigor!!!

ASSINATURAS

Pablo Ricardo Dos Santos Sampaio

não podem tirar o nosso direito de ler/escrever fanfic!
é um abuso de poder.
eu sou contra isso!!!\r\nisso e uma vergonha
Ridículo isso! É tudo o que tenho a falar!
Uma palavra para descrever tudo isso?\r\nRidiculo.
Liberdade, igualdade e justiça.
Ao invés do senhor senador se preocupar com a
pedofilia, com os roubos a banco pela internet, com as
ameaças e fraudes a pessoas físicas, não, ele prefere
bloquear atos criativos e formações de laços culturais
Brazil / Rio Grande do Sul / Porto entre dois ou mais países...\r\n\r\nÉ POR ISSO QUE
Alegre
POLÍTICO BRASILEIRO É TUDO SAFADO!!
Como cidadã desejo leis justas e dignidade para todos,
Brazil / Minas Gerais / Belo Horizonte um país com o qual eu possa me orgulhar!
Ai não tinha mas o que inventar né? deixa nós feliz
com nossas fics, que não estamos fazendo mal a
Brazil / Goiás / Goiania
ninguém!!!
Esse artigo 285-B é um tanto quanto futil, pois não vejo
problemas em se legendar séries e filmes para que nós
brasileiros possamos assisti-los como forma de
Brazil / Minas Gerais / Uba
entreterimento.
eu acho que isso é um completo absurdo\r\nas pessoas
fazem isso por hobby e não como forma de ganhar
dinheiro
Brazil / São Paulo / Guarulhos
Isso é uma falta de Etica a Manopolização por partes
dos Senhores Senadores em Querer Proibir um Ato tão
Generoso dos Fansuberes em Traduzir os Animes e
Mangás para a População que os Quer ler ou
Brazil / Bahia / Feira De Santana
Assistir!!\r\nAprendam a Viver em Democracia!!\r\n[:P]

Henrique Winter

\LOL\" NOOB\r\nEra isso que faltava no Brasil.\r\nè
tanta \"sacanagem\" nesse país que não se tem mais o
que fazer e por tal motivo resolveram encrencar a vida
de cada NERD que tem nessa coisa!\r\nEsperamos que
Brazil / Rio Grande do Sul / Porto repensei nesse absurdo de lei.\r\nSenador Azeredo,
Alegre
You're not prepared! (by Illidan Stormrage - WOW)"

Raiza Lamarca
isabela da costa barbosa
Marina
Rodrigo Araujo Zanon
Michel Martins de Araújo

Bruno Cardoso Viana
silvana Anastacio de melo
Tuanni Duarte Marques

Ederson J. Feliciano
Ana

Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil

/
/
/
/
/

Santa Catarina / Tijucas
Distrito Federal / Brasilia
Minas Gerais / Patos De Minas
São Paulo / Campinas
Ceará / Fortaleza

ASSINATURAS

ivan

Matheus Gregório Oliveira

Fernando Macena da Silva
André Luis dos Santos Marcos

Espero que essa lei dessepcionante não seja aprovada,
o que realmente penso é:\r\n\Porque eles não se
preocupam com o trafico de drogas, com as armas em
Brazil / Rio Grande do Sul / Santa Cruz mãos de bandidos, com a saúde publica, educação\"\r\
Do Sul
nIsso é tudo"
Que a democracia pondere... \r\nA publicação feita na
internet conforme os valores éticos não é crime,
demonstra apenas admiração e liberdade de
expressão.
Brazil / Piauí / Teresina
Eu acho isso uma injustiça para quem manda e recebe
esses arquivos, pois isso é apenas uma troca de
Brazil / São Paulo / Sao Bernardo Do informações ou conheçimentos, coisa que era o motivo
Campo
da criação da Internet que conheçemos hoje.
Esse país é uma pouca vergonha\r\n\r\nTa se
tranformando no pais do eu não posso fazer nada, mas,
Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro posso matar, roubar, difamar etc...
Nada mais justo que uma democracia, e saber o que os
internautas acham disso, \r\nridiculo transformar
fanssuber em crime, mesmo proibindo coisas na
internet não vai sevir de muita coisa, a solução é
educar, em todos os sentidos \r\napenas isso vai
melhoras, vai ocorrer menos crimes e coisas do tipo\r\n

Igor Sarmento Franco Araújo
Márcio Augusto de Aviz Silva
Lincoln de Souza

Brazil / Bahia / Jequie
Brazil / Santa Catarina / Joinville
Brazil / Rio de Janeiro / Cabo Frio

Bruno Pinheiro de Sousa
gil otavio magalhães sampaio

Brazil / Ceará / Fortaleza
Brazil / São Paulo / Sao Paulo

Rafael Assumpção de Oliveira
Magali

Brazil / Minas Gerais / Belo Horizonte
Brazil / Paraíba / Campina Grande

Essa lei é uma bobagem não vai servir para nada!!!!
Com tanta gente roubando, com tanta gente matando
e com tanta gente traficando os politicos vão se
importar com fansubs?
essa lei é um absurdo
Fala sério? desde quando traduzir um desenho para as
pessoas verem é crime?
:*

Brazil / Rio Grande do Sul / Gramado
Brazil / Minas Gerais / Varginha

Querem proibir tudo no Brasil.\r\nDaqui a pouco irão
querer que somente entramos na Internet para vermos
o Orkut... isso se não proibirem o orkut tembém...
Isso é um absurdo.

Jakson Juliano Fischer Pinto
Thiago

ASSINATURAS

Anna Carolina Santana do Vale
cicero luiz g. bezerra
Fernando David Sayeg Santos

Helen

bruno antonio da silva
Robson José Carmo

Marcos Vincius

Luiz Eduardo Dezolt da Cunha
Pedro Henrique Guglielmeti Barbosa

Acho
isso
um
absurdo,esse
é
um
direito
nosso!\r\nPodemos criar sim,podem fazer o que quiser
com o resto da internet,mas criar fanfic's e web's é um
Brazil / Pará / Parauapebas
direito nosso!\r\n\r\nAbaixo com a censura!
creio que um debate de tal importancia deve ser
comunicado a todos pois e um direito meu saber o que
Brazil / Ceará / Fortaleza
pretendem fazer com minhas informações.
Transparência e justiça a todos, assim como é em
Brazil / Tocantins / Palmas
outros lugares do mundo.
Quando leio as FICTIONS, eu e todos que acessam-na
podemos criar um mundo nosso, de alegria, prazer,
tranquilidade e sem corrupção ou algo semelhante de
nosso país. Por que proibir algo tão insignificante?
Deixam de lado algo importante como preservar a
floresta amazônica visto que a humanidade está
ameaçada. Não há fundos para que essa lei seja aceita
no país, já existem tantas mais, por que não cumprí-las
Brazil / Minas Gerais / Alfenas
em vez de rabiscar ainda mais o papel?
muitas bandas disponibilisao seus musicas pra
donwload se restringirem o donwload ficara muito mais
dificil divulgarmos o nosso trabalho ou ate mesmo
Brazil / Pernambuco / Jaboatao Dos comseguirmos encmotrarmos cd de rtistas que ñ vem
Guararapes
para o brasil so importando
certas leis deveriam passar pelo crivo popular antes de
serem aprovadas, não creio que o senador saiba o que
Brazil / Rio Grande do Norte / Natal
esta fazendo.
insanidade.\r\num amigo que conhce nao pode mais
passar
para
os
outros
parte
de
seus
conhcimentos!?\r\nquando alguem faz uma traduçao
de mangá faz para ele e para seus amigoso crime é
Brazil / São Paulo / Sao Jose Dos tentar destruir a liberdade de convivencia e diverçao
entre amigos.\r\n
Campos
Isso é ridiculo... Milhares de brasileiros passam horas e
horas na frente do computador assistindo, se
divertindo, e querem tirar isso ? Esses senadores
querem acabar com toda a diversão do mundo....
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
ridiculo
Não há motivos para proibir a disponibilidade de
Brazil / Paraná / Umuarama
episódios de animes que não são exibidos no Brasil...

ASSINATURAS
Tamires Conegundes Carraro Arsênio

Brazil / Minas Gerais / Ponte Nova

vitor mciel da silva

Brazil / Minas Gerais / Juiz De Fora
Brazil / Rio Grande do Sul / Novo
Hamburgo
Brazil / Sergipe / Aracaju
~ isso é ridiculo. cultura não faz mal.
isso é uma palhaçada!!! esse cartola não tem mais
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
oque fazer.
Bela iniciativa
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Brazil / Distrito Federal / Taguatinga
Brazil / Bahia / Amargosa
...
Brazil / Pará / Parauapebas
Vocês não podem tirar um direito nosso !!
Brazil / Rio Grande do Sul / Sao
Leopoldo
Isto é uma barbaridade, tem que acabar agora!
Acho que seria melhor regular o uso ao invés de proibir
simplesmente o cidadão de utiizar uma ferramenta
Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro como esta.
Esses senadores precisam arranjar o que fazer ao inves
de se preoucupar com o que lhe compete... ta igual
akele presidente maluko da vassoura que proibiu
mulher de usar biquini, briga de galo, e tento dar um
Brazil / Minas Gerais / Araguari
golpe imbecil...
Isso não faz o menor sentido. É divulgação de cultura,
inocente e sem ofença nenhuma.
Brazil / Paraná / Curitiba
É simplesmente rídiculo! Não tem nada a ver proibir as
fics, porque os escritores e leitores não estão fazendo
nada de errado, somente se divertindo! Tenho certeza
que o Brasil tem problemas muito mais graves que
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
merecem atenção.
Simplesmente um absurdo. Coisa de gente que nao
Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro tem o que fazer e fica fazendo merda

Bruna
Allan
Daniel Souza Lima
Andre
carolina
Sasuke Uchiha
Lara
Paulo Fernando Pietzsch
Fabio Araujo de Andrade

Valter Vieira Lima
Evelin Iensem

Aline Rocha Nascimento Silva
Lucas Costa

enuqanto tem gente matando, roubando, esse senador
se preocupa mais em estragar a diversão de muitos
internautas do que se preocupar com verdadeiros
crimes\r\npessoas cmo fansubers n são ruins ate pelo
fato de com o seu trabalho proporcionarem o lazer de
muitos\r\nmas o maximo que eu poso faser e isso\r\ne
pelo jeito com pessoas assim, assim vai longe o nosso
querido
de
desprezìvel
paìs
governado
pela
desonestidade

ASSINATURAS

emyia shirou

Brazil / Distrito Federal / Brasilia

Priscila Dórea da Silva Portela

Brazil / Bahia / Salvador

thiago

Brazil / São Paulo / Sao Paulo

Igor Souza Alves Oliveira

Brazil / Minas Gerais / Belo Horizonte

Kino-Senpai

Brazil / São Paulo / Sao Paulo

^^ por favor.\r\nnos nao fazemos nada de mal, ow
ruim. Somos apenas pessoas normais, com 1 hobby,
que é legendar, escrever, desenhar. Não temos a
intensão de infrigir a nenhuma regra so queremos
repaçar informação e ideias que nos fazem ser oque
somos. ^^
Acho que vocês tem mais com o que se preocupar do
que isso, não acham???\r\nSe vocês pretendem
prender TODOS que continuarem a tentar publicar suas
fanfics, traduções, legendas e afins... acho que
precisam dá uma reforma no Caramdiru e criar mais
uns 100 presídios no país, não é?!?!\r\nAh, e se não for
pedir muito, deixem um laptop, cadernos, lápis,
borracha e caneta em cada cela, ok???
porra vsf todos eles nao pegam ladrao , agora querem
tirar nosso lazer !! mew do fds , nos q trab e damos
duro nao poderemos nem baixar pelo pc \r\nsendo q as
emisoras do brasil sao tudo 1 lixo q alen de cortar o
anime nao passa ele inteiro pela net q nos podemos
nos livrar disso eles querem tirar !!!!\r\nvsf esses
merda \r\nvamos votar e tirar isso q eles querem tirar
de nos nosso ouro \r\npau neles pessu !!!!!!!
isso e um absurdo o que q anime tem haver com
pedofilia???esse povo ta ficando loco d vez...prender
maconheiro e traficante que sao criminosos d verdade
eles não prendem agora so poruqe agente assite
desenho querem prender q nada haverr..
Esse projeto de Lei não poderia ser mais inútil, sou fã
de animes e leio mangás traduzidos também, e NÃO
TENHO VERGONHA OU MEDO DE DIZER QUE SOU
ESCRITORA DE FANFIC'S SIM E LEITORA TAMBÉM!Faça
algo mais útil!

Brazil
Brazil
Brazil
Brazil

O POVO é quem deve decidir como e de que forma
suas vidas serão afetatas, pois somos maioria e em um
país democrático, essa deveria ser a principal regra.
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
bem acho q o senador está indo longe demais
\r\n\r\n

Michelle Vieira Salgado
bernardo
mariana teixeira gonçalves de lima
Gabriela

/
/
/
/

Paraná / Londrina
Rio de Janeiro / Rio De Janeiro
São Paulo / Monte Mor
Santa Catarina / Criciuma

ASSINATURAS
lucas da silva
Camilla

Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro
Brazil / Distrito Federal / Guara

nany

Brazil / São Paulo / Sao Paulo

Paulo Cesar

Brazil / Santa Catarina / Florianopolis

Thales Aragão

Brazil / Paraíba / Campina Grande

Beatriz

Brazil / São Paulo / Sao Paulo

Rafael Giacomin Sarcinelli

Brazil / Espírito Santo / Joao Neiva

Luiz Guilherme Ribeiro do Nascimento
Florentino
Brazil / Minas Gerais / Juiz De Fora
Luan

Brazil / Santa Catarina / Concordia

aff para com isso
Sinceramente, é um exagero.
é uma vergonha acharem tradutores criminosos. pior
são eles, politicos corruptos.
O que este Senador está querendo com esta lei seca e
esdruxula, esta atitude é um crime contra a
democracia e o direito de liberdade!!Estamos por
acaso regressando ao tempo da ditadura militar??
Porquê ao invés disso eles não aprovam uma Lei que
tire uma das duas férias que os pólíticos tem? E
também tirem seus cartões corporatios, que só
serverm para roubar dinheiro do povo? De uma coisa
eu sei, a população em geral não é a favor dessa lei,
mas se ela for aprovada, espero que alguns políticos
lutem, pois eu garanto que algum de seus filhos
assistem animes como nós.
O pais está virando ditadura novamente? Sim, porque
isso que esta acontecendo é um crime contra a
liberdade de expressão. A lei que ele está tentando
criar certamente é um jeito de desviar a atenção, para
que ele possa roubar sem estar sendo percebido.
Odeio políticos.
Com tanta coisa melhor para combater, tanto crime
existente no Brasil, eles vão logo combater a
distribuição de material pela Internet?\r\nIsso é
brincadeira, né?
Além de já estarem votando por uma coisa que irá
interfirir na vida da maior parte dos brasileiros, ainda
fazem isso sem transparência... É inacreditável isso...
Se não fosse pelo http://www.narutohajime.com eu
nem ficaria sabendo sobre isso e não poderia
reivindicar meu direito... Bando de políticos \#@@$@$
%@\#$%$%$%¨$%%&$%&%¨&¨*%(*)\#@%@!!
%¨¨!!!!
Ótimo saber que nossos políticos estão trabalhando no
que realmente interessa. Tomara que com o fim da
pirataria a fome também termine.

ASSINATURAS

Jonathan Vieira Dos Santos

Claudio luis da silva costa
Marília Rocha Lopes da SIlva

ñ podem fazer isto\r\n\r\nestão querendo acabar com o
Brazil / Rio Grande do Sul / Capao Da mundo
dos
anime\r\n\r\ndeixa
nos
vive
Canoa
\r\n\r\nposkapskpaspoak
pow to aki pra deix aminha maeka e pra dizer q esse
senador ai nao tem o direito de fazer isso..pq mais de 1
milhao de pessoas gostam de baixa esse animes
mangas e etc..e pq vc vem e quer proibi
Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro assim?\r\n\r\naff vc e loko!
Brazil / Minas Gerais / Alfenas
Ridiculo....\r\nGastar dinheiro publico com ideias como
essa...\r\nSem etica e moral alguma, tantos bandidos
por ai, e vocês kerem por na cadeia quem traz diversão
para os internautas.\r\nO Brasil realmente sempre vai
ser um país de 3 mundo, com senadores sem etica,
que não tem o que fazer e vaum iventar leis
Brazil / Minas Gerais / Patrocinio
realmente \idiotas\"\r\n"
Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro NãããããoOoOooO !!

Carlos Augusto
Aizen
Fernando Rafael Fontoura Machado
dos Santos
Brazil / Rio Grande do Sul / Ajuricaba

Absurdo!
Isso é um absurdo, é o mesmo que impedir que
crianças façam desenhos.
Uma
única
palavra
para
esse
projeto
de
lei:\r\n\r\nIrracional
Proibir a traducao de fansubs isso e que seria um
crime...seria um crime contra a CULTURA!!
Vergonha\r\nVergonha\r\nPaís sem vergonha !
Po cara que triste isso :(\r\nJausom :)
vergonha, país sem vergonha!\r\n\r\nMensalão não eh
crime neh... Dai baxa Musica eh??\r\n\r\ntão de
sacanagem
Assino dez vezes se preciso for.....

Roger da Silva Lenke

Brazil / Distrito Federal / Brasilia

Victor B. F.

Brazil / Bahia / Vitoria Da Conquista

Leonardo Portela Leal
Josef
DIEGO PEREIRA EUZEBIO

Brazil / Piauí / Teresina
Brazil / Santa Catarina / Florianopolis
Brazil / São Paulo / Sumare

Alan Budke
Anderson N. Novais
Eduardo

Brazil / Rio Grande do Sul / Ibiruba
Brazil / São Paulo / Osasco
Brazil / Bahia / Teixeira De Freitas
Brazil / Rio Grande do Sul / Porto
Alegre
Qual, é a deles ???
Brazil / Sergipe / Aracaju
isto é ridículo!!!!!!
Brazil / Rondônia / Porto Velho
Deviam proibir as novelas da globo isso sim.
Brazil / Rio Grande do Sul / Porto
Alegre

Tiago de Almeida Fernandes
Josué Galileu Santos Costa
Ana Paula Rinaldi
Pedfro Fontoura

ASSINATURAS
Ricardo Barbosa Santos
Thiago Jeferson Silva Chaves
wesley ferreira

Cássia Tatiana Rodrigues
yuri andrey pedroso

Brazil / São Paulo / Pindamonhangaba projeto contra essa lei!!!!\r\n
Brazil / Ceará / Limoeiro Do Norte
Sou totalmente contra.
Brazil / Minas Gerais / Sao Joao Del Rei
Tudo isso eh uma forma de arte, e uma forma de arte
de qualquer tipo nao tenha fronteiras!!\r\nummmangá
pode custar ateh mais de 10 reais!!e muitos nao tem
condiçoes de comprar a esse preço.\r\nMuitos mangás
e musicas nao chegam aqui no Brasil, a unica forma de
Brazil / São Paulo / Sao Caetano Do Sul termos acesso a isso eh pela internet baixando!!
Acho que não deveria haver uma lei que proibisse tal
forma de nos assistirmos animes com legendas e de
Brazil / São Paulo / Praia Grande
graça.

Fernanda Suzuki

Brazil / São Paulo / Sao Paulo

Tylen
André Rodrigues de Matos

Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Brazil / Rio Grande do Sul / Torres

Ana Helena da Silva
Roseli Ap. Climek Depetris Miranda
Erica Roberta Miranda
Esther Lourenço Martins da Costa

Brazil
Brazil
Brazil
Brazil

giulio giuseppe amodio
Gabriel de Melo Silva

Brazil / São Paulo / Vinhedo
Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro

/
/
/
/

São
São
São
São

Paulo
Paulo
Paulo
Paulo

/
/
/
/

Ribeirao Preto
Itarare
Itarare
Itapetininga

Ridiculo isso, Sr. Senador, você vai comprar pra gente
no nosso lugar pra estar tomando uma atitude dessas?\
r\nVai aprender outros idiomas, principalmente japones
e por um preço da altura do monte fuji para cobrar da
gente, não é mesmo??\r\nVai inventivar o baixo custo
de tais produtos para que todos tenhão acesso para
facil compra, ou vai aumentar o salario do povo
brasileiro?\r\nAcho que não né\r\nEntão fica na sua
ok\r\nbeijinhus
acho isso uma sacanagem, não tem mais o que fazer e
ficam inventando coisas ridículas e pífias.\r\nvão me
dar dinheiro pra comprar Cds e DVDs originais??
m~ensalão pode né?? baixar arquivo não! com todo o
respeito, mas vão toma banho!
poca vergonha
Essa lei é como se estivessem proibindo autores de
publicar seus livros.
Só eles q podem ???
Não vamos dar espaço para esses malandros.
Sou inteiramente contra essa lei.
eu morro sem anime .. anime com sensura nm da ,
atrasos tbm nm ... e tem tanto anime que nem vem pro
brasil...
Pow agente naum faz mal pra ninguem!!!

ASSINATURAS

THIAGO PIMENTEL DE ALMEIDA

Brazil

Lucio Pozzobon de Moraes
Marilda Climek Depetris
Helena Lopes

Brazil
Maria
Brazil
Brazil

Joel Teixeira

Brazil

James Santos de Andeade

Brazil

Eduardo Tavares Carvalho

Brazil

Nathália Melo

Brazil

Jean Claudio P. Da Silva

Brazil

caro senador,todos podemos planejar outras formas de
incentivo aos artistas sem que a lei pesa em nossos
/ São Paulo / Santos
ombros.grato.
sou tradutor sincronizador e rewviso legendas para
series da disney e nicklodeon e acho injusto a politica
tirar isto de nos pois nos temos direito de ver como e
onde queremos \r\nfazemos legendas para ujma
alternativa das pessoas escutarem com o idioma
/ Rio Grande do Sul / Santa original\r\ne o governo nao poderia falar nada se o
nosso presidente compra dvds piratas para assitir
/ São Paulo / Itarare
Isso é um absurdo!!
/ Distrito Federal / Brasilia
É concertez uma injustiça\r\nPois Quem tem que ser
presos e levar multas\r\nSão os senadores que roubam
/ São Paulo / Santo Andre
os dinheiros de nós\r\nBRASILEIROS
Acho uma falta de vergonha censurar isso que você
senador Nazarento(sei lá quem é e nem quero
gravar)devia ser um crime de várias pessoas que
assistem e tem o direito de baixar pela internet pois
isso é uma burocracia é por isso que pessoas de todas
as idades de 11 anos até os 30 tem o
direito.\r\nObrigado pela atenção.\r\nO cara que te
/ São Paulo / Taboao Da Serra
odeia
Esta proposta de lei realmente foi uma decepção
fulminante.\r\nAssino esta perição em favor em favor
aos jovens que, em pról de sua franquia favorita,
desenvolvem sua criatividade, suas histórias e suas
artes em homenagem à elas. E isto não é de nenhuma
forma um ato de crime ou furto com relação às
empresas. É um ato de apologia e favor ao grande
/ Rio de Janeiro / Teresopolis
trabalho feito pelos grandes profissionais.
Ainda tem dúvidas no que eu vou escrever
aqui ?\r\nnão preciso comentar nada...Já todos já
/ Sergipe / Aracaju
estão :)
Sinceramente,por que ao inves de ficar correndo atras
de pessoas que são inocentes não vão atras de quem
/ São Paulo / Sao Sebastiao
tem culpa...

Rafael Valmont
Vinicius Ruiz
Matheus de arruda
Bruna Pirro
mariana melo
Maiquel Prevedello
Rudson Goncalves
Gabriella Martins
henrique veronez gamero
Leonardo Chaves
rosana cunha
Vitor Hugo Oliveira Carneiro
Diego de Souza Maia Costa
FelipeMasterX

Jonas Machado Brunetto

ASSINATURAS
Não é direito fazer isso com a população internalta
Brasileira, porque não é legal você perder sua
privacidade na internet, e sim seria direito investigar
pessoas que tem se inriquecido com pouco
tempo.\r\n\r\nE tambem não são todas as pessoas que
fazem crimes\r\nna internet a internet é usada para
pesquisar, trabalhar, diversão, e muitas outras coisas e
seria mais direito se acaba-se com os sites improprios
cheios de virus.\r\n\r\nsem mais palavras,obrigado pela
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
atenção.
Voto pela liberdade na internet.
Brazil / São Paulo / Bauru
Brazil / Rio Grande do Norte / Natal
Liberdade!
Brazil / Pernambuco / Recife
Sinceramente, nem comento!
Brazil / Santa Catarina / Florianopolis temos direitos!
Brazil / Mato Grosso / Primavera Do
Leste
Em defesa da cybercultura!
Brazil / São Paulo / Sao Vicente
Vamos nos unir para conseguir!
Brazil / Pernambuco / Recife
Contra a falta de liberdade artistica
Brazil / Santa Catarina / Joinville
naum pode tirar os animes \r\ndos fans
Simplismente inacreditavel... tantas coisas pro governo
se preocupar e vai contra os nossos queridos
Brazil / Minas Gerais / Bambui
Funsubbers????
Brazil / Distrito Federal / Brasilia
absurdo.
Acho inadmissivel essa lei , nao a aprovo e espero nao
Brazil / Goiás / Goiania
que ela nao entre em vigor
Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro Abaixo a esse ato ditatorial!
Brazil / São Paulo / Sao Bernardo Do
Campo

Brazil / Rio Grande do Sul / Soledade

Esta lei acaba de forma escancarada com a privacidade
do cidadão. É um exemplo claro do controle que o
governo tenta nos impor, a internet nasceu com este
próposito, ela não é de ninguem e NINGUEM a controla.

ASSINATURAS

Lucas Ferrari Previdelli

Brazil / São Paulo / Taquaritinga

Renato Augusto Bosa Filho
Walter Neto Lima

Brazil / Paraná / Castro
Brazil / Piauí / Teresina

Axo que se sairmos na rua perguntando se as pessoas
assistem anime axo que uma a cada 50 pessoas vao
responder que sim e sabe porque?\r\n\r\nporque eles
nao tem tempo porque tem que rala na vida para
ganhar o pao de cada dia entao o governo que cuide
do pobre do roubo na internet.\r\n\r\nMelhor do que
ficar no pe de milhares de fans que se divertem
assistindo.
Com tanta coisa errada neste pais os politicos tentam
resolver coisas de uma maneira mal pensada,e sem
motivo justo, em vez de fazer algo realmente util para
a sociedade, fazem algo completamente contra a
liberdade de expressao e o bom uso da rede virtual.
Senador troxa
maoh idiotice q ja vi....\r\n\r\nagora baixar um mp3
sera motivo de prisao?\r\n\r\nacorda governo...
Nao podem aceitar essa lei sem sentido
Nunca vo aprova isso

liam paulo wagner
Brazil / Paraná / Cascavel
Antenicio Zelis Ramalho Ntto
Brazil / Paraná / Curitiba
Marcos Barbosa Jorge
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
David Caravana de Castro moraes
Ricci
Brazil / Rio de Janeiro / Vassouras
Eu acho bobagem!
Brazil / Mato Grosso / Ribeirao
MARIEL ALVES FERREIRA
Cascalheira
Se isso acontecer sera uma ditadura virtual...
Brazil / Rio Grande do Sul / Santa
mauricio
Maria
aff
Brazil / Rio Grande do Sul / Porto
Debora Lima
Alegre
apoiado
Khristian A. Schoenrock
Brazil / Santa Catarina / Florianopolis Espero que esse abaixo-assinado funcione.
Vcs querem nos tirar a nossa liberdade e ate mesmo a
Hernani Arriscado
Brazil / São Paulo / Osasco
nossa liberdade isso nao se faz
Guilherme Ferreira Martins
Brazil / Distrito Federal / Sobradinho
Cara , muito ridiculo , se as pessoas nao podem
escrever ou ler fanfics e web , NINGUEM PODE
ESCREVER OU LER UM LIVRO entao
Geovanna
Brazil / São Paulo / Santos
eu estou idgnada com um negosso desse meu
deuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuus. !!!
maria hitaku marcibocu
Brazil / Ceará / Maracanau
Brazil / Rio Grande do Sul / Novo essa lei e uma baita de uma besteira esss politico sao
jeferson rodrigues laurindo
Hamburgo
tudo ladrao e so fazem merda.

ASSINATURAS
Madger Lopes Mirales

leonardo william

Diego Rodrigues
Anna Klare Moreira Dourado
Miriam Olvieira Muller
rodrigo
Marta Andrade
Eduardo Araujo Lapa
Neusa Fiorini
athos eduardo sengik berger
felipe leandro
Matheus
Gabriel Merlo Ferreira
Carlos
Renan
Rodrigo da silva haller
Celso Lehnemann
jean carlos dos santos alves
Jorge Luiz dos S. Florentino
Toni Kei Yagami

Brazil / Rio Grande do Sul / Porto Pouca vergonha eles tinham q controlar eles
Alegre
mesmos!!! , bando de corruptos
Sou contra o projeto no qual perde-se a privacide de
utilizar a internet, pois tudo o que é dito, escrito, etc
será alvo de uma constate vigilancia isso é realmente
Brazil / Maranhão / Sao Luis
ter liberdade. Bom acho que não
Tamta coisas para ver, e voces vao fazer merda vao
criar vergonha na cara e fazer uma coisa util, deixa ,
voces preferem que eles virem colonos ou traficantes
para nao ver as merdas que voces fazem ai no
Brazil / Rio Grande do Sul / Novo congresso!!!!\r\n\r\nMeu voto e NAO\r\nVIVA AO
Hamburgo
FANSUB
Brazil / Pernambuco / Trindade
Brazil / Rio Grande do Sul /
Cachoeirinha
I love anime
Totalmente absurdo essa atitude,desde quando se
Brazil / Rio de Janeiro / Nilopolis
considera crime promover a diversidade cultural ?
Com tanto bandido solto e voces fazendo leis para
Brazil / Ceará / Fortaleza
proibir a diversao de milhares de pessoas ?!
Sou desenvolvedor de software...\r\nEstou envolvido
Brazil / Goiás / Goiania
em varios projetos do software livre.
Brazil / São Paulo / Campo Limpo
Paulista
Fiscalizar caixa-dois que é bom o senador nem pensa...
Brazil / Rio Grande do Sul / Novo mas que falta do que fazer... tantas outras coisas pra
Hamburgo
se preocupar e vem com uma lei dessas ...
Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro Assino em baixo!
Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro Nao Concordo com o senador
Brazil / Espírito Santo / Vila Velha
Apoiado!
Brazil / Ceará / Fortaleza
Acho que deve ser vetada.
Brazil / Rio de Janeiro / Duque De
Caxias
E os crimes praticados pelos deputados ?
Brazil / Rio Grande do Sul /
Cachoeirinha
Issu ae
Essa lei e censura pura, nao ha cabimento, num pais
Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro que se diz livre, ter uma lei dessas.
Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro nunda!!!!!!!!!11
Brazil / Distrito Federal / Brasilia
O amplo debate é fundamental!
Brazil / Bahia / Salvador
Ridiculo\r\n \r\n

ASSINATURAS
Joao Fodao
Leandra Vieira
tharley r sabino
Edimo Vieira
Edilma Vieira
Luiz Edurdo
Andre Luiz Cristino

Phillipe Yuri
Cross-brand Sonic
oduvaldo rodrigues de oliveira
andre dallavalle borzzatto
Luiza Pires
Arisa Arishima
kariny aciole
mauro cezar santos
jessica silvana da silva
dayane duarte
Vanessa Yuri Schinaider
diego petolick gozzo
Clayton Figueiredo Mendes.

Brazil / São Paulo / Sao Paulo

sim
QUERO LIBERDADE! NÃO QUERO QUE O BRASIL VIRE
Brazil / Goiás / Goiania
UMA CHINA...
Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro isso e um absurdo
QUERO LIBERDADE! NÃO QUERO QUE O BRASIL VIRE
Brazil / Goiás / Goiania
UMA CHINA...
QUERO LIBERDADE! NÃO QUERO QUE O BRASIL VIRE
Brazil / Goiás / Goiania
UMA CHINA...
ACHO ISSU UM ABSURDO POIS TODAS AS PESSOAS
TEM DIREITO DE PODER LER E ASSITIR ESTAS SERIES
DE ANIMES...
Brazil / Rio Grande do Norte / Natal
Simpliesmente nao concordo com essa lei sendo q
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
existe muita coisa ainda a ser arrumada
Isso e um absurdo!\r\nAo inves de estarem se
preparando para enfrentar coisas piores, vem se
entrometer onde nao tem nada errado!\r\nEles nao tem
mais o que fazer nao?\r\nFicam se mentendo no lazer
dos outros, muita gente trabalha e ganha dinheiro
construindo ideias sobre: Mangas, Animes, Revistas em
Quadrinhos\r\nSera que ele vai proibir tambem as
pessoas que trabalham nisso, pararem de trabalhar?\r\
Brazil / Sergipe / Aracaju
nIsso e um absurdo enorme!
HUASHFJASIFHBIDHVLDHISDHpg *se caga de rir* Ah...
Brazil / Acre / Rio Branco
lol
Brazil / São Paulo / Sao Bernardo Do ja nos tiraram quase tudo e ainda querem tirar nossa
Campo
privacidade\r\n
Brazil / Rio Grande do Sul / Porto
Alegre
ridiculo!
Brazil / São Paulo / Campinas
absurdo.
Brazil / São Paulo / Guarulhos
Abaixo o vereador
Brazil / Pernambuco / Recife
Sou contra a essa lei.
Brazil / Paraná / Londrina
pra onde vai o que sobrou de nossa democracia?
Brazil / São Paulo / Hortolandia
isso e uma coisa sem nexo
LIBERDADE AOS FANSUBBERS!
Brazil / Rio de Janeiro / Saquarema
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
a volta da ditadura ? auahu ridiculo .
Brazil / São Paulo / Presidente
Prudente
uma vergonha...
Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro

ASSINATURAS
Ulisses Nogueira de Aguiar Filho

Brazil / Piauí / Teresina

eduardo.ramos.domingos

Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro

Marconny José Silva de Albuquerque

Brazil / Pernambuco / Caruaru

Billy Cordelli Eugenio

Brazil / São Paulo / Sao Paulo

Renan Marculino Comim
caio furlan
Vinicius Archangelo
eduardo costa

Brazil
Brazil
Brazil
Brazil

/
/
/
/

/
/
/
/
/
/

Rio Grande
São Paulo /
São Paulo /
São Paulo /

do Sul / Cruz Alta
Sao Paulo
Itapeva
Sao Paulo

Rodrigo Angelino De Souza
Danilo Anastacio Essu
Marianne andrade
Viick
Lara Raquel Vieira Lima
ANTONIO ISAAC LUNA DE LACERDA

Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil

São Paulo / Bauru
São Paulo / Sao Paulo
Paraná / Curitiba
São Paulo / Santos
Amazonas / Manaus
Paraíba / Campina Grande

Aldo Ribeiro Arantes

Brazil / Goiás / Itapuranga

Andarilho

Japan / rosenburgo / Tokyo

esse senador FDP naum tem o direito de faser
nada\r\n\r\npo quem saum eles pra nos julgar como
criminosos so por que queremos\r\n\r\nalgo que ainda
naum foi dublado\r\n\r\nou preferimos algo legendado
a dublado\r\n\r\ne outra que PR tem aver fanfic com
crimi esse senador de lixo tenk ser internado no
manicombio
A lei está certissíma em alguns pontos, no que diz
respeito a criminalizar os hackers, e em outros precisa
mesmo que seja discutida com a população. É a minha
opinião.
se nem compartilhar musicas em redes P2P e ilegal
porque
Fansubers
nao
podem
ser
legais?\r\n\r\nninguem faz isto por fins lucrativos!
eles tao achando que podem faze oq querem a
qualquer hora agora, mas na hora de roubar ninguem
mostra a cara pra nada bando de safado ...
Abaixo a tirania.
assino em baixo
O senhor senador devia parar de ficar fazendo projetos
inuteis que nem esse e comessar a fazer projetos que
irao dar alguma melhor a populacao brasileira
Com ou sem lei, nao vai parar.
Os fansubs nao podem acabar!!
Assino embaixo. e_e/
nada a comentar sobre isso
Contra essa idiotice de um analfabeto virtual
Roubar a liberdade... eis a meta dos homens livres do
Senado. Safados!!!
MAS Q *********** ele deve ter sido banido do anime
pan enunca foi aceito em nenhuma fanfic, fansub,
fandub. Mas q filh*********

ASSINATURAS

walace da silva oliveira
Adilson Tadeu Andrioli
luigi

robson santos teixeira
Moacir Ximenes Sousa Neto
Tony Machado
Richard
renato da silva dornelles

Rafaella
pedro
gabriel santin
Julio Cesar Silveira
Samuel
Gustavo Mascarello
ANTONIO BENTO DE SOUSA
Gabriel Dotto Alves
Ramon Ferreira da Silva

Sou jovem tenho dezenove anos e sou totalmente a
favor da liberdade de mente e pensamento seja em
todas as idades e me importo sim conm o crescimento
da ditadura virtual , todos tem o direito de escolha
Brazil / Minas Gerais / Faria Lemos
sobre oque desejam ver diante de seus olhos.........
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Absurdo
Brazil / Acre / Rio Branco
Quero animes!!!
parem de censurar pessoas de bem q buscam por
novas culturas atraves da internet e comecem a
perseguir pedofilos, ladroes digitais e espioes
industriais que utilizam este meio de comunicacao e
Brazil / Minas Gerais / Pocos De Caldas pesquisa para cometer seus crimes.
Uma lei absurda como essa só poderia ter sido criada
pelo senado brasileiro, que parece não entender o
Brazil / Maranhão / Codo
impacto que isso irá causar!
Eu desejo vetar este absurdo.
Brazil / Sergipe / Aracaju
Brazil / São Paulo / Sorocaba
Apoiado!
Brazil / Rio Grande do Sul / Porto
Alegre
os cara tem que rever este projeto pls........
eu acho isso muito derespeito paracom as pessoas que
escrevem e leiem fanfics,\r\nse o senador nao gosta e
problema dele e nao nosso.\r\neu acho q essa lei nao
deve ser aceita pois vai estar derespeitando o direito
de varias pessoas de escrever e ler fanfics.\r\neu sou
Brazil / Ceará / Fortaleza
contra essa lei.(e de pribir fanfics....)
Brazil / São Paulo / Campinas
u.u
muitas pessoas vivem disso hoje
Brazil / São Paulo / Dumont
Brazil / Rio Grande do Sul / Porto
Alegre
LIBERDADE!!!!!!!!!!!
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Eu nao concordo com isso so isso
Brazil / Rio Grande do Sul / Farroupilha Lei estupida.
Brazil / Maranhão / Imperatriz
Esta Lei Precisa ser Mais pensada....
eu acho esse projeto uma merda sem tamanho tenho
Brazil / Rio Grande do Sul / Santa varios conhecidos que sao ficwriters e que podem ser
prejudicados por culpa desse seador de merda
Maria
Sou contra esse projeto de lei!!!!\r\nQue falta de
Brazil / Pernambuco / Caruaru
democracia!!!!

ASSINATURAS
orlando muller
Verediano de Sousa Santos
Ludmilla Stephanie Pereira
Rodrigo Nascimento
Anderson
Mateus Mureb
FILIPE
Willian Axl Rose
B
Agata
giovana
Everton R. Silva
LUIZ PAULO PERES DE FREITAS
Anonimo
Gabriel Germano Korndorfer

Baltasar Grunewald
Ricardo Ferreira Ribeiro
Vinicius
Cintia
Lucas Roberto Dos Santos
Verner Zuge
Breno Novelli

Sou contra o projetodo senador pelos motivos ja
Brazil / Santa Catarina / Maravilha
citados.
Simplesmente imoral...
Brazil / Distrito Federal / Planaltina
Brazil / Goiás / Anapolis
contra a lei.
Brazil / São Paulo / Piracicaba
Libertdade de escolha na internet!!!!!!!!!!!!!!
Brazil / Mato Grosso do Sul / Campo
Grande
Sou totalmente contra...
Brazil / Rio de Janeiro / Cabo Frio
Brazil / Minas Gerais / Belo Horizonte SAO TUDO SAFADO NAO DEIXA
Brazil / Acre / Rio Branco
Brazil / Bahia / Salvador
Pela Liberdade Da Internet!
Brazil / São Paulo / Osasco
...
Brazil / Paraná / Maringa
Isso nao pode acontecer T_T
Sou contra este projeto de lei, defendo a liberdade de
acesso e maior simplicidade na infraestrutura da rede,
Brazil / Distrito Federal / Brasilia
e nao complexidade e custo maior de manutencao.
ESSA LEI SERIA UMA BARREIRA \TRAGICA\" PARA O
DESENVOLVIMENTO DIGITAL E TECNOLOGICO DO
NOSSO PAIS. "
Brazil / São Paulo / Elias Fausto
aff\r\nisso eh brincadeira\r\nos cara so ganha dinheiro
Brazil / Minas Gerais / Belo Horizonte e depois inventa pra falar q trabalha
Sou contra ao projeto de lei proposto pelo Senador
Brazil / Rio Grande do Sul / Canoas
Eduardo Azeredo
abaixo esses hipocritas que so querem distrair o povo
com essas besteiras, enquanto, por baixo dos panos,
enchem seus cofres e contas no exterior com o
Brazil / Rio Grande do Sul / Bage
dinheiro dos trabalhadores!!!!
LIBERDADE
NA
INTERNET........\r\n\r\n
PELO
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
MENOS!!!!!!!!!
Vai
arrenbetar
comercios
e
evento
de
anime.\r\n\r\nEspero que o sadismo desse Senador seja
Brazil / São Paulo / Campinas
declinado ao mais profundo solo
ISSO NAO EH CRIME!!!!!!!!!!!!!!!!
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Brazil / Minas Gerais / Contagem
precisa msm comentar?!
Realmente, a Política e os Políticos no Brazil estão
Brazil / Santa Catarina / Joacaba
evoluindo ....\r\n
Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro absurdo.. apenas

ASSINATURAS
Bruno ribeiro pinto

Brazil / São Paulo / Americana

FABIANO CASTRO LIRA

Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro

bruno borges
jones barros

Brazil / Santa Catarina / Joinville
Brazil / Sergipe / Aracaju

CLAUDINEI CESAR DE FREITAS
Alocz.

Brazil / São Paulo / Porto Feliz
Brazil / Minas Gerais / Belo Horizonte

gilva costa
Hian Manson
Regilene dos Santos Ribeiro

Brazil / Bahia / Salvador
Brazil / Santa Catarina / Florianopolis
Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro

Lucas de Abreu Sabe Franco
Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro
Hyago Fontes Dos Santos
Brazil / São Paulo / Santos
maria carneiro de albuquerque franca Brazil / Pernambuco / Recife
Brazil / Rio Grande do Sul / Porto
Stephani Martins
Alegre
Daniel A. Andrade Alvarenga
Brazil / Minas Gerais / Belo Horizonte
Amanda Viana
Victor Matheus
Anderson Carlos
Christiano Barbosa
Brenda
Helena Porto
denisson
Jhonatan Marcel A. Sousa

Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil

/
/
/
/
/
/
/
/

Rio Grande do Sul / Uruguaiana
Rio de Janeiro / Rio De Janeiro
Rio de Janeiro / Silva Jardim
Distrito Federal / Brasilia
Rio Grande do Norte / Macau
Rio de Janeiro / Rio De Janeiro
Sergipe / Aracaju
Paraná / Toledo

sacanagem
NAOO
A
DITADURA
CIBERNETICA !!!\r\nNAOOO !!!!\r\nISSO NAO TEM
CABIMENTO !!
eu acho isso uma tremenda perda de tempo ficar se
importanto com simplers arquivos enquanto a dezenas
de outros ploblemas!
liberdade\r\n
O SENADOR DEVERIA SE PREOCUPAR MAIS COM AS
MARACUTAIAS DOS DEPUTADOS E SENADORES.
Q/ Noooom, lei absurda.
ele deveria se preocupar com coisas mas importante
como os salarios absurdos que ele ganha de quase
vinte mil isso sem contar as vantagem esse idiota
afff
EU ACHO UM ABSURDO ESSE PROJETO DE LEI.
Acho um absurdo alguem tentar fechar os Fansubers!
Se o governo nao quizer que baixemos animes pela
internet, que os coloquem LEGENDADOS e a pre;os
ACESSIVEIS! Nao adianta um anime ser legendado e
colocado em uma caixa bonita e bem feita, se for estar
a um pre;o alto como 30 reais, ou acima...\r\nColoque
entre os 5 a 15 reais!!!

ASSINATURAS
diego canton de brito
Henrique
Luis
Roberto
Luis Henrique
art
artcom
alfa
alexandre
hudson trigueiro
Maira Prata de Araujo
vinicius caetano

Daniel Lucena
Caio
Izabela Souto
Daniel Schadeck Bortoluzzi

Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil

/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

São Paulo / Birigui
Rio de Janeiro / Rio De Janeiro
Rio de Janeiro / Rio De Janeiro
Rio de Janeiro / Rio De Janeiro
Rio de Janeiro / Rio De Janeiro
Rio de Janeiro / Rio De Janeiro
Rio de Janeiro / Rio De Janeiro
Rio de Janeiro / Rio De Janeiro
São Paulo / Sao Paulo
São Paulo / Praia Grande
Bahia / Salvador
Bahia / Salvador

vao procurar lugar melhor pra colokar mais leis
.
tomara que essa lei naum seja aceita pelo senado
Mas isso e um absurdo eles roubam la e ninguem diz
nada alias \ninguem sabe de nada\" deviam parar de
Brazil / Minas Gerais / Ribeirao Das preucupar com coisas tao sutis como baixar um
Neves
arquivo da net."
Brazil / Rio Grande do Sul / Porto
Alegre
nada a dizer
Brazil / Maranhão / Sao Luis
Brazil / São Paulo / Alvares Machado
democracia????

ASSINATURAS
Karinna Bueno
Leonardo Amaral
Adorilson Bezerra de Araujo
Allan Charles Montenegro Cortez
Tiago Bortoletto Vaz
Allyson Amílcar Angelus Freire Soares

Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil

Allan Silva Couto

Brazil / Espírito Santo / Serra

Amauri Luiz Carrillo
Anahuac de Paula Gil
Arlete Fátima Leal Duarte
Arnaldo Furman
Aurelio A. Heckert

Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Brazil / Paraíba / Joao Pessoa
Brazil / Minas Gerais / Belo Horizonte
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Brazil / Bahia / Salvador
Brazil / Rio Grande do Sul / Porto
Alegre
Brazil / Rio Grande do Norte / Natal
iuuuuuuuuuu
Brazil / Rio Grande do Norte / Natal
Brazil / Distrito Federal / Brasilia
Brazil / São Paulo / Sao Jose Dos
Campos
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Brazil / Distrito Federal / Brasilia
Aprovação sem debate não!!
Brazil / Pernambuco / Recife
Merece uma melhor discussão e regulamentação !!
Brazil / São Paulo / Campinas
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Brazil / Bahia / Salvador
Isso é um açoite a nossa cidadania e soberania...
Brazil / Acre / Rio Branco
Por Favor Né !\r\nVamos seguir exemplo do 1• Mundo,
duvido muito que o Senhor Senador Eduardo Azeredo
saiba o que está fazendo, pois uma medida dessa é
Brazil / Paraná / Laranjeiras Do Sul
absurda.
Esse marco é importante, mas nunca poderá servir
Brazil / Rio Grande do Sul / Caxias Do como objeto de sensura política ou partidária. Um meio
Sul
público deve ser o bem para todos.
Brazil / Bahia / Salvador
Brazil / Bahia / Salvador

Jaime F S Cabanero
Luis Antonio Araujo de Brito
Luis Antonio Araujo de Brito
Cesar de Andrade Cardoso
Cleber Fernandes
Daniel Ribeiro Pinheiro
Leonardo Gomes
Denise Figueiredo Mendes
Leandro Marques
Dora Maria de Aguiar Whitaker
Doriedson Alves de Almeida
Edson Luis Marcon

Emmanuel Pimentel
Éverson R. Telli
Thiago Tavares Nunes de Oliveira
Thiago Oliveira Castro Vieira

/
/
/
/
/
/

São Paulo / Americana
Minas Gerais / Belo Horizonte
Rio Grande do Norte / Natal
Rio Grande do Norte / Natal
Bahia / Salvador
Rio Grande do Norte / Natal

AI-5?
Apoio a Peticao.

Pela qualidade do serviço e pelo incentivo a
concorrencia
Pelo debate e transparência no PL de Controle da
Internet.

ASSINATURAS
Antonio Soares de Azevedo Terceiro
Beraldo Costa Leal
Walter Sotomayor
Krishnamurti Lelis Lima Vieira Nunes
Fábio Braga dos Santos
Fernando Pacheco Machado Dias
Rafael Louback Ferraz
Fernando Silva Pereira
Gabriel Silva
José Augusto da Costa Carvalho
Ivã Coelho
Walter Egidio Stefanini
verônica couto
Alessandra Traguetta Petecof
Vitor Justo Silva
Victor Muniz
Humberto Diogenes
Victor Hugo Pereira Gonçalves
Valessio Soares de Brito
Simone Matile
Roberto costa
Paulo Roberto Miranda Meirelles
Osvaldo Barbosade Oliveira
mario jorge alves de miranda
mario luis teza
Roberson Carvalho
Ricardo Luiz Camargo Marquetti
erick gomes anastácio
Luiz Henrique Gomes Moraes

Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil

/
/
/
/
/
/
/

Bahia / Salvador
Rio Grande do Norte / Natal
Distrito Federal / Brasilia
Bahia / Salvador
Pará / Castanhal
Bahia / Salvador
São Paulo / Piracicaba

Absurdo.

assino e concordo com o documento à favor do debate
Brazil / Paraná / Ubirata
e transparência no PL de Controle da Internet
Brazil / Minas Gerais / Lagoa Santa
Brazil / Mato Grosso do Sul / Campo
Grande
Audiência pública já.
Brazil / Bahia / Salvador
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Brazil / Paraná / Curitiba
Brazil / Sergipe / Aracaju
Com certeza deve se expor os fatos!!
Brazil / Rio Grande do Norte / Natal
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Brazil / Bahia / Jacobina
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
estou com todos abusca da liberdade vcs do abusar
Brazil / Rio Grande do Sul / Porto
Alegre
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Precisamos de uma discussao mais ampla
Brazil / Amazonas / Manaus
concordo plenamente com a posição o IDEC.
Brazil / Rio Grande do Sul / Porto
Alegre
apoio a iniciativa
Brazil / Rio Grande do Norte / Sao Jose
De Mipibu
Brazil / Paraná / Curitiba
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro democracia já

ASSINATURAS

Rafael Ferreira Rodrigues
Pedro Gabriel
Paulo Ross de Santana
Mauricio Feler Mateus
Mauro da Cunha Savino Filó

Concordo plenamente, \r\n\r\nEsse \inciso IV do art.
21\" já fere a privacidade do usuário.\r\n\r\nAcho q a lei
deveria no minimo passar pela mão de um comitê,
como o CGI, que conta com pessoas que tem um
mínimo de aptidão técnica para avaliar os itens da lei."
Eh isso ae
Não a censura!

Cleomar Alves Nogueira

Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Brazil / Pernambuco / Recife
Brazil / São Paulo / Guarulhos
Brazil / Minas Gerais / Belo Horizonte
Brazil / Rio Grande do Sul / Porto
Alegre
Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro Democracia já, já basta de sujeira nesse país!
Brazil / Santa Catarina / Sao Jose Do
Cedro
Brazil / Rio Grande do Sul / Porto
Alegre
Brazil / Pará / Belem
Viva livre ou morra!
A realização de audiência pública é o mínimo que
podemos exigir do atual governo. A participação das
entidades
representativas
da
sociedade
civil
organizada é imperativa em respeito a Carta Magna, a
Brazil / Tocantins / Palmas
democracia e a cidadania.
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Brazil / Acre / Rio Branco
Brazil / Mato Grosso do Sul / Campo
Grande

Neltor Antonio Y Castro Júnior
John Paul dos Santos Scott Hood
Jihane Halabi
Thiago Correa David

Brazil
Brazil
Brazil
Brazil

Maria Cristina Atz
Marcilio Quintino da Silva Junior
Maico Hentz
Fabricio Solagna
Luiz Guilherme Ribeiro Sanches

Lucia Helena R Siqueira
Luiz Fernando Martins Castro
Luiz Fernando Chazan

Sérgio Luiz Araújo Silva
Rodrigo Veleda
Mario Zuzarte

/
/
/
/

Rio Grande do Sul / Sobradinho Transparência já.
Distrito Federal / Brasilia
São Paulo / Sao Paulo
Minas Gerais / Belo Horizonte
Por uma discussão mais ampla e irrestrita sobre a
possibilidade do monitoramento, o que considero
invasão de privacidade, do acesso à internet pelo
cidadão comum.
Brazil / Ceará / Fortaleza
Brazil / Rio Grande do Sul / Porto
Alegre
Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro

ASSINATURAS

Edsandro Luís da Silva Freitas
José David de Oliveira
Tito Guerra Bocorny Filho
Victório Henrique Felipe

Alan Carvalho de Assis

Taciana de Freitas Fonseca
Paulo Francisco Slomp
Alexandre Oliva
Marcelo D'Elia Branco

Há coisas muito mais importantes a serem discutidas
como saúde, segurança e lazer. Pq esses deputados
não procuram um jeito de melhor a vida do povo ao
Brazil / Rio Grande do Sul / Porto invés de ficar inventando moda como vigiar a minha
Alegre
vida e invadir minha privacidade?
Brazil / Santa Catarina / Florianopolis
Brazil / Rio Grande do Sul / Getulio
Vargas
Brazil / São Paulo / Taquaritinga
O controle da Internet é equivalente ao controle da
mídia. Vocês criticam o presidente venezuelano, mas
Brazil / Rio Grande do Sul / Porto estão querendo fazer algo semelhante com a Internet
Brasileira.
Alegre
Confirmo meu apoio total ao pedido de debate e
transparência no Projeto de Lei do Senador Eduardo
Azeredo!\r\nNão podemos deixar que leis mau
elaboradas
sejam
aprovadas
e
mais
tarde
Brazil / Bahia / Salvador
sobrecarregem o judiciário!
Brazil / Rio Grande do Sul / Porto
Alegre
Brazil / São Paulo / Campinas
Brazil / Rio Grande do Sul / Porto
Alegre

Francisco Marcelo Mendes Damasceno Brazil / Amazonas / Manaus
Ângelo Luiz Rocatto Júnior
Brazil / São Paulo / Campinas
Guilherme Reinhold Lepoli
Brazil / São Paulo / Itupeva
Rodrigo Cacilhas
Brazil / Rio de Janeiro / Petropolis
Caio Breno Dias Silva

Brazil / Pernambuco / Recife

Hélio José Lisboa

Brazil / Rio de Janeiro / Petropolis

Gostaria assim como a maioria aqui, ter uma melhor
visão
sobre
este
\plano\"
de
controle
da
internet.\r\n\r\n"
Não trente,sr Senador azeredo a transformar o
Brasil,que diga-se de passagem por causa dos
senhores politicos esta uma bagunça em uma
Venezuela.Quero a minha liberdade de poder usar a
internt,com responsabilidade,claro, mas sem ninguém
me espionando.Se há algumém que precisa de ser
espionado são os politicos deste país que a cada dia se
descobre imundices de vocês.

ASSINATURAS
lincoln silva
Daniel A. Nechio
Paulo Henrique
Paulo Miranda de Santana
Rafael Kunz
Paulo Sérgio Félix Camilo
Ricardo Cazetta Menzer
Ricardo Nuno de Barros Pereira
Rogger Torres Faioli
Alexandre Otto Schwieder
Guilherme Mesquita Gondim
Jéferson Matheus de Oliveira
andre luiz brum
Daniel Checchia
Mauro Lopes
Elias Dorneles da Silveira Junior
Emerson Flavio dos Reis
Bernardo Amorim Chezzi
Gabriel Schneider
Fabio de Oliveira Lima
Claudemir Fernando Pereira Da Silva

Carlos Wagner Sousa da Costa

Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Brazil / São Paulo / Valinhos
Brazil / Distrito Federal / Brasilia
Brazil / Bahia / Teixeira De Freitas
Brazil / Rio Grande do Sul / Porto
Alegre
Brazil / Paraná / Curitiba
Brazil / Minas Gerais / Juiz De Fora
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Venho por meio desta assinar a \Petição Ao Senado
Brazil / Minas Gerais / Belo Horizonte Federal\""
Brazil / Rio Grande do Sul / Porto Um legislação é necessária sim, mas um debate mais
Alegre
amplo é fundamental.
Brazil / Minas Gerais / Formiga
Brazil / Rio Grande do Sul / Porto
Alegre
Quero garantir meu direito á privacidade!!!
Brazil / São Paulo / Campinas
apoiado ! sem comentarios...
Brazil / São Paulo / Osasco
Este senadores não representam ninguem a não ser
Brazil / São Paulo / Caraguatatuba
eles mesmo e suas mazelas.
Brazil / Rio Grande do Sul / Santa
Maria
Brazil / São Paulo / Taboao Da Serra
Brazil / Bahia / Salvador
Brazil / Rio Grande do Sul / Santa Cruz
Do Sul
Brazil / Espírito Santo / Vitoria
Brazil / Paraná / Curitiba
Apóio inteiramente os termos desta petição.

Brazil / Maranhão / Sao Luis

Gostaria de ter certeza dos termos e principalmente do
impacto que as propostas do Senador terão sobre as
atividades que têm o acesso à Internet como principal
fonte de informação.\r\n\r\nInclusão Digital, Educação à
Distância e a própria segurança digital devem ser
tratadas
com
total
responsabilidades
pelos
representantes do povo, que já está mais que cansado
do diversos atos de nossos mais bem pagos
funcionário, responsáveis pela governabilidade do País.

ASSINATURAS
A Internet nasceu e desenvolveu-se com a minima
interferencia de Estado, inclui-se ai EUA/DARPA
financiador incial do projeto que culminou na Internet.
É verdadeiro espaço democratico para pesquisadores e
a cidadania. Espaço de ideias, não deve ser cerceado
de maneira alguma por Governos quais forem. É
preferivel conviver em sua Anarquia Democratica do
que sob alguma forma de repressao governamental.
A internet nasceu para ser descentralizada e livre. Não
pode ser estatizada através de leis de burrocratas que
aprenderam a ligar o computador ontem. É hora do
nobre Senador ler Lawrence Lessig.
Pelo debate e transparência no PL de Controle da
Internet.

Leonardo Couto Chueri

Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro

Christian Marlon Panini de Carvalho

Brazil / Santa Catarina / Blumenau

Claiton Santos
Flávio Cardoso Ferreira Pontes
Diego Tavares Cavalcanti
Evandro Ricardo Silvestre

Brazil
Brazil
Brazil
Brazil

Rodolfo Lopes
Igor Peixe.

Brazil / São Paulo / Lorena
Brazil / Ceará / Fortaleza

JOSENY FERREIRA DA SILVA
Leonardo José da Cunha Peixoto
André Luiz Mariano do Vale

Brazil / Ceará / Fortaleza
Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro
Brazil / Minas Gerais / Belo Horizonte

Sergio Lauria Braz

Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro

FELIPE PEDREIRA PERAZZO
Perseu Angelo Santoro

Brazil / Bahia / Salvador
Brazil / Paraná / Maringa

José Rodrigo Rocha Pançardes
Leonardo Lima Baião

pela neutralidade
Brazil / Rio de Janeiro / Volta Redonda criminoso !!!!
Brazil / Minas Gerais / Vicosa

/
/
/
/

Goiás / Caldas Novas
Rio de Janeiro / Rio De Janeiro
Paraíba / Campina Grande
São Paulo / Cerquilho

Veja www.eutambemvoureclamar.wordpress.com
A própria idéia quando da criação da Internet é que ela
fosse livre e independente. Não pode agora ir parar nas
mãos de burocratas despreparados.
Diga sim, à liberdade na internet!
Pesso que acabem com a concentração das
telecomunicações no Brasil, isso e uma vergonha e
uma herança do governo F.H.C. Basta de monopolio no
Brasil.

Sempre a favor da democracia e liberdade. São
elementos básicos de uma sociedade justa e prospera.
Em suma, é primordial, a observancia aos principios
escritos na constituição federal, dentre eles, o da
publicidade da administracao pública....
da

rede

....

internauta

não

é

ASSINATURAS
Leonardo Dantonino
pauher de freitas canary
Paulo Roberto Salle
Rodrigo Duarte de Oliveira Toledo
André Felipe Barros Selva
Antonio Carlos da Conceição Marques
SILAS RIBAS MARTINS
Alexandre Nascimento

Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil

/
/
/
/
/
/
/
/

Minas Gerais / Vicosa
Rio Grande do Sul / Rio Grande
Paraná / Bandeirantes
Rondônia / Porto Velho
São Paulo / Serra Negra
Paraná / Curitiba
Bahia / Salvador
Ceará / Iguatu

Adriano Lenzi de Carvalho
Hugo Reis
Cleiton Antonio Sution
Paulo André Cordeiro sales

Brazil
Brazil
Brazil
Brazil

/
/
/
/

Rio de Janeiro / Rio De Janeiro
Rio de Janeiro / Niteroi
Acre / Rio Branco
Ceará / Fortaleza

Evanio Ramos Nicoleit

Brazil / Santa Catarina / Criciuma

Marilene Ribeiro Meneses
Paulo Henrique Baracho Munhoz

Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro
Brazil / Espírito Santo / Vitoria

Nivaldo Ladeira
Maria Fernanda Alves Nalon

Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro
Brazil / Distrito Federal / Brasilia

Roberto Câmara de Araújo

Brazil / Roraima / Boa Vista

Gustavo Blanco
Victor Ribeiro Hora
Diego Avelino De Sousa Milhomens

Brazil / São Paulo / Nova Odessa
Brazil / Pernambuco / Recife
Brazil / Tocantins / Gurupi

Sem comentários.
Pela defesa do Código de Defesa do Consumidor
PALHAÇADA

Salve,\r\n\r\n
Esse projeto de lei é muito vago, devemos discuti-lo
com muita calma e transparência para evitarmos
possíveis censuras posteriores a internet no Brasil.

^^
Sou favorável à solicitação de realização de audiências
públicas e cobrar transparência na tramitação do
projeto de lei proposto pelo Senador Eduardo
Azeredo. \r\n\r\nEstas medidas podem e certamente
terão um impacto no desenvolvimento científico e
tecnológico do país.
Precisamos, devemos, podemos proteger nossas
crianças.Ponto.
o brasil nescessita de conectar com banda larga\r\nas
empresas so estao ligando os grandes centros
Para tornar o processo cada vez mais democrático,
com responsabilidade e conhecimento para um pleno
exercício de democracia é importante que se ouça a
parte técnica da internet, dando assim a oportunidade
de melhorar ais o PL.
É deprimente ver como nossos políticos abrem mão de
discussões relacionadas a violência e problemas como
desiguladades sociais para discutir algo que não fere a
ninguém e que não prejudicará o país em nada.

ASSINATURAS

Claudiana Pereira Batista
Américo Toledo Ladeira Dutra
Eziel Silva

Brazil / Paraíba / Joao Pessoa
Brazil / Minas Gerais / Juiz De Fora
Brazil / Paraná / Curitiba

Thiago da Silva Medeiros

Brazil / Distrito Federal / Brasilia
Brazil / Rio de Janeiro / Campos Dos
Goytacazes
Brazil / Acre / Rio Branco

Grevi de Souza Boa Morte Netto
irineu pereira da silva
Carlos Augusto da Silva
Alan Clayton Castardo
Roger Firak Zorzi
André Corá
Amauri Benedito Gritti
César velame de Carvalho
Carlos A.Moura
Daniel Neis Araujo
Eduardo B. Moreira

Nada melhor e mais justo que um debate amplo sobre
o PL proposto pelo senador Eduardo Azeredo, que trata
de crimes na internet. Pois possibilita uma participação
mais efetiva da sociedade, numa questão tão polêmica
quanto essa que acaba por atingir de certa forma a
privacidade do usuário da internet no Brasil.
Apoio o debate transparente.
Creio que esse senador deve ter muito dinheiro para
importar artigos culturais de outros países, mas isso
não se aplica a toda população brasileira. Além do
mais, não sei se ele conhece a \política\" dos
fansubbers, que diz que o anime que chega até nós
não deve ser comercializado e sim passado de fã para
fã com o objetivo de conhecer melhor a cultura em
questão."

Sou a favor da transparência e do debate aberto sobre
Brazil / Rio de Janeiro / Sao Joao De o pleito acima mencionado, tendo profundo interesse
Meriti
neste.
Brazil / Paraná / Curitiba
Brazil / Mato Grosso / Varzea Grande
Brazil / Santa Catarina / Chapeco
Exijo que os senhores senadores ouçam pessoas que
realmente entendam do problema sobre a Internet no
Brazil / São Paulo / Suzano
Brasil.
Brazil / Bahia / Salvador
Vamos precionar nossos políticos, pois se não o
Brazil / Pernambuco / Jaboatao Dos fizermos estaremos consentindo com o proposto.
Guararapes
Parabens pela iniciativa.
Brazil / Santa Catarina / Florianopolis
Atenta contra o artigo, 5º, inciso X da Constituição
Federal!
Brazil / São Paulo / Cafelandia

ASSINATURAS
Estou totalmente de acordo com a solicitação desta
petição em virtude do fortalecimento da democracia
participativa no Brasil.
O assunto deve ser discutido sim, analisar e ponderar
cada idéia exposta, como sociedade democrática que
deveríamos ser.
Eu protesto!

José Eleudson Gurgel Queiroz

Brazil / Ceará / Iguatu

Emilia Elizabeth Galeas
Fernando Fazzane
Jose Fernando Tolentino@gmail.com

Brazil / Goiás / Goiania
Brazil / São Paulo / Boituva
Brazil / Goiás / Goiania

Francisco Faria Feitoza junior
Neliton Streppel Silva
Maurício Girardi Schappo

Brazil / Sergipe / Aracaju
Brazil / Paraná / Londrina
Brazil / Santa Catarina / Florianopolis Assinado.
Brazil / Rio Grande do Sul / Sao
Jeronimo
Brazil / Rio Grande do Norte / Lajes
Apoio integralmente este ato...
Brazil / Goiás / Goiania
Brazil / Maranhão / Sao Luis
Brazil / Santa Catarina / Florianopolis
Sim, é verdade lutamos pela transparencia na internet,
por fazer jus ao que pagamos e leis que garantam os
direitos dos internautas e não somente o para
Brazil / São Paulo / Guarulhos
empresario que á expoe.
Brazil / Paraná / Curitiba
Nós profissionais da area, não podemos arcar com
gastos que alguns politicos sem conhecimento quer
nos gerar, sem contar que com isso vair caire muito o
uso de internet no Brasil.
Brazil / Paraná / Curitiba
AInternet é o futuro das nações, é um divisor de
irreversível.\r\nO segredo do sucesso para o
desenvolvimento de políticas de regulação da Internet
é respeitar a democracia sem esquecer o direito
Brazil / Maranhão / Sao Luis
individual.\r\n\r\n
Brazil / Goiás / Goiania
Já cansei de ter nariz de palhaço pela arrogância dos
legisladores de Brasília.\r\nOs brasileiro merecem
Brazil / Santa Catarina / Canoinhas
respeito.

Gláuber da Silva Gonçalves
josé augusto de araújo nascimento
Greisse Francisco Diniz
Hugo Cesar Mendes Viegas
Hilton William Ganzo Perantunes

Irineu Pererira da silva
Jefferson Santos

Joelmir Carraro Nunes

Jerffeson Silva Machado
Kaue Tolentino Passos
José Luiz Lacowicz

A discussão é base da democracia e principalmente
para nós que somos parte interessada não somente
com usuário mas também como desenvolvedor.

ASSINATURAS

Luiz Rogério Almeida de Freitas

Brazil / São Paulo / Sao Jose Dos
Campos
Brazil / Minas Gerais / Belo Horizonte
Brazil / Distrito Federal / Brasilia
Por uma Internet livre!
Os direitos a intimidade e a propria imagem formam a
proteção constitucioanl à vida privada, salvaguardando
um espaço intimo intransponivel por intromissões
ilicitas.\r\n\r\nTal aprovação seria clara violação de
nossos direitos constitucionais constantes na Carta
Brazil / Minas Gerais / Belo Horizonte Magna Artigos 5º - X XII e Artº 1 - III.

Luis Carlos Evangelista Junior
MÁRCIO DELFINO CARVALHO

Brazil / São Paulo / Campinas
Brazil / Alagoas / Maceio

Marcio Roberto Arjonas Garcia

Brazil / São Paulo / Santo Andre

Marco Antonio Alves de Meira

Brazil / Rio de Janeiro / Macae

Marcos Antonio da Conceição
Michel Alencar Morandi
oniram atila dos santos de souza
Oswaldo Derwood Mills Neto

Brazil
Brazil
Brazil
Brazil

Rodrigo FErreira Soares
Ricardo Andrade Souza Mangabeira
José Ribamar Viana Matos

Brazil / Paraná / Curitiba
Brazil / Bahia / Salvador
Brazil / Piauí / Teresina

Karlos Rikáryo Mourão Pinheiro
Ronaldo Resende de Souza

Brazil / Ceará / Iguatu
Brazil / São Paulo / Itaquaquecetuba

cristian alfonso latapiat gonzalez
Alessandra Nunes Duarte Miranda
Luis Flavio Rocha

/
/
/
/

Alagoas / Maceio
São Paulo / Campinas
Bahia / Ilheus
São Paulo / Sao Paulo

Simplesmente que ponham a mao na consciencia e nao
violem a privacidade e nem os direitos de ninguem.
Esse projeto tem que ser discutido publicamente para
que todos possam opinar e decidir o melhor para o
país.
A regulamentação do uso da Internet deve ser
realizada antes da regulamentação das penalidades
pelo seu mau uso, e estas definições devem ser
elaboradas através de ampla consulta popular.
isso é um verdadeiro atentado a democracia essa lei
não pode ser aprovada sem antes haver um amplo
debate.
queremos discutir!
Projeto descabivel, vamos pensar nas pessoas que
estao precisando de atencao neste pais.\r\n\r\nAts
Por um Brasil democratico !!!
Realmente isse plano precisa ser amplamente
discutido porque a internet mais que tudo representa
liberdade, se vamos controlar as pessoas que fazem o
mal uso dela então vamos começar por nós mesmo,
porque as vezes sabemos o que acontece e não
fazemos nada

ASSINATURAS
Silvio Aparecido Spinella
Leandro Andrade Travaglia
Túlio Augusto Coimbra dos Santos
Vianei Soethe

Brazil / São Paulo / Campinas
Pelo debate e transparência no PL de Controle da
Brazil / Minas Gerais / Belo Horizonte Internet
Brazil / Pernambuco / Olinda
Brazil / Santa Catarina / Braco Do
Norte
Brazil / Rio de Janeiro / Duque De
Caxias
Brazil / Paraná / Curitiba
Brazil / Bahia / Camacari
Brazil / Santa Catarina / Tubarao

Viviane Pereira Larosa
Wellington da Cruz Mano
Joenio Marques da Costa
vanderlei cavalheiro dutra
Brunna Alexandria Rocha Macedo
Rodrigues
Brazil / Mato Grosso do Sul / Paranaiba
Eduardo Macias Gavarron
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Joao Estevao Schlemm Costa
Brazil / Santa Catarina / Joinville
Lucas Serenza Lui
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Lucas Ribeiro Delmont
Brazil / São Paulo / Sorocaba
Ricardo Barbosa
Brazil / São Paulo / Avare
fabiano da silva laguna
Brazil / Rio Grande do Sul / Camaqua
Jose André Martins Cavalcante
Brazil / Ceará / Fortaleza
Emília Martins Cavalcante
Brazil / Ceará / Fortaleza
Vivian Ragazzi
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Paulo Roberto Fanton
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Brazil / Rio Grande do Sul / Porto
Francielle Machado Beria
Alegre
Brazil / Rio Grande do Sul / Porto
matheus pretto
Alegre
Angelo Cavalcanti Ribeiro
Antonio Carlos Bordin

Brazil / Pernambuco / Recife
Japan / Aichi / Nagoya

Exigo transparência do Senado quanto ao projeto
citado nessa petição.

ASSINATURAS

Ary Cornelio Camargo
Bárbara Briston
Bruno Tsubouchi Yporti
Cacio Frigerio
Candido Vieira da Silva Neto
carlos eduardo lodi
Debora Dias
lauro hajime nascimento ichihara
William Grah Chequetto
Thaís
Aline Rocha Lopes Gomes
Murilo Henrique Koepsel

Charles Schaefer
Décio Wagner Russo Junior

davi máximo
Grazieno Barbosa Pellegrino Ribeiro

Deixem a internet ser livre como éla nasceu para
ser,criem leis severas, que sejam cumpridas na
integra, para punir os cyber crimonosos os de colarinho
branco sem forum especial e os bandidos comuns
independente da idade,o CDC não precisa de adendos
em nem um artigo ou paragrafo,pois esta muito bom
Brazil / Rio Grande do Sul / Porto apesar da idade, valorizem os juizes e policiais
Alegre
honestos.\r\nCornelio Camargo
¬¬ Vai pro Inferno todos esses Senadores corruptos
\\o/
Brazil / São Paulo / Sao Vicente
Brazil / Paraná / Londrina
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Brazil / Sergipe / Aracaju
Brazil / Paraná / Cianorte
mete pau neles
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Brazil / Pará / Belem
Brazil / Santa Catarina / Sao Jose
Brazil / Rio de Janeiro / Niteroi
Brazil / Distrito Federal / Brasilia
Brazil / Paraná / Pinhais
A idéia de regulamentar os crimes na internet é
ridícula, haja visto que o atual cenário da segurança da
informação no Brasil só estó no patamar favorável em
que se encontra devido à pratica de teste de invasões,
Brazil / Minas Gerais / Belo Horizonte que pode vir a ser proibída por essa lei.
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Censura NÂO senhores políticos
Gostaria de perguntar a sua “Excelência” o Senador,
sem querer ofender, se sua vida publica e privada
tivesse a mesma vigilância que ele aspira para os
pagadores de impostos que sustenta a casa onde ele
labora, onde ele estaria? Na forma que esta colocada a
lei se Hugo Chaves soubesse convocaria o Senador
para assessorá-lo. “Não concordo com nada que você
diz, mais morreria defendendo o direito que você tem
Brazil / Bahia / Salvador
de dizê-la”, assim deve ser a rede “para todos”. \r\n
Brazil / Bahia / Salvador

ASSINATURAS

Jefferson Petronio Clemente Ferreira Brazil / Pernambuco / Recife
Joao Batista Rodrigues da Silva
Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro
Jorge Alexandre Fernandes Anselmo
Sobrinho
Brazil / Distrito Federal / Brasilia

JoseGeraldo Sonvenso
LUCAS STEPHANOU
Magno Santos Cavalcante
Magnus Vincensi
Nadja Fernanda Lopes Silva
oexdra josé massa massella
Pedro Nicoletti Mizukami
Ricardo Dahmer Tiecher

Rodrigo Zadra Armond
Ruthberg dos Santos
Thomas Gonçalves Fortes

Absurdo ainda nao terem regularizado a situação da
internet brasileira. O acesso a internet já é uma
realidade presente.\r\n\r\nPelo Amor de Deus hein?
Fazer um \baixo assinado\" pra regulamentarem isso.\r\
n\r\nJefferson Petronio\r\nRecife - PE"
Pela transparência e seriedade da Internet no Brasil.
Absurdo!!!! Isso é comunismo!!! É total controle do
estado. É invasão de privacidade!!! É proibição da
liberdade de expressão!!! É a continuidade dos
objetivos do Foro São Paulo.\r\nO senador Eduardo
Azeredo e mtos outgros congressistas estão devendo
ao \governo central\", em virtude dos diversos
escandalos e a impunidade. O propositor foi um publico
e notório beneficiado. Isso tem que ser discutido mto
bem e com transparência, antes que seja tarde
demais."

Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Brazil / Rio Grande do Sul / Porto
Alegre
:-( para o senhor senador, eu vou me lembrar de você.
Que se faça valer da Democracia. Sr deputados e
Senadores, nada se faça \encondidos\" de seus
Brazil / Rondônia / Chupinguaia
Eleitores. "
Brazil / Rio Grande do Sul / Porto
Alegre
Brazil / Bahia / Salvador
Brazil / São Paulo / Itu
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Projeto de lei absurdo, abusivo e inconstitucional.
O projeto proposto pelo senador é ridículo!
Brazil / Rio Grande do Sul / Porto Completamente fora da realidade, anti-democrático e
Alegre
burocrático.
Gostaria de informar ao Senador Eduardo Azeredo que
vivemos uma democracia e pedir que faça seu papel
como
representante
do
povo
que
o
elegeu.\r\n\r\nTransparência é fundamental num país
onde os princípios morais e éticos parecem estar
Brazil / Minas Gerais / Uberlandia
desaparecendo a cada dia que passa.
Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro
Brazil / São Paulo / Bananal

ASSINATURAS

Vicente Mateus Melo Cardoso da Silva Brazil / Pernambuco / Arcoverde
Vitor Leite Martins
Brazil / Paraná / Londrina
cleiton carvalho
Brazil / São Paulo / Ribeirao Preto
Gilberto Rolim Júnior
Brazil / Rio Grande do Sul / Portao
Brazil / Mato Grosso do Sul / Campo
Tatiana Macedo de Carvalho
Grande
Lorena
Brazil / Bahia / Salvador
francisco thiago chaves de oliveira
Brazil / Ceará / Fortaleza
Rodrigo Cezar Lucas Kertesz
Brazil / Tocantins / Palmas
Sivio Santos
Brazil / Santa Catarina / Florianopolis
gustavo@ctech.srv.br
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Daniela Martins
Brazil / Pernambuco / Recife
Adriano de Carvalho Campolina
Brazil / Minas Gerais / Belo Horizonte
Andre Lemos
Brazil / Bahia / Salvador

Artur Vicente dos Santos
Jennifer Oliveira
Bruno dos Santos
wesley silva galvao
Nikelen Witter
Daniela
Luciano Lazo
Nathalia de Sennes Souza
Diego Passos
Gregori Fiorini Cunto
Vitor Hugo Pielak Filho
Vinícius Daguano Gastaldi

Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Maria
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil

/
/
/
/

Pernambuco / Recife
Rio de Janeiro / Rio De Janeiro
Rio Grande do Norte / Natal
São Paulo / Campinas
/ Rio Grande do Sul / Santa

/
/
/
/
/
/
/

Rio de Janeiro / Rio De Janeiro
São Paulo / Sao Paulo
Paraná / Curitiba
Rio de Janeiro / Rio De Janeiro
Ceará / Fortaleza
Paraná / Curitiba
São Paulo / Ribeirao Preto

Definitivamente este projeto de Lei precisa ser revisto
e atualizado. Existem pontos de teor duvidoso no
projeto e tudo que envolva a gestão do uso da internet
deve ser apreciado com muito cuidado para não
suprimir a Liberdade.
Audiência pública já.

Apoio indistintamente qualquer iniciativa que contribua
para a liberdade de uso na internet e para toda e
qualquer tentativa de alterar a visão para que
Softwares sejam vistos como um serviço social e não
uma mercadoria.

ASSINATURAS

Clayton Márcio Santos
Daniel Hartmann
Daniel Teixeira dos Santos
Diogo Menezes
DORA LUCIA FRASSON
Eder Santana Freire
Edilson Sousa Carvalho
Edson Luiz Castilhos
Eduardo José de Araújo Tavares
Eduardo Moura da Silva Júnior
Emilio de Moura
Fabrício José Uchôa Corrêa

Brazil / Minas Gerais / Belo Horizonte
Brazil / Rio Grande do Sul / Lajeado
Brazil / Minas Gerais / Nanuque

É realmente um absurdo os projetos que têm surgido
por parte destes parlamentares. Sempre a mesma
história auto-benefícios, criação de filões de mercado e
a democracia cada vez sendo afundada em função de
dolares!

Viva A Liberdade de Informação!\r\nNão quero ninguem
Brazil / Pará / Maraba
me dizendo o que devo fazer...
Brazil / Goiás / Goiania
Brazil / Bahia / Salvador
Brazil / Roraima / Boa Vista
Um absurdo. não posso deixar isso seguir.
Brazil / Rio Grande do Sul / Porto
Alegre
Brazil / Pará / Belem
Brazil / Ceará / Fortaleza
Não ao totalitarismo.
Brazil / Minas Gerais / Araxa
Transparência e ampla participação da sociedade já!
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
A favor de uma rede democrática e cidadã, e contra
qualquer restrição garantida aos cidadãos brasileiros
Brazil / Sergipe / Aracaju
na nossa Constituição!
Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro Subscrevo esta petição.
Brazil / Bahia / Salvador

Felipe de Oliveira Lima
Fernanda Bruno
Gabriel Menezes
Guilherme
Henrique
Scarazzato
Ostrock
Brazil / São Paulo / Jundiai
Henrique Santos Brandão
Brazil / Bahia / Feira De Santana
João Luiz Carneiro Carvalho
Brazil / Bahia / Feira De Santana
Lígia Cristina Amaral e Silva
Brazil / Bahia / Feira De Santana
Lamarque Vieira Souza
Brazil / Minas Gerais / Belo Horizonte
Brazil / Rio Grande do Sul / Porto Vamos barrar este projeto precipitado e lançar uma
Lucas Alberto S. Santos
Alegre
ampla discussão nacional!
LUCILEIDE FREITAS DE DEUS
Brazil / Rio de Janeiro / Macae
Marcelo Braz Garcia
Brazil / São Paulo / Osasco
e' noise!
Brazil / Rio Grande do Sul / Porto
Márcio Muccillo Sklar
Alegre
Marcos Alves da Silva
Vamos dar a devida importância ao tema...
Brazil / Ceará / Iguatu
Osvaldo C. de Matos Júnior
Brazil / Bahia / Riachao Do Jacuipe
Quero minha liberdade de acesso à internet!

ASSINATURAS
Paloma Sacramento dos Santos
Rafael Augusto Fagundes Guerra
Rafael Gomes Fernandes
Rodrigo Rodrigues Bellíssimo
Thiago Cerqueira de Jesus
wagner de queiroz
Luiz Alberto da Silveira
Thiago Saziki
joao batista de castro neto
Ludmila Yamaschita Tosso
André Ribas
Thiago Araujo
Luiz Fernando Lemos Rodrigues
Natalia Fernandes do Nascimento
Rafael Arantes Godinho
Bruna do Amaral
Camile Vazakas Nunes.
Natália
Patrick El Youssef
Renan Costa Lima
Rui Artur Araujo Nunes
Felipe Mendes
Artur Gomes Lima
rafaela dalvi
Alexandre do Espírito Santo Rocha
Alexandre Gouveia Martins
rafael ortiz
vanessa aragao
Lilian Ueda
Elen Mika Takatsuki
Maria Gabriela Borges Saraiva
teresa

Brazil / Bahia / Alagoinhas
Brazil / Santa Catarina / Balneario
Camboriu
Brazil / Ceará / Fortaleza
Brazil / São Paulo / Catanduva
Brazil / Bahia / Feira De Santana
Por favor. Transparência do Controle da Internet.
Brazil / São Paulo / Barueri
Brazil / Rio Grande do Sul / Rio Grande
Brazil / São Paulo / Piedade
Brazil / Bahia / Salvador
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Brazil / Paraná / Curitiba
Brazil / Minas Gerais / Santa Luzia
Brazil / São Paulo / Francisco Morato
Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro
Brazil / Goiás / Goiania
Brazil / Paraná / Castro
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Brazil / São Paulo / Cotia
Brazil / Pernambuco / Olinda
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Brazil / Mato Grosso / Cuiaba
Brazil / Espírito Santo / Vitoria
É direito do cidadão conhecer os projetos das leis que
Brazil / Sergipe / Estancia
regerão a sua vida.
Aos saudosistas da censura e do regime militar a \lata
Brazil / Santa Catarina / Florianopolis de lixo da história\"."
Brazil / Espírito Santo / Serra
Brazil / Rondônia / Rolim De Moura
Brazil / São Paulo / Mogi Das Cruzes
Brazil / Paraná / Curitiba
Brazil / São Paulo / Santos
Brazil / Espírito Santo / Cariacica

ASSINATURAS

Alison Hideo
Amadeu Andrade Barbosa Júnior
Anderson Souza
André Wilver Monteiro Baptista
Bruno Pestana

Caio Marcelo Nunes Dantas
carlos eduardo
cintia barenho
Daniel da Silva Fortunato
Daniel Ruoso
Davi Lopesa Ramos
Deivison Cabrine Bonini
Diágoras Mendes Alencar

Diego R Crescencio
Donizete Pasczuk
Eder Ruiz Maria
EDMIR MOREIRA DE CASTRO
Gisele Malvezzi

Sou Contra!\r\n\r\nNós pagamos a internet pra vêr oq
queremos,e
não
ser
monitorados
por
sere
inúlteis!\r\n\r\n\r\nSe
querem
acabar
com
a
pirataria,criem um novo sistema de leitor de música,ou
Japan / Shizuoka-ken / Hamamatsu Shi algo q impeça de ser copiado!\r\n\r\nObrigad.
Brazil / Bahia / Salvador
Brazil / Bahia / Salvador
Brazil / Espírito Santo / Vitoria
Não sou a favor disso.\r\nPrivacidade é tudo.
Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro
É simplesmente ridiculo quererem impor uma
regulamentação criminal à internet sem um profundo
estudo sobre seus impactos sobre a atual sociedade
brasileira.
Brazil / Bahia / Catu
Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro
Brazil / Rio Grande do Sul / Pelotas
Brazil / São Paulo / Itaquaquecetuba
Brazil / Ceará / Fortaleza
Por interferir diretamente na vida de todo usuário de
internet no Brasil, esta lei merece ser discutida ampla
Brazil / Bahia / Salvador
e demoradamente, de forma pública e bem divulgada.
Então quer dizer que se minha mãe quizer ligar pro
\meu provedor\", ela vai saber que eu vejo sites
Brazil / Espírito Santo / Vila Velha
pornô??"
Brazil / Pernambuco / Olinda
sem comentários, um projetodeleidesse tipo...
É um absurdo tal proposta. Só temos um exemplo
assim conhecido na China, o qual gera revolta na
população. Qual o próximo passo, uma nova ditadura?
Invista em uma reforma na polícia senador, em
inteligência para resolver questões de delitos digitais...
Brazil / Rio Grande do Sul / Porto Há muita gente boa por aí para ser contratada na área
Alegre
de segurança digital.
Brazil / Paraná / Mallet
Brazil / Paraná / Foz Do Iguacu
SE FAZ NECESSÁRIO AMPLA DISCUSSÃO SOBRE ESTE
PROJETO, PARA QUE NÃO HAJA PREJUÍZO NO ATUAL
FUNCIONAMENTO DA INTERNET NO BRASIL.
Brazil / Sergipe / Aracaju
Brazil / São Paulo / Sao Paulo

ASSINATURAS

Henry Lenzi
Ivonio Barros Nunes

É necessário assegurar a privacidade do cidadão e as
Brazil / Rio Grande do Sul / Porto liberdades constitucionais. Não ao estado policial na
Alegre
Internet!
Brazil / Distrito Federal / Brasilia
O Senador deveria consultar as pessoas mais
capacitadas no Brasil conhecedoras desta tecnologia, é
Brazil / Rio Grande do Sul / Porto isso o que pode ocorrer colocar certas tecnologias em
Alegre
mãos de pessoas \leigas\"."

Jefferson Luiz Bosa
JOSÉ ALLAN CARNEIRO NOGUEIRA DA
GAMA
Brazil / Rio de Janeiro / Cabo Frio
José Tito Carneiro Martins
Brazil / Rio de Janeiro / Niteroi
Jose Maria de Oliveira
Brazil / Ceará / Fortaleza
Transparência e debate é tudo.
Brazil / Mato Grosso do Sul / Campo
Leonardo Mendes Kulczynski
Grande
Lucas Henrique Loprete Cury
Brazil / Paraná / Londrina

Lucas Marcatti Bruguera
Luciano Lima
luciano .n da silva
Luiz Carlos Campos Daudt
LUIZ ORLANDO ALGARRA
Marcus Vinicius Bastos Lenadro
Noemi Yoshinaga Cunha de Souza

Odair Beraldo Nunes
PAULO VINICIUS SANTOS DE CASTRO
pedro a d rezende
Renan Birck

Isso é um absurdo... nós temos direito a privacidade...
e não vai ser ninguém que vai tirá-la de
mim!\r\n\r\nesse pessoal pensa que são os tais, não
fazem bosta nenhuma... só quero ver quando o povo se
Brazil / Minas Gerais / Juiz De Fora
rebelar, vão ser os primeiros a se mandarem do Brasil.
Brazil / Minas Gerais / Patos De Minas Em favor da privacidade!
Brazil / São Paulo / Mogi Das Cruzes
Brazil / Rio Grande do Sul / Porto Não vamos permitir que a censura volte a dominar
Alegre
nossos meios de comunicação e expressão!!!
o QUE É ISSO!
Brazil / São Paulo / Sorocaba
Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro
Brazil / Rio Grande do Sul / Porto
Alegre
CF, Art. 5. XII - é inviolável o sigilo da correspondência
e das comunicações telegráficas, de dados e das
comunicações telefônicas, salvo, no último caso, por
ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei
estabelecer para fins de investigação criminal ou
Brazil / São Paulo / Bauru
instrução processual penal;
Brazil / Sergipe / Aracaju
Brazil / Distrito Federal / Brasilia
Brazil / Rio Grande do Sul / Canoas

ASSINATURAS

Ricardo Nabinger Sanchez
Robson Aparecido da Cunha
Rocco Di Nizo
rodrigo burger de oliveira
Rodrigo Dlugokenski
Rodrigo Pereira
roque almeida fonseca junior
Ruan Hedpo Bosa
Thales do Amaral Cortez
Ugo Braga Sangiorgi
Vanildo Pereira de Figueiredo
Weverton Velludo
William Wolmann Gonçalves
Yuri de Góes Almeida
Yuri Y. Ferreira
Rafael Andrade
Júlia Naria Matos
Vitor Azubel
ALINE G. OLIVEIRA
Nadia Bakker Batista de Menezes
Júlia
Paulo Henrique Leal

Existe pouquíssimo embasamento técnico neste
Brazil / Rio Grande do Sul / Sao projeto de lei.
Nem deveria ter sido proposto, e
Leopoldo
desperdiça o dinheiro público.
Essa lei tem que ser aprovada........esses malas que
Brazil / Mato Grosso do Sul / Chapadao usam a Net para cometer crimes precisam ser
Do Sul
condenados......
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Brazil / Rio de Janeiro / Santo Antonio
De Padua
Simplesmente ridícula toda essa discussão desde o
Brazil / Rio Grande do Sul / Porto início. Esse intitulado \Senador\" não tem competencia
Alegre
para tratar tais assuntos."
Assino embaixo. É nescessário muitos esclarecimentos
a questoes que, a meu ver, são exageradamente
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
danosas aos internautas.
o que queremos são discussões públicas e amplas
Brazil / Bahia / Salvador
sobre o tema...\r\n\r\n
Brazil / Paraná / Toledo
A internet é uma rede aberta e acredito que esse
direito deve ser respeitado pelos órgãos públicos assim
Brazil / São Paulo / Ribeirao Pires
como pelos usuários da mesma.
Brazil / Bahia / Salvador
Transparência!!
Brazil / Distrito Federal / Brasilia
Brazil / São Paulo / Araraquara
Brazil / Rio Grande do Sul / Porto
Alegre
Pelos direitos democráticos.
É fundamental a participação da sociedade civil
Brazil / Bahia / Salvador
organizada neste debate...\r\nTransparência já!
Brazil / Minas Gerais / Patrocinio
LIBERDADE!
Brazil / São Paulo / Salto
Brazil / Distrito Federal / Brasilia
Brazil / Rio Grande do Sul / Pelotas
Brazil / São Paulo / Santo Andre
Brazil / Rio Grande do Norte / Natal
Brazil / Rio Grande do Sul / Porto
Alegre
Brazil / Distrito Federal / Brasilia

ASSINATURAS
Izabel de Athayde Benetti

Diogo Cambraia Nunes

Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro
Brazil / Mato Grosso do Sul / Campo
Grande
Brazil / Paraíba / Campina Grande
Brazil / Paraná / Nova Aurora
Brazil / Amazonas / Manaus
Brazil / Ceará / Fortaleza
Brazil / Rio Grande do Norte / Mossoro
Brazil / São Paulo / Poa
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Brazil / Rio Grande do Sul / Porto
Alegre

Evandro Clivatti Dall'Agnol
Fernando GNR

Brazil / Rio Grande do Sul / Canoas
Brazil / São Paulo / Rio Claro

Henrique Carvalho Alves

Brazil / São Paulo / Sao Paulo

joao jose santini sarcinelli
Jorge Augusto Vasconcelos Lima
José Romeiro Filho
Karla Cristiani Lavrador Viegas

Brazil
Brazil
Brazil
Brazil

Leandro Gomes Machado
Lucas do Amaral Saboya
Lucas Emanuel Soeira

Brazil / Mato Grosso / Agua Boa
Brazil / Ceará / Fortaleza
Brazil / São Paulo / Ribeirao Preto

Felipe da Luz Ribeiro Souza
Jeiziel Siqueira
Caio Shinoda
Iago Moura
Alexandre de Sousa Mota
Alysson Mendes de Oliveira
André Andrés Soares
Antonio Martins
Claudio

/
/
/
/

Espírito Santo / Aracruz
Bahia / Feira De Santana
Rio de Janeiro / Rio De Janeiro
Pernambuco / Recife

Concordo principalmente com o fato de que é
necessária antes a regulamentação civil para
proporcionar o aprendizado necessário à sociedade e,
somente
então,
estabelecer
regulamentações
criminais.
SIM A PRIVACIDADE
A Internet, como mídia de comunicação, não pode
sofrer nenhum tipo de censura pelo Estado.\r\n\r\nAlém
disso, a Internet, como suporte tecnológico, foi
desenhada para resistir a um ataque nuclear,
descobrindo novas rotas para tornar a comunicação
viável; sendo assim, qualquer esforço para controle
desta apenas em âmbito nacional não é viável e não
faz sentido, seria apenas mais um gasto dos cofres
públicos sem resultados.
Como se já não bastasse todos os desacertos deste
desGoverno, ainda vão querer coroar o amadorismo
com esta ato?\r\n

Sou inteiramente a favor!!!
acho verosimilança a forma que estao usando para
convencer os colegas!\r\n
Não sou a favor ;)

ASSINATURAS
Lucas Marsolla
Marcus Vinícius Cardoso

Brazil / São Paulo / Araras
Brazil / Paraná / Guarapuava

Senador tenta aprovar, a todo custo, projeto de Lei
contra crimes virtuais, projeto que contém inúmeros
pontos inconstitucionais.\r\nO que ele quer na verdade
é controlar o usuário doméstico, mesmo porque os
verdadeiros
criminosos
virtuais
tem
mais
conhecimento em T. I. do qualquer usuário de internet
doméstico, o qual não vai ser tão ingênuo de usar a
Brazil / São Paulo / Sao Jose Do Rio internet de sua própria casa para praticar algum delito,
Preto
conforme acredita o ilustre Senador.\r\n
Brazil / São Paulo / Sao Carlos
Nem tem o que falar de uma idéia absurda dessas.
Brazil / Bahia / Salvador
Brazil / Mato Grosso do Sul / Campo
Grande
Brazil / Bahia / Feira De Santana
Brazil / Bahia / Salvador
Brazil / Bahia / Salvador

Paulo César de Oliveira
Rafael Marsolla
Rafael Tavares Bomfim
Remir do Nascimento
Talles Alves Souza
THIAGO CERQUEIRA VARELA
Tiago Bortoletto Vaz
Cristiano Cavalcante Fernandes
Lira
Marcio de Souza
Bruno Assis do Nascimento
José Marcelo Silveira Ferreira
Ronald Silva Araújo
Denis Yoiti Takigawa
VERA MARIA DOS SANTOS
Vinícius Maila Cardoso
Wille Marcel LIma Malheiro
Yuri Pereira Teixeira
Matheus Caetano
Paulo Roberto Purim
Paula Leticia da Silva Neves
Jamille noretza de Lima Lanutti
Rodrigo Pôças Santos

de
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil

/
/
/
/
/
/
/

Rio Grande do Norte / Natal
São Paulo / Cruzeiro
São Paulo / Sao Paulo
Distrito Federal / Samambaia
Maranhão / Sao Luis
São Paulo / Sao Paulo
Sergipe / Aracaju

Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil

/
/
/
/
/
/
/
/

São Paulo / Peruibe
Sergipe / Aracaju
São Paulo / Sao Vicente
Goiás / Anapolis
Paraná / Curitiba
Paraná / Curitiba
São Paulo / Bauru
Minas Gerais / Alem Paraiba

Deve haver uma legislação para punir cibercrimes.
Contudo, é inadmissível haver quebra da privacidade e
liberdade da Web.
Concordo e dou meu apoio a tal iniciativa.

ASSINATURAS
Brazil / Rio Grande do Sul / Porto
Fernanda Nagano
Alegre
João Gustavo Galliett Fausto de Souza Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro
valter roberto lemes neves
Brazil / São Paulo / Lins
tania prado
Brazil / Minas Gerais / Belo Horizonte
Brazil / Rio Grande do Sul / Porto
marfem
Alegre
Glauber Machado Rodrigues
Brazil / Maranhão / Sao Luis
Eder
Brazil / São Paulo / Bauru
Thiago Fernandes Granville de Oliveira Brazil / Pernambuco / Recife
Shirley Resende
Brazil / Distrito Federal / Taguatinga
Aline Andrade Fontes
Brazil / São Paulo / Guarulhos
Kelen Cristina Duarte
Brazil / Minas Gerais / Belo Horizonte
hayran
Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro
Paulo de Souza Lima
Brazil / Paraná / Curitiba
Lincoln de Ameida Rodrigues
Brazil / Distrito Federal / Brasilia
Bruna Flores Bazzoli
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Carlos Barros Montez
Brazil / Santa Catarina / Florianopolis
ariane lima da silva
Brazil / São Paulo / Santo Andre
Viktor
Brazil / Rio Grande do Norte / Natal
Robert Marques Maia
Brazil / Minas Gerais / Belo Horizonte
Rafaela Batista da Silva
Brazil / Distrito Federal / Brasilia
Iara Fernandes
Brazil / São Paulo / Bauru
ROBERTO ISHIMINE
Brazil / São Paulo / Itariri
Lucas M. Possari
Brazil / São Paulo / Adamantina
Victória
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
vilson sales de oliveira
Brazil / Rio de Janeiro / Sao Goncalo
Fabiane Garcia
Brazil / São Paulo / Campinas
thulio almeida
Brazil / Minas Gerais / Ipatinga
Brazil / Mato Grosso / Tangara Da
Luiz Alberto Meireles de Souza
Serra
Rafael Arrais
Brazil / São Paulo / Barueri
Adriana Alves Schitz
Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro
Alexandre de Oliveira Penna
Brazil / São Paulo / Campinas
Brazil / São Paulo / Sao Jose Dos
Allin Delgado
Campos

ASSINATURAS
Alvaro Leite Amazonas Júnior
Arthur Silva Mateus
Bruna Aparecida Gonçalves
bruno moura
Marilia Rosa Millan

Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil

/
/
/
/
/

Sergipe / Aracaju
Sergipe / Aracaju
São Paulo / Caieiras
Bahia / Salvador
Rio de Janeiro / Rio De Janeiro

Bruno Vieira Feitosa
Ricardo Dalmoram
Luiza Espeschit
ricardo gomes
Jackson Lendel De Souza Santos
Julia Baerlocher
eduardo de orlando malachias
Felipe Rotta
Leandro Vieira de Souza
Fernanda
Marco Macedo
Guilherme Cunha
Daniel Koudi Nakano
CAIO MARQUES GUSMAO
Felipe Neves Ferreira
Rafael
Philipe Monteiro
Lara
Pedro Campello
Carlos Assis Brito de Oliveira Filho

Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
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Rio de Janeiro / Rio De Janeiro
Santa Catarina / Taio
Minas Gerais / Belo Horizonte
São Paulo / Sao Paulo
São Paulo / Itu
Pernambuco / Recife
São Paulo / Campinas
São Paulo / Piracicaba
Minas Gerais / Muzambinho
Paraná / Curitiba
Minas Gerais / Belo Horizonte
Rio Grande do Sul / Pelotas
Santa Catarina / Florianopolis
São Paulo / Sao Paulo
São Paulo / Campinas
Rio Grande do Norte / Natal
Rio de Janeiro / Rio De Janeiro
Paraná / Londrina
São Paulo / Sao Paulo
Ceará / Fortaleza

Cláudio Henrique Matos Moraes

Cristovão Moreira Matos
Daniel Feitosa

Apoio a iniciativa e estarei atento ao andamento deste
PL/Senado.

Excelente
iniciativa!\r\nObrigado.
louvor,\r\nBruno

Apoio

com

É vergonhoso o controle de internet.
Vamos lembrar de Eduardo Azeredo e seus ideais na
próxima eleição. transparência e honestidade no
Brazil / Minas Gerais / Pocos De Caldas senado não existem, não é mesmo?

Brazil / Bahia / Itapetinga
Brazil / Ceará / Fortaleza

Parabenizo esta iniciativa de fiscalizar e cobrar dos
nossos representantes transparencia nas decisões dos
projetos que irão nortear nossas condutas na internet.
.

ASSINATURAS

Danilo Reis
David Firmo dos Santos

Me sinto profundamente ofendido como cidadão
quando meu governo me declara (bem como a todos
os outros internautas) como um 'criminoso em
potencial'. Tais interpretações ardilosas sobre a
criminalidade na internet assemelham-se às leis antiBrazil / São Paulo / Santana De terror instituídas pelo tirano George W. Bush nos
Parnaiba
Estados Unidos.
Brazil / Minas Gerais / Tupaciguara
É necessária uma discussão aberta e profunda sobre o
Brazil / São Paulo / Brotas
assunto.

Edson Luis Deodato
Elaine Cristina Alves do Nascimento e
Oliveira
Brazil / Pernambuco / Recife
Elias Takak
Brazil / Minas Gerais / Uberlandia
Erick Henrique Silva Góes
Brazil / Tocantins / Palmas
Felipe Morais Miyata
Brazil / Minas Gerais / Itajuba
Felipe Nolasco da Silva
Fernando Amoretti Vargas

Brazil / Espírito Santo / Vitoria
Brazil / Rio Grande do Sul / Porto
Alegre

Flavio Santos
Guilherme
Heber Fialho Maia Junior
Henrique Musseli Cezar
Ive Cardoso Rodrigues

Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil

Jonathan Fantini

Brazil / Minas Gerais / Belo Horizonte

/
/
/
/
/

Distrito Federal / Brasilia
Ceará / Fortaleza
Distrito Federal / Brasilia
São Paulo / Jundiai
Bahia / Salvador

Eu acho que os políticos deveriam se preocupar mais
com os problemas que realmente afeta os cidadões
brasileiros (fome, saúde, educação e mais alguns).
O Setorial de TI do PT-DF é contrário à formulação do
Senador Azeredo. Promovemos em dezembro do ano
passado Seminário no Senado sobre o assunto, sob o
patrocínio da senadora Fátima Cleide, PT-RO. O
Seminário foi transcrito e está em vias de publicação
pelo Senado.\r\n\r\nConsideramos o PLS Azeredo como
sendo o AI-5 da Internet Brasileira. O assunto precisa
ser
amplamente
discutido
com
a
sociedade
civil.\r\n\r\nFlavio Santos\r\nCoordenação Setorial de TI
do PT-DF
Onde está a democracia e a privacidade ?!

Caros Senhores, sou advogado e desejo ajudar na
divulgação de vossas idéias e da designação de
AUDIÊNCIAS PÚBLICAS para discussão sobre os PL's
dos crimes de informática. Jonathan Fantini-advogado

ASSINATURAS
JORGE RUY ALVES

Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro

jose francisco viera seniuk
Leandro Marinho de Siqueira
Leonardo Rosa Silva Barbosa
Lucas Brito Arruda
Lucas Laitano Valente
Lucas Miranda
Luiz Gonzaga Paula de Almeida
Mônica Mayumi Okino Yoshikai
Marcelo Rossi
Marcus Vinícius de Sá Alvares

Brazil / Minas Gerais / Belo Horizonte
Brazil / São Paulo / Piracicaba
Brazil / Goiás / Goiania
Brazil / Minas Gerais / Belo Horizonte
Brazil / Rio Grande do Sul / Porto
Alegre
Brazil / Bahia / Salvador
Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro
Brazil / São Paulo / Ribeirao Preto
Brazil / São Paulo / Marilia
Brazil / Espírito Santo / Vitoria

marta regina aparecida de campos
Maurício Liesen
Nélisson Adriel da Silva Cavalheiro
NATHANAEL DE CASTRO COSTA
Nazare Lopes Bretas

Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil

nejaim ferreira de lima

Brazil / São Paulo / Sorocaba

Otoniel da Silva
Paulo Renato de Carvalho Dias

Brazil / Minas Gerais / Itajuba
Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro

Paulo Vinicius Santana dos Santos
Raphael Pacheco

Brazil / Bahia / Salvador
Brazil / Distrito Federal / Brasilia

/
/
/
/
/

Tocantins / Palmas
Paraíba / Cabedelo
Rio Grande do Sul / Viamao
Ceará / Fortaleza
Distrito Federal / Brasilia

\CORRUPTISSIMA
REPÚBLICA
PLURIMAE
LEGIS\"\r\n\r\nQUANTO MAIS LEIS , MENOS SE CUMPRE
DE MANEIRA A FAZER JUSTIÇA. UMA SOCIEDADE JUSTA
E EGUALITÁRIA PRECISA DE UM CODIGO CILVIL E
PENAL FORTES NO SEU CONTEUDO E NA SUA
IMPLEMENTAÇÃO PARA ACABAR COM A IMPUNIDADE,
ESTA CERTAMENTE FONTE MAIS PRODUTIVA DO CAOS
SOCIAL. VAMOS DISCUTIR ESTA MATERIA EM FORUNS
PÚBLICOS E DEFENDER A INTERNET COMO BALURTE
DA LIVRE EXPRESSÃO. QUEM COMETER EXCESSOS
CODIGO CIVIL E PENAL NELES.
"

não é possivel continuar com tanta imoralidade na
internet que vai deste pornografia ,pedofilia até
maltralto com animais e crime organizado.

liberdade de expressão,censura não,não podemos
voltar ao passado
É
algo
inadmissivel,
tal
projeto.\r\nConcordo
plenamente com este petiçao
Por uma ampla discussão na sociedade.
Estou dando também o meu apoio nesta causa pela
Transparencia na tramitação do projeto de lei proposto
pelo Senador Eduardo Azeredo.

ASSINATURAS
Renan Curvello Faria
Renaud Leenhardt
Ricardo Dantas
Robson Negreiros Bezerra
Rodrigo Mondini
Rogério Espíndola Marques
Ronaldo Alfredo dos Reis

Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil

Ronaldo Cardozo Lages

Brazil / Santa Catarina / Itajai

rudi ricardo ribeiro

Vanessa Petró
Vera Lucia Cavalcante Pereira
Waldete Ferreira

Brazil / São Paulo / Guarulhos
Brazil / Rio Grande do Sul / Porto
Alegre
Brazil / São Paulo / Jundiai
Brazil / Rio Grande do Sul / Porto
Alegre
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Brazil / São Paulo / Ribeirao Bonito

wilson silva
gil rios palheiros filho

Brazil / Pernambuco / Caruaru
Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro

Sílvia do Amaral Froemming
Thiago Pereira

Ary Sergio B. Olinisky
Felipe Francisco da Silva
Cristina Maria Carlotto
Cynthia Alves de Carvalho
Carlos Henrique
Leandro de freitas pereira

/
/
/
/
/
/
/

São Paulo / Cruzeiro
Rio de Janeiro / Rio De Janeiro
Pernambuco / Recife
Ceará / Fortaleza
Santa Catarina / Blumenau
São Paulo / Sao Paulo
Distrito Federal / Brasilia

A Internet é CANAL LIVRE de expressão de TODOS,
independente de poder financeiro ou político. Tem
dimensão e importância por ter base em PADRÕES
ABERTOS
e
LIVRES,
fugindo
da
perspectiva
monopolista que certas empresas queriam. Ao PL falta
entender essa construção e a LIBERDADE que ela
traduz mas temos RESPONSABIILIDADE de identificar
os delitos legais. As instituições democráticas que a
vivenciam têm propostas para seu controle. Dêem VOZ
e VEZ aos que realmente entendem do assunto.
Tem coisa melhores pra fazer do que monitorar quem
usa internet, el foi feita pra trocar informaçoes e para o
lazer das pessoas

isso é coisa d 3 mundo mesmo qrendo invadir a
privacidade do cidadao

Não concordo com as formas e decisões descritas
Brazil / Rio Grande do Norte / Natal
neste projeto de lei\r\n\r\nAry
Brazil / São Paulo / Santa Cruz Do Rio
Pardo
Brazil / Santa Catarina / Caibi
Brazil / Pernambuco / Recife
Brazil / Pernambuco / Recife
Brazil / Paraná / Colombo

ASSINATURAS
Antonio Guimarães
Arthur Roberto Marcondes
Carlos Alberto B. de Q. Filho
Celso Fernandes
Claudio Roberto Magalhães Gediel
Diego Gomes
Edgard Piccino
Eichu Ogusuku
Fernanda D`Imperio Lima
jair de andrade pimentel filho
Jaqueline Soares Dantas
Lara Jeveaux Alves

Jean Pierre Gontrand Henri Verhelst
José Muniz da Costa Vargens
jose leopoldo rodrigues de oliveira
Julio Augusto Vanzela de Melo
Lara Cíntia de Oliveira Santos

Leonardo Domigues
Luciana de Mello
maiquel krolikowski leonel
Neide Mattos Rossignoli

Brazil / Rio Grande do Sul / Pelotas
Brazil / Minas Gerais / Pouso Alegre
!!!
Brazil / Ceará / Fortaleza
Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro
Brazil / Rio Grande do Sul / Porto
Alegre
Brazil / Paraná / Curitiba
Brazil / Distrito Federal / Brasilia
Brazil / São Paulo / Bauru
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Brazil / Distrito Federal / Taguatinga
Brazil / Espírito Santo / Vila Velha
Absurda a pretensão de controlar os usuários e
conteúdo da internet. Descabido a pretensão de
transformar os provedores em \dedos duros\".É um
atentado e invasão da provacidade, incompatível com
a democracia. O Senador em questão certamente é
saudosista do sistema militar, o qual, sem dúvida era
Brazil / São Paulo / Sao Bernardo Do mais liberal do que as atuais pretensões do legislativo.
Campo
"
Brazil / Rio de Janeiro / Petropolis
Brazil / Distrito Federal / Brasilia
Brazil / Minas Gerais / Belo Horizonte
Brazil / Distrito Federal / Brasilia
Assino
Discordo do projeto de lei
para usuarios
comuns\r\nmuito porem concordo para com grandes
organizaçoes.\r\n\r\n\r\nvisto que muitos nao tem
condiçoes financeiras para um acesso a cultura que so
a internet é capaz de prover em determinadas classes
sociais, quando o acesso a cultura implica em gastos
que os salarios da maioria da populaçao nao sao
capazes de cobrir junto a outros aspectos de custo de
vida .
Brazil / Bahia / Salvador
Brazil / Rio Grande do Sul / Porto
Alegre
Pertinente e urgente.
Brazil / Rio Grande do Sul / Canoas
Brazil / Paraná / Curitiba

ASSINATURAS
Nilton Aquino das Neves
Paulo Antonio Cerávolo Rodrigues

Brazil / Bahia / Salvador
Brazil / Minas Gerais / Itajuba

Paulo Tomaz Fleury Teixeira
Ricardo Sigaud
Rodolfo Valentim Machado
CATHARINA LIBORIO RIBEIRO
Daniele Castilho
Camilo
Luis Carlos Ferreira dos Santos
Gabriela Faria de Melo Pires

Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil

Ronaldo César Darós
Silvio Tenfen Junior
Tiago N. Furbeta

Brazil / Rio Grande do Sul / Ijui
Brazil / Santa Catarina / Joinville
Brazil / Minas Gerais / Campos Gerais

graziela do carmo reis
Renan Rodrigues Rocha
Adriano Lima Fernandes
André Luiz Breves de Oliveira

Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
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Minas Gerais / Belo Horizonte
Rio de Janeiro / Rio De Janeiro
São Paulo / Sao Paulo
Bahia / Salvador
São Paulo / Bauru
Acre / Rio Branco
Rio de Janeiro / Rio De Janeiro
Rio de Janeiro / Rio De Janeiro

Minas Gerais / Belo Horizonte
Rio Grande do Norte / Natal
São Paulo / Sao Paulo
Distrito Federal / Brasilia

Camilo Sant'Anna Navegantes Ferreira Brazil / Bahia / Salvador

Claudio A. Weyne Gutierrez
Fabricio Brandi Morais
Fradique Fontes Nepomuceno
Souza
ingrid rodrigues souza

Todos os artigos, parágrafos e incisos citados no último
parágrafo do corpo desta carta implicam em quebra de
privacidade sem autorização judicial e são, portanto,
inconstitucionais e uma afronta aos pincípios da
liberdade civil

Ao assinar esta petição, ressalto a importância de uma
amplo debate sobre o tema do Controle da Internet no
Brasil. Como um país democrático, é de fundamental
importância que todos os lados atingidos por tal
proposta estejam contemplados em seu debate e
execução.

Vamos viver de nova uma nova ditadura eu não quero
ter minha vida policiada

O projeto é restritivo e inútil. Pelo debate público vê-se
que é produto de uma grande pressão da Febraban. É
Brazil / Rio Grande do Sul / Porto atentatorio contra as liberdades democráticas e
Alegre
individuais.
Brazil / Minas Gerais / Juiz De Fora

de
Brazil / Minas Gerais / Uberlandia
Brazil / Minas Gerais / Ipatinga

ASSINATURAS
Karen Gargiulo

Brazil / Rio de Janeiro / Volta Redonda

Nota zero para o Senador Azeredo, Quém não deve não
teme é o ditado popular. O Senador deveria se
preocupar em apresentar que viesse a melhorar a vida
dos brasileiros, não restringir o direito à informação
com o falso discurso de segurança. Já pensou em
fechar uma cidade ou uma rua só proque tem ladões
soltos? O que se deve fazer é investir em proteção
tanto de sistemas quanto de pessoas. para conter a
violência no Brasil? \r\n\r\nLourival Fernandes
LOURIVAL FERNANDES
Brazil / Maranhão / Imperatriz
Brazil / Rio Grande do Sul / Porto Reforço que é fundamental a discussão desse assunto
Ricardo Lopes de Alencar
Alegre
com a sociedade.
Valerio Falcao
Brazil / São Paulo / Cruzeiro
Victor Emanuel Fonsêca
Brazil / Pernambuco / Recife
Rafael Alex Teixeira da Silva
Brazil / Rio de Janeiro / Paracambi
Daniel
Brazil / Rio de Janeiro / Volta Redonda
Nelio Santana Junior
Brazil / Minas Gerais / Belo Horizonte
Edgar da Rocha
Brazil / São Paulo / Campinas
Nicholas G. de C. Silva
Brazil / Paraná / Ponta Grossa
Eberson Medeiros
Brazil / Paraná / Ponta Grossa
Conrado Henrique de Araujo Machado Brazil / Paraná / Londrina
Pedro Ribeiro Baptista
Brazil / Minas Gerais / Belo Horizonte
Caio Cavalcanti de Anrade
Brazil / Pernambuco / Recife
Pedro Augusto da Costa Bertolin
Brazil / Tocantins / Porto Nacional
Maxwel
Brazil / Paraná / Morretes
Renan Carneiro Cury de Andrade
Brazil / São Paulo / Mogi Das Cruzes
Daniel Vitor de Souza e Silva
Brazil / Rio Grande do Norte / Mossoro
Camila Gimenes
Brazil / São Paulo / Carapicuiba
Diogo Jorge Somera
Brazil / São Paulo / Campinas
Mateus Rocha
Brazil / Minas Gerais / Sete Lagoas
Caio Eduardo Menezes Rodrigues
Brazil / São Paulo / Diadema
felipe
Brazil / Minas Gerais / Belo Horizonte
Rafael de Souza Cabral
Brazil / São Paulo / Jandira
João Mendes de Oliveira Neto
Brazil / Mato Grosso / Rondonopolis
Guilherme Monteiro Franchim
Brazil / São Paulo / Guarulhos
Leonardo Godoy Rosa
Brazil / São Paulo / Sorocaba
Aline Borges Castanheira Brandão
Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro

ASSINATURAS
Juliana Bomfigli Tranquilin
raphael douglas
Thiago Nascimento da Silva
Liliane da Costa Reis Barbosa
Rinaldo Batista de Souza Junior
Antonio Lucas Suzuk Aguiar
Thiago
Jadson de Araujo Almeida
Wallace Rodrigues Silva
Krishnamurti Lelis Lima Vieira Nunes
Guttemberg Lombardi Júnior
Gabriela Celeghini
Nicolas Sousa
Alexnadre Ferreira
Bruna dos Santos
Giovana Moraes
Antonio Carlos de Moraes
Fernando Lisboa
Michel Pexoto
Gabriel
carlos alberto silva
Amanda de Souza Indio do Brasil
Guilherme
Érico Martins
Alexandre Pereira dos Santos
Vitor Angelo Baeta Damasceno
Marcos Dante dos Santos
Adenilson Roberto Rodrigues.
Adilson Yndio do Nascimento Pierolli
Alan Kleiman

Brazil / São Paulo / Piracicaba
Brazil / Pernambuco / Recife
Brazil / Espírito Santo / Serra
Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro
Brazil / Pernambuco / Recife
Brazil / Acre / Rio Branco
Brazil / São Paulo / Hortolandia
Brazil / Pernambuco / Caruaru
Brazil / Goiás / Morrinhos
Brazil / Bahia / Salvador
Brazil / Minas Gerais / Belo Horizonte
Brazil / Minas Gerais / Belo Horizonte
Brazil / São Paulo / Santos
Brazil / Acre / Rio Branco
Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro
Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro
Brazil / São Paulo / Iguape
Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro
Brazil / São Paulo / Franca
Brazil / Ceará / Fortaleza
Brazil / Pernambuco / Recife
Brazil / Rio Grande do Norte / Natal
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Brazil / Mato Grosso / Sinop
Pelo direito a privacidade.
Brazil / Mato Grosso do Sul / Campo
Grande
Brazil / Minas Gerais / Belo Horizonte
Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro
Brazil / Santa Catarina / Florianopolis Abaixo o monopolio viva a liberdade de escolha
Brazil / Paraná / Maringa
Sou contra este projeto de lei e seus defensores
Brazil / São Paulo / Campinas

ASSINATURAS

Alda Inacio
Andreza Tibana

Brazil / Goiás / Goiania
Brazil / São Paulo / Sao Paulo

Ângelo Luiz Rocatto Júnior

Brazil / São Paulo / Campinas

Antonio Carlos A. Carvalho
Ariston Eduão Pereira
Armando de Almirante Frid
Ary Follain Junior

Brazil
Brazil
Brazil
Brazil

/
/
/
/

Distrito Federal / Brasilia
Bahia / Irece
Distrito Federal / Brasilia
Rio de Janeiro / Rio De Janeiro

Athanael Falheiros de Mello

Brazil / Rio de Janeiro / Niteroi

Frederico Neumann

Brazil / São Paulo / Sao Paulo

Desde 2004 estamos lutando contra a pedofilia e a
favor de uma internet transparente e necessária no
site www.pedofilia-nao.inf.br pois penso que devemos
abrir a porta da nossa casa apenas para quem
conhecemos. A Internet, como ela é atualmente, traz
grandes perigos para dentro de casa. Queremos que a
Internet seja bem-vinda em nosso lar mas para isto é
necessário sua transparência.
Sou contra a essa tentativa de querer controlar os
usuários de Internet com o intuito de querer combater
os crimes cibernéticos. Essa PL visa na verdade a
quebra da privacidade do brasileiro em usar a Internet,
e privacidade é um direito do cidadão e aos governos
cabe ao papel de respeitá-la e preservá-la.\r\n\r\nNão
quero dizer que sou contra ao combate de crimes na
Internet, muito pelo contrário, sou totalmente a favor,
e louvo qualquer iniciativa no combate aos crimes
cibernéticos.
É um absurdo que se trate de um tema de tão grande
impacto para as liberdades individuais da forma velada
como vinha sendo conduzido. A Internet é talvez o
instrumento mais democrático jamais criado e, justo
quando muito se faz para torná-lo acessível a amplas
camadas da população, via iniciativas de inclusão
digital, surja um PLS como esse do senador Azeredo.
Mande ele ir Catar coquinhos
Pelo Direito a Privacidade.
Esse projeto tem que ser levado à forum popular, pois
se vai nos prejudicar diretamente merecemos ao
menos poder brigar pela causa.
Saudações.\r\n\r\nPreocupado
com
os
rumos
democraticos
neste
País,
que
assino
este
Requerimento.\r\n\r\nAtenciosamente\r\n\r\nFrederico

ASSINATURAS

Augusto santos Pinto
Celso Luís Martins Bessa
Eduardo Andrade

Brazil / Rio de Janeiro / Itaborai
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Brazil / Santa Catarina / Florianopolis

Eduardo Ramos dos Santos Júnior
Efthimia C.Papaspyrou

Brazil / Bahia / Salvador
Brazil / Minas Gerais / Belo Horizonte

Eustáquio Mendes Guimaraes
Fausto Junior

Brazil / Distrito Federal / Brasilia
Brazil / Goiás / Goiania

Fausto Marcio Barbosa

Brazil / Distrito Federal / Brasilia

FLAVIO JOSE DA SILVA

Brazil / Goiás / Goiania

Francelino Cabaleiro Martinez Filho
Carolina Duarte

Brazil / Bahia / Caetite
Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro
Brazil / Pernambuco / Vitoria De Santo
Antao
Brazil / Pará / Ananindeua
Brazil / Rio Grande do Sul / Porto
Alegre
Brazil / Rio Grande do Sul / Esteio
Brazil / Santa Catarina / Guaraciaba
Brazil / São Paulo / Aruja

Dayvisson Guilherme de Santana
Raul de Albuquerque Atayde da Silva
Lizias de Campos Cunha
Diego Tressoldi de Oliveira
William Xavier de Almeida
Juvenil Barros Barreto Junior

Há uma necessidade real de controle da internet, mas
esse controle deve ser amplamente discutido pela
sociedade e não fechado apenas à alguns grupos afim
de se evitar a influência de determindados setores.

Ótimo isso!\r\nE essa atitude de tornar transparente as
tramitações de projetos de lei deveria ser um
procedimento padrão do Congresso Brasileiro.
Coisas de políticos mesmo sem saber o se fala ou
escreve.\r\n\r\n
Qualquer ação que busque melhorias para a sociedade
deve ser discutida nos seus espaços representativos e
não simplesmente atendendo a interesses obscuros de
alguns segmentos sociais. Peço que atendam a
audiência pública e discutam abertamente o que é
melhor para a nossa rede de internet nacional.
A internet é um veiculo de desenvolvimento que deve
ser massificado, possibilitando assim a convergencia
entre vários serviços publicos e privados agilizando.
Lesgilar sobre internet é salutar, porém e nescessário
debater com a sociedade para não inviabilizar o que já
foi avançado em desenvolvimento neste pais, que
ainda é muito atrasdo em tecnologia e informática.\r\n\
r\nFrancelino Cabaleiro

ASSINATURAS

Francisco Alexandre Zerlottini
Francisco Geovane Alves da Silva
Frederico Palma
Jana Carneiro Silva Lopes
Jean Michel de Souza Silva
Jessé Poiatti
João Paulo Dias de Almeida

Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil

/
/
/
/
/
/
/

Minas Gerais / Belo Horizonte
Ceará / Maracanau
Acre / Rio Branco
Bahia / Salvador
São Paulo / Sao Paulo
Paraná / Maringa
Bahia / Feira De Santana

Jonathan Roque Santos Oliveira

Brazil / Pernambuco / Petrolina

José Machado da Silveira

Brazil / Mato Grosso / Cuiaba

jose williams bezerra de oliveira junior Brazil / Tocantins / Palmas
Leandro Correa dos Santos
Brazil / Paraná / Umuarama
Leonardo Dutra Rangel
Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro
Leticia Ramos Lemos
Brazil / Rio Grande do Sul / Gravatai
Lucas Koleff
Brazil / São Paulo / Cajamar
Marcelo Chaves Carota
Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro
Márcia Regina Ap. Lopes
Brazil / São Paulo / Campinas
Marcos Vinicius Lopes Paixão
Mauro Marchetti
ORIMAR MARTINS DA SILVA JUNIOR
Otávio Souza
Paulo Degering Rosa Junior
Rafael Jorge Sierra Gonçales

Fazer algo pelo Estado pelo quel ele é senador, ele não
faz.\r\nComo diz minha querida sogra, \ele tá é com o
cu dando bote\"..."

Agreed!

Não é democrácia se o debate não for aberto e sim,
uma ditadura.
Os grandes capitais tentam se apropriar de espaços
publicos.Os protocolos da internet foram desenvolvidos
para ser publico e livre por isso com o minimpo de
segurança. Se os grandes capitais querem trafegar
informações sigilosas que invistam e forneçam
protocolos de segurança como por exemplo VPN.\r\n\r\
nMachado\r\nTSI
este projeto é uma vergonha para o pais,
parlamentares sem instrução nenhuma se metendo em
assuntos que não entendem
Apoio o debate público e democrático.

Sou totalmente contra, é um projeto sem pé nem
cabeça, o Brasil já capenga na quantidade de usuários
Brazil / Paraná / Maringa
de internet agora com essa \lei\" vai acabar mesmo."
Brazil / Tocantins / Colinas Do Não podemos deixar uma coisa tão importante ser
Tocantins
decidida por baixo dos panos...
Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro
Brazil / Sergipe / Aracaju
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Brazil / São Paulo / Cubatao

ASSINATURAS
Rafael Vargas da Silva

Raphael Simões Andrade
Renan Alves Fonseca
Renato Machado de Godoy
Rodrigo Amaru Graeff

Rodrigo Guimarães Colares
Ronaldo Ivanoff
Senaquerib Ferreira Moura
Sergio Domingos Secco
Tistu Matos da Silva
Vicente Ribeiro da Silva Filho
Vinicius Gomes Costa
Vinicius Jean Basso
William de Oliveria Izidre

Cristiano Landim de Araújo

Brazil / Rio de Janeiro / Duque De
Caxias

Brazil
Brazil
Brazil
Brazil

Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil

/
/
/
/

/
/
/
/
/
/
/
/
/

Paraíba / Campina Grande
Rondônia / Porto Velho
Minas Gerais / Ouro Preto
São Paulo / Sao Paulo

Pernambuco / Recife
São Paulo / Colina
Pernambuco / Recife
Mato Grosso / Sinop
Rio Grande do Sul / Gravatai
Paraná / Cascavel
São Paulo / Guarulhos
Paraná / Campo Do Tenente
São Paulo / Sao Paulo

Brazil / Distrito Federal / Brasilia

Prezados,\r\n\r\nRecomendo que o Senador Eduardo
Azeredo leia com atenção o documento da Convenção
sobre o Cibercrime, em Budapeste, realizado em
23/11/2001, pelos Estados membros do Conselho
Europeu.\r\n\r\nEste documento além de ser muito bem
elaborado, foi criado com o objetivo de servir de
modelo ou base para as legislações internas, sobre
crime de informática, em todos os estados membros da
Comunidade Européia, signatários da Convenção.\r\n\r\
nRespeitosamente,\r\n\r\nRaphael Simões Andrade.
Concordo e assino em baixo.
Sejam sensatos.
É preciso que seja empregada maior transparência e
participação da sociedade civil nos debates e audiência
a respeito da tipificação penal de condutas lesivas à
sociedade e perpetradas por meios eletrônicos. Sem
isso, corre-se o risco de se ter uma lei capaz de trazer
mais riscos do que conforto e segurança jurídica à
sociedade da informação brasileira.

não tem coisa melhor pra fazer?
Ja esta mais do que na hora de criar ferramentas para
que se torne possivel responsabilizar cível e
criminalmente pessoas que fazem mal uso da internet.

ASSINATURAS

Everton leal araújo de souza
Brazil / Paraíba / Joao Pessoa
Pedro Luis Gouvea Accioni
Brazil / São Paulo / Campinas
Vinicius Marques Pereira da Silva
Brazil / São Paulo / Teodoro Sampaio
Rafael
Brazil / São Paulo / Osasco
THIAGO
HENRIQUE
DE
LIMA
RODRIGUES
Brazil / Minas Gerais / Belo Horizonte
Elaine Monteiro Falquer
Brazil / Rio Grande do Norte / Natal
Mariana Rossi Desani
Brazil / São Paulo / Barretos
Brazil / Rio Grande do Sul / Porto
Paulo Ricardo Soveral Junior
Alegre
Rafael Oliveira Cardoso
Brazil / Distrito Federal / Brasilia
Carolina Deboni
Brazil / São Paulo / Guarulhos
Maria Thereza G. Santos
Brazil / Paraná / Ivatuba
Andre Pedrosa
Brazil / Paraíba / Joao Pessoa
Brazil / Mato Grosso do Sul / Campo
Isis de Castro Jorge Silva
Grande
Israel V. A. de Oliveira
Brazil / São Paulo / Guarulhos
Lucas Silva Carvalho
Brazil / Distrito Federal / Gama
Desiree Bueno Tibúrcio
Brazil / São Paulo / Ourinhos
josé jorge soares lopes
Brazil / Alagoas / Maceio
Alexis Armin Huf
Brazil / Santa Catarina / Joacaba
André Caldas de Souza
Brazil / Distrito Federal / Brasilia
Andre Almeida Matos de Oliveira Pinto Brazil / Bahia / Salvador
Beatriz Morabito
Brazil / São Paulo / Sao Paulo

Carlos Aboud Neto

Brazil / São Paulo / Taubate

Estou de acordo com os termos sugeridos e
desesperado
peço
que
seja
criado
uma
regulamentação detalhada e simples para o acesso a
internet
no
Brasil.\r\n\r\n\r\nAproveitando
a
oportunidade,o nordeste está entregue as \baratas\"
ajude-nos."

A \segurança nacional\" sempre foi desculpa para
violações dos direitos dos indivíduos."
Esta Lei não tem que ser somente revista, mas sim
totalmente reformulada. Os politicos do Brasil acham
que estamos em \terra de ninguém\", com esta petição
podemos demonstrar que o país tem voz e quem
comanda não são os politicos e sim o povo brasileiro e
a democracia!!!"

ASSINATURAS
Carlos Augusto Barbosa Porto Filho
carlos henrique bueno da silva

Clara Maria Pereira da Rosa
CLAUDIA CARDOSO
CLAUDIONOR VILELA JUNIOR
Cristiano Martins
Daniel de Oliveira
Dina Puccini
Euripedes Brito Cunha Junior
Fabiano Silva
Filipe Oliveira de Brito
Frederico Dentello
Heidi Caroline Lein

Brazil / Alagoas / Maceio
Brazil / Rondônia / Jaru

Isso é um atentado a democracia
praticamente uma ditadura digital!

na

rede,

Basta de criminosos usarem pag da internet\r\npara
pedofilia,
roubo
de
senhas,
difamar
Brazil / Rio Grande do Sul / Sao pessoas\r\nincentivar o ódio entre Estados do nosso
Lourenco Do Sul
país.\r\ne até ódio ao Brasil!
Brazil / Rio Grande do Sul / Porto
Alegre
Brazil / São Paulo / Itarare
Brazil / Minas Gerais / Sete Lagoas
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro
Brazil / Bahia / Salvador
Por um Legislativo ética e transparente.
Brazil / Paraná / Curitiba
Brazil / Ceará / Fortaleza
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Este projeto é um absurdo, uma ameaça a propriedade
privada e risco de roubos e venda de informações
Brazil / Minas Gerais / Belo Horizonte pessoais.

Helen Rose dos Santos Freitas
Hudson Flávio Meneses Lacerda
Israel Pereira da Silva
Iuri Oliveira Rubim

Brazil
Brazil
Brazil
Brazil

/
/
/
/

São Paulo / Santos
Minas Gerais / Contagem
Goiás / Valparaiso De Goias
Bahia / Salvador

Jean Marcell Alberto Habib

Brazil / São Paulo / Sao Paulo

Joao Carlos Rebello Caribe

Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro

Sou advogada, e acho lamentável a não participação
da OAB na votação deste projeto, pois, somos nós que
lidamos com a aplicação das leis no dia-a-dia. Ademais,
acho sim, que falta mais clareza neste projeto de lei.

Autoritarismo numa area sem competencia tecnca
suficientemente formada para tal! eae o que vamos
fazer? fomentar o argumento ou reprimir!?
Concordo plenamente com esta petição, sou um
grande militante da liberdade responsavel na Internet
Brasileira, só temo que o Senador tente aprovar o
projeto antes dela chegar ao Senado.

ASSINATURAS

José Maurício Alves

Brazil / Minas Gerais / Belo Horizonte

Linda
Lucas Prado Melo

Brazil / Distrito Federal / Brasilia
Brazil / Bahia / Salvador

Luis Alberto Silva Costa

Brazil / Minas Gerais / Belo Horizonte

Luis Felipe Amaro Naumann
Marcos Vinícius Nobre

Brazil / Bahia / Salvador
Brazil / Espírito Santo / Serra
Brazil / Rio Grande do Sul / Porto
Alegre

Maria de Fatima Torres Formoso

Marisa Fernandes
Marlei Grolli
Juliana
Tatiana de Oliveira
Mariana U.
Thays Gauer da Silva
Beatriz

Srs Senadores;\r\nEntendo ser de um absurdo
completo, uma ilegalidade flagrante, além de se
constituir numa violação ao mandato de representante
da vontade popular a votação deste PL, principalmente
pela forma velada como o processo vem sendo
conduzido.
ESSE PROJETO FAVORECE NA CONDUTA DO USUÁRIO,
AO EXPOR ALGO INADEQUADO, O CONTROLE É A
NOSSA SEGURANÇA DIANTE DESSE MUNDO VIRTUAL.
Sou defensor da liberdade de direitos sobre software e
manifestações criativas que é um grande exemplo de
democracia funcional e acho que já que estamos em
um país democrático nada melhor que a opinião dos
brasileiros para influenciar a decisão tomada por
responsáveis pela organização.
Eu,também apoio a lei pelo controle da internet,só
assim podemos acessar os sites com mais
privacidades.estou cansando de viver num pais como
Brasil no qual os politicos só aumentam os seus
salários e não valorizam leis importante como essa;

Concordo plenamente com a petição supracitada,
lógico que existe um universo ainda mais amplo, sobre
o tema, haja vista que é uma boa argumentação, e já
ira melhor a qualidade da internet no Brasil em 50%.\r\
Brazil / Rio de Janeiro / Duque De n\r\nmeu total aval e apoio !\r\n\r\nRatifico o apoio:
Caxias
Marisa Fernandes
Brazil / Santa Catarina / Florianopolis Queremos discutir mais pois isto nos afeta diretamente
Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro
Brazil / Espírito Santo / Serra
Brazil / Paraná / Guarapuava
Brazil / Rio Grande do Sul / Porto
Alegre
Brazil / Distrito Federal / Taguatinga

ASSINATURAS
Regis Fernando Ramos
Renan Britto

Brazil / Minas Gerais / Belo Horizonte
Brazil / São Paulo / Sao Paulo

Ricardo Marx Costa Soares de Jesus
Rodrigo de Campos
Rodrigo Morbey
sergio santos de assis
Tiago Dias Bugarin

Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil

/
/
/
/
/

Tocantins / Palmas
Santa Catarina / Joinville
São Paulo / Sao Paulo
Maranhão / Acailandia
Bahia / Salvador

Vandélio José da Silva

Brazil / Minas Gerais / Joao Pinheiro

Alessandra Carvalho
Silas Vieira de Arruda Neto
rafael
Juliana Moreira Araujo De Lima
Fabio Takahiro Endo
janaina monteiro
Juliano Rigolo De Armas
Catharina Acciaris

Brazil / Espírito Santo / Vitoria
Brazil / São Paulo / Sorocaba
Brazil / Maranhão / Sao Luis
Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Brazil / São Paulo / Jundiai
Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro
Brazil / Minas Gerais / Governador
Valadares
Brazil / Mato Grosso do Sul / Campo
Grande

joao batista dias figueiredo
Jean Lucieto

Sou contra qualquer tipo de censura na iternet.
Qualquer tipo!
Há questões muito mais urgentes que são
simplesmente ignoradas pelos poderes, como os
abusos das prestadores de serviço banda larga. Se a
preocupação fosse realmente relativa ao que dizem
que é (Ohh.. os internautas...), a citada questão já
deveria ter obtido a atenção desse pessoal -- coisa que
nunca teve.

Uma regulamentação qualquer que chegando atrasada
e atingindo 32 milhões de pessoas deveria mesmo ser
votada em plebiscito, principalmente pelos usuários
ativos da internet, desenvolvedores de softwares e
webmasters, seria um crime contra a democracia de
nosso país , afetando o trabalho direta e indiretamente
dos profissionais da área.\r\nQuanto aos arquivos mp3
sou contra qualquer regulamentação, desde que não
seja a respeito de compras desses arquivos, passam a
financiar a pirataria.
Ratifico e apoio as solicitações de maior debate
popular sobre o assunto.

ASSINATURAS
Carlos Eduardo Pereira Dorand

Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro

cristiano scabello
Fabrício Fernandes Feijó

Brazil / São Paulo / Sao Paulo
contra mais uma forma de manipulação da informação.
Brazil / Ceará / Fortaleza
Brazil / São Paulo / Sao Jose Do Rio
Pardo
de acordo!
Pelo debate amplo, nos mais diversos setores da
sociedade, sobre o que é - verdadeiramente - essa lei,
qual a sua função e o que está por trás dessa proposta
Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro absurda !\r\n\r\nMônica S. Chaves Lopes
Brazil / Rio de Janeiro / Duque De Qualquer iniciativa lúcida nesse país já é uma vitória.
Caxias
Parabéns pela luta.
Isso é falta de vergonha na cara e falta do que fazer...
vão combater primeiro os crimes do lado real.. e cuidar
Brazil / Goiás / Goiania
mais da saúde desse país... afff!
Parte I\r\n\r\nPra começo de conversa cabe à pessoa
que testemunhar um crime ou ser vítima de um, deve
a ela e só a ela denunciar o fato as autoridades
competentes e não ser monitorada pelas autoridades,
eu acho que esse projeto fere até mesmo a
Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro constituição federal de 1988. \r\n
Parte II\r\nAgora uma pergunta: se esse projeto passar
na votação e virar lei onde irá parar a minha
privacidade ? sim, porque nós cidadãos se ivadirmos a
privacidade do governo iremos presos (deve ser por
isso que ha tanta roubalheira dentro do governo),
entam porque o governo se acha no direito de invadir a
nossa privacidade ? pimenta nos olhos dos outros é
refresco ! arrumem outros meios de punir crimes
ciberneticos, meios esses que não invadam a
Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro privacidade dos internautas\r\n
Brazil / Pernambuco / Recife

Julio Morgan

Mônica S. Chaves Lopes
Márcio de Castro Bertoni
Marcos L

Paulo Morgado Ramos Junior

Paulo Morgado Ramos Junior.
Renato César

ASSINATURAS

Rogério Damasceno dos Santos
surian dos santos
Tarso Pessurno Nunes da Silva
Maycon Cesar de Almeida
Jonatas de Morais Barreto
Vanessa Oliveira
Ana Lu Munch
Iara Berti
carlos alberto de lima
Helder Soares Lopes Silva
Helio da Silva dos Santos
Vanessa Murgas
matheus
Bruno Cesar da Silva Arade
Leonardo Rodrigues
vanessa taketa
rosana taketa
Gabriel
Clauber
Newton Nascimento de Moraes
Luise
Bruna Cunha Correia
Francisco A. T. C. de Freitas
Pedro Climaco
roberto filinto
Dennis Fernandes Vieira

Brazil / Bahia / Salvador
Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro
Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro
Brazil / Paraná / Curitiba
Brazil / Sergipe / Aracaju
Brazil / Ceará / Fortaleza
Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro
Brazil / São Paulo / Osasco
Brazil / São Paulo / Dumont
Brazil / São Paulo / Taubate
Brazil / Rio Grande do Sul / Santana Do
Livramento
Brazil / Rio Grande do Sul / Porto
Alegre
Brazil / São Paulo / Cardoso
Brazil / Paraná / Londrina
Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro
Brazil / Pará / Belem
Brazil / Pará / Belem
Brazil / São Paulo / Guarulhos
Brazil / São Paulo / Diadema
Brazil / Mato Grosso do Sul / Campo
Grande
Brazil / Rio Grande do Sul / Vacaria
Brazil / Piauí / Parnaiba
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Brazil / São Paulo / Indaiatuba
Brazil / Espírito Santo / Vitoria
Brazil / São Paulo / Sao Bernardo Do
Campo

Falta concorrência para com a velox na Bahia e em
muitos estados onde a velox opera, não acho que o
real (R$) daqui da bahia valha menos que o do Rio de
Janeiro, pra se ter a discrepância nos valores pedidos
pelos pacotes e velocidade oferecidos pela velox, a
falta de concorrência faz com que não seja coerente
aumentar a qualidade do serviço ofertado e muito
menos redução do valor cobrado pela velox.

ASSINATURAS
Witlon Alves da Silva
Brazil / São Paulo / Guarulhos
ligia marina prebianca hiura
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Lara Antipova Jivago
Brazil / Pará / Belem
ALEXANDRE MARCUS DORNELLES DE Brazil / Rio Grande do Sul / Porto
SOUZA
Alegre
Alice Campos Magalhaes
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Não à censura!
Andre
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Carlos Tato Cortizo
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
É inadmissível que um tal projeto de lei tão complexo e
eneficaz como o que está sendo proposto, que afetará
diretamente o feturo e a vida de mais de 32 milhões de
Brazil / São Paulo / Sao Jose Dos internautas no Brasil sem esquecer o recuo de 50 anos
Daniel F. da Rocha Malheiro
Campos
na technologia.
Dan Markus Kraft
Brazil / Minas Gerais / Belo Horizonte
edmilson navarro paes
Brazil / São Paulo / Jandira
Sim, eu gostaria de assistir
A Internet é o único canal onde existe a Liberdade e o
povo pode se manifestar; mantenhamos sempre esta
Ernesto Pilotto Neto
Brazil / Santa Catarina / Florianopolis liberdade acima de qualque outra lei.
CONCORDO HOJE EM DIA INTERNET PRINCIPALMENTE
AS LANHOUSE ESTÁ MUITO AVONTADE ABRANGINDO
PRINCIPAMENTE
EM
HORARIO
ESCOLARES,
E
HORÁRIOS NOBRES, ON CRIANÇAS E JOVEM SE
PRONUNCIA
PROPAGANDA
ENGANOSA
E
PRINCIPALMENTE PORNOGRAFIA AS JOVENTUDES
DESENFREADAS,
CONCORDO
ALTORIDADE
COMPETENTES ATITUDES SENSURAS NA NET, TVS, E
TUDO QUE ATRAÍ DESENCADEAMENTO O CONTRÁRIO E
IMPEDE O JOVEN A CRECER...nOS POLICIARMOS
JOSE LOURENÇO DE PAULA
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
MELHOR...
Juliana Bruce
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Necessitamos de um feedback de todos integrantes da
Leandro Trovello
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
sociedade que façam parte desse cenário.
Sem comentários...eles não tem mais nada pra fazer
mesmo..deveriam se preocupar mais com fatores
Brazil / Rio Grande do Sul / Caxias Do básicos que a sociedade está sem..e não com \dados\"
Luciane de Morais
Sul
que eles não entendem..."
Marcelo Teixeira Pires Serra Espuny
Brazil / Minas Gerais / Belo Horizonte
Paula Roberta da Slva Santos
Brazil / Minas Gerais / Belo Horizonte Eu apoio esta campanha.

ASSINATURAS

Paulo
Pedro Antonio Acerbi
Ricardo Biloti
Ricardo Ribeiro
Sílvia Simões Soares
Tiago Augusto Bitencourt
Tiago Soares Prazeres
Valdoir Pedro Wathier
Anderson amorim do nascimento
Eder Santiago Carneiro
Fábio Ricardo Nogueira dos Santos
Rosa Oliveira
Angelo Andrade Moura
luciana gerhard
Luana Levy Francischini
Dalton Ferreira Strauss Filho
João Henrique
Caroline Glasenapp
Miguel Angelo Crosariol
Carlos Augusto Moreira dos Santos
livia meirelles maricato
Luiz Jr
jackson luis ribeiro borges
Nayam Hanashiro Barrosa
Murilo Sonegatti
Johnny
Wagner Dias
Gilberto L. Gomes Jr.
Diego Martins Matos Nascimento

Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Brazil / Espírito Santo / Vitoria
Brazil / São Paulo / Campinas
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Brazil / Alagoas / Maceio
Brazil / São Paulo / Franca
Brazil / Bahia / Feira De Santana
Brazil / Bahia / Feira De Santana
Brazil / Bahia / Salvador
Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro
Brazil / Bahia / Feira De Santana
Brazil / Rio Grande do Sul / Novo
Hamburgo
Brazil / Bahia / Salvador
Brazil / Santa Catarina / Joinville
Brazil / São Paulo / Araraquara
Brazil / Rio Grande do Sul / Porto
Alegre
Brazil / São Paulo / Taubate
Brazil / Rio Grande do Sul / Porto
Alegre
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Brazil / São Paulo / Campinas
Brazil / Santa Catarina / Biguacu
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Brazil / São Paulo / Araras
Brazil / Paraná / Sao Jose Dos Pinhais
Brazil / Rio de Janeiro / Nova Iguacu
Brazil / Rio Grande do Sul / Porto
Alegre
Brazil / Bahia / Vitoria Da Conquista

Também
acho
que
é
preciso
primeiramente
estabelecer um marco regulatório civil, que defina
claramente as regras e responsabilidades com relação
a usuários, empresas e demais instituições acessando
a rede, para a partir daí definir uma regras criminais.

ASSINATURAS
Jean Carlos Sestrem

Jean Scharlau
João Vitor Hatum de Mendonça

Julio Cesar Azevedo Lobo

Marlon Rezende
Rodrigo Bonvechio
Thiago Aboud Campmany
Wendell Almeida Silva
EDUARDO GONZAGA DE MENEZES
Hercules Ramos Veloso de Freitas
Marcio Narciso Lovatto
Roberta Zaluski
Rodrigo Duarte de Oliveira Toledo
Ronald Alpízar
Ranier R. C Acoily
Caio Barros
Bruna Barlach
werner johnson pacheco mota
MARCO ANTONIO NARDY
Julio Cezar Cardoso
Adenilson CaRlos de Souza
Antônio Carlos Ramos

Brazil / Santa Catarina / Itajai

Liberdade
Há interesse da mídia gorda na criminalização da
internet. É a velha lógica do senhor de escravos, que
Brazil / Rio Grande do Sul / Porto precisa usar a mordaça, o tronco, o chicote, a cafua e o
Alegre
feitor para manter seu o poder.
Brazil / São Paulo / Sao Carlos
Devemos debater com os representantes de todos os
envolvidos em internet.\r\nDesde provedores de
acesso aos Usuários, passando pelas empresas de
telecomunicações
que
nos
fornecem
toda
a
infraestrutura.\r\nSem um debate, onde todas as
partes envolvidas sejam ouvidas, será injusto definir
parâmetros como \o que é crime\" na grande
rede.\r\nNeste momento, devemos fazer valer nossa
democracia."
Brazil / Rio de Janeiro / Mesquita
Precisamos que o congresso trabalhe para facilitar a
vida dos brasileiros, e nao para complica-la ! Temos o
Brazil / Rio Grande do Sul / Novo direito de que seja tudo feito de maneira transparente
Hamburgo
e de bem comum !
Brazil / Goiás / Anapolis
Brazil / São Paulo / Sao Carlos
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Brazil / Goiás / Goiania
concordo plenamente. vou divulgar ao maximo
Brazil / São Paulo / Osasco
Brazil / Rio Grande do Sul / Porto
Alegre
Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro
Pouca Vergonha, votemos sim pelo controle ao
Brazil / Rondônia / Porto Velho
aumento salarial deles...
Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro
Brazil / Ceará / Fortaleza
Brazil / Goiás / Goiania
Brazil / Minas Gerais / Belo Horizonte
Brazil / Paraíba / Belem
Brazil / São Paulo / Braganca Paulista
Brazil / Minas Gerais / Belo Horizonte
Brazil / Distrito Federal / Brasilia
Brazil / Bahia / Senhor Do Bonfim

ASSINATURAS
Eliza Albuquerque
Brazil / Minas Gerais / Belo Horizonte
Juliana Epifanio
Brazil / Pernambuco / Recife
SYLVIO VIEIRA RODRIGUES
Brazil / Rio de Janeiro / Nova Friburgo
Érico Nobre Barreto
Brazil / Ceará / Fortaleza
Franklin Lindemberg Cunha Coelho
Amorim
Brazil / Pernambuco / Petrolina
Carlos de Castro Goulart
Brazil / Minas Gerais / Vicosa
Neucy Almeida
Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro
José Arimatéa Diamantino Neto
Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro
angela molina
Brazil / São Paulo / Sao Vicente
Flavio Silva Goncalves
Brazil / Espírito Santo / Vitoria
verônica couto
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
André C. Pecini
Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro
Bruno Bandolin Barbosa
Brazil / Paraná / Curitiba

Carlos A. Afonso
Cassiano Carromeu
Claudio Régis Miranda Barros
Daniel Martins Elias dos Santos
Diego Andrade da Paixão
edison roberto borges
Eduardo Rosa Marques
Elisa Prieto
juliano jose
bruno
Christian Tosta
Juliana Costa
Luis Felipe Bade Oliveira
Ricardo Moleiro Lima de Carvalho
Cássio Melo Moraes Catão
Marcelo Provin

Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil

/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

Rio de Janeiro / Rio De Janeiro
São Paulo / Sao Paulo
Ceará / Fortaleza
Amazonas / Manaus
Pernambuco / Caruaru
Rio Grande do Sul / Guaiba
Distrito Federal / Guara
São Paulo / Catanduva
Minas Gerais / Belo Horizonte
Paraíba / Joao Pessoa
Minas Gerais / Belo Horizonte
Paraná / Rolandia
Rio de Janeiro / Petropolis
Ceará / Fortaleza
Bahia / Alagoinhas
Rio Grande do Sul / Esteio

Ciente, subscrevo.
O Brasil é referência mundial em alguns campos da
Internet, entre eles a governança de nomes e números
do domínio .br. É também uma referência mundial de
liberdade
garantida
por
nossa
democracia
representativa. Por que, em nome da segurança dos
banqueiros, vamos sacrificar a liberdade e o direito à
privacidade dos brasileiros na Internet em nome dos
interesses dos poderosos de sempre?\r\n

Estamos regredindo à um regime comunista chinês?

ASSINATURAS
Phylipe Brocco
Patricia Côrtes
Regina Marcia Facundo Bezerra
eneascorrea
Fabiana Henriques
Fernando da Silva Rodrigues
Fernando H. F. Botelho
Glauco
Guilherme Donato
Gustavo Fernando Padovan

João Paulo Murowaniecki Sant Anna
Jonathan C. Batista
Leandro Rodrigo Paulino
Lorrene Carolline Nunes Vieira
MARIA LÍGIA BRAGA IERVOLINO

Mauricio Cláudio Carvalho
Nathaly Barbosa Leite
Raymundo Paula de Arruda
Rogério Rodrigues Da Rosa
Sérgio Luiz Araújo Silva
Thiago Augusto Moreira Toniolo
Yuri Campos

Brazil / São Paulo / Santos
Brazil / Distrito Federal / Brasilia
Brazil / Distrito Federal / Brasilia
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Por um Brasil melhor
Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro APROVADO!
Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro
Brazil / Paraná / Curitiba
Brazil / Mato Grosso do Sul / Tres
Lagoas
Brazil / Rio Grande do Sul / Porto
Alegre
Brazil / São Paulo / Campinas
Essa lei não protege ninguém! Quem realmente está
intencionado em trocar informações vai obter uma
forma segura e devidamente criptografada para
transmissão de dados pela rede.\r\nA lei proposta visa
Brazil / Rio Grande do Sul / Canoas
apenas atrapalhar, visto sua amplitude.
Brazil / São Paulo / Ribeirao Preto
Nós temos o direito de saber tudo o que nos diz
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
respeito....
Brazil / Paraíba / Joao Pessoa
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
DEVE HAVER TRANSPARÊNCIA- NÃO À CENSURA.

Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil

/
/
/
/
/
/
/

Minas Gerais / Aracuai
Amazonas / Manaus
Rio de Janeiro / Niteroi
Rio Grande do Sul / Canoas
Ceará / Fortaleza
Paraná / Curitiba
Minas Gerais / Araguari

O processo democrático deveria criar mecanismos para
a auditagem públicas em todos os ¨projetos¨para
evitar sempre a tomada de decisões de cima para
baixo e o engessamento de uma sociedade plural como
a nossa . Existem vários brasis neste Brasil e todo e
qualquer projeto ( especialmente esse ) , uma primeira
profunda consultoria e uma audiência pública com todo
o público brasileiro que querem encaminhar esse pais
para um futuro melhor . E tenho dito !

Pela liberdade na Internet

ASSINATURAS
Filipe Silva Mossri
Alexandre Fugita
Karina Franco de Abreu
Hermes Shimidu
Rodrigo Nejm
alberlan costa rodrigues
André Takeshi endo
Bruno Luiz de Mattos Oliveira
Carlos Eduardo de Lima Joaquim
Daniel Gustavo da Silva
Dimas Gabriel
Diorlei Pinheiro
Douglas Pereira Gabina de Medeiros
Edmundo Olinda Cavalcante Neto
estevam brayn
Francisco Carlos Oliveira Reis

Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil

/
/
/
/
/
/
/

Distrito Federal / Brasilia
São Paulo / Sao Paulo
Rio de Janeiro / Nova Friburgo
São Paulo / Sao Paulo
Bahia / Feira De Santana
Paraíba / Bayeux
São Paulo / Sao Carlos

isso tem q ser debatido!!!!!

Isso mesmo pau nos politicos espertos\r\ne abaixa a
Brazil / Espírito Santo / Cariacica
ditadura do registro.br
Brazil / Mato Grosso do Sul / Campo
Grande
Brazil / Minas Gerais / Belo Horizonte
Brazil / Rio Grande do Sul / Santa
Barbara Do Sul
Brazil / Santa Catarina / Jaragua Do Sul
Brazil / São Paulo / Sao Jose Dos
Campos
Brazil / Ceará / Ico

Harald Sigmar Kaiser
José Carlos Jugeick Junior

Brazil / São Paulo
Brazil / São Paulo
Brazil / Paraná
Rondon
Brazil / São Paulo

José Luiz Matheus
Jose Porfirio A. de Carvalho
Mauro Monteiro
Pascoal Alexandre
Rafael Zveiter
Ricardo

Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil

/
/
/
/
/
/

Por favor, vamos fazer uma legislação decente e não
/ Sao Paulo
mais uma piada de mau gosto.
/ Sao Paulo
/ Marechal Candido
/ Bariri

São Paulo / Sao Paulo
Distrito Federal / Brasilia
São Paulo / Sao Paulo
Distrito Federal / Brasilia
Rio de Janeiro / Niteroi
Bahia / Salvador

Apoio
a
idéia.
\r\nSe
for
possível,
favor
responder:\r\nQualquer pessoa pode registrar quantos
endereços de email quiser e, se for mal-intencionado,
poderá causar sérios problemas!\r\nPor que não exigir,
por exemplo, que somente órgãos oficiais pudessem
outorgar endereços de emails, como se faz com a
obtenção da carteira de identidade?
Pela democrática e ampla discussão sobre o assunto!

ASSINATURAS
Romeu Vanni de Natale
rosana paterno moreira
Sérgio Eduardo
Ulisses Ricardo de Souza Silva
Valéria Fernandes da Silva
Valerio F. Laube
emanuelle totola santos
EDNA TOTOLA
Natasha A. Costa
Fred Voyager
crystiano santana fonseca
Renan Britto
Lorrene Carolline Nunes Vieira
Mônica de Sá Dantas Paz
Osvaldo Dias Cavalcante
Ricardo Curti
Anderson Massagardi
Felipe Bicalho Cruz Costa
Afonso Basso
Flávia Trouhe Jordão Sertório
Diego Poschi Vergottini
CRISTIANO LUIS KUNZ
Fúlvio Kaminski Massaro
Francisco Amador dos Santos Filho
Jupercio Juliano de Almeida Garcia
Marcelo A. Lordeiro
Marcelo Leoni
Mariano Bay de Araújo
Petty Albuquerque

Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil

/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

São Paulo / Sao Paulo
Santa Catarina / Timbo
Pernambuco / Recife
Amazonas / Manaus
Distrito Federal / Brasilia
Santa Catarina / Schroeder
Espírito Santo / Sao Mateus
Minas Gerais / Betim
Bahia / Salvador
São Paulo / Sao Paulo
Bahia / Jequie
São Paulo / Sao Paulo
Paraíba / Joao Pessoa

Considero que este projeto de lei vem para tirar a
Brazil / Bahia / Salvador
liberdade dos cidadãos.
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Brazil / Rio Grande do Sul / Porto
Alegre
Brazil / Minas Gerais / Belo Horizonte
Brazil / Mato Grosso do Sul / Campo
Grande
Brazil / Rio de Janeiro / Vassouras
Brazil / Rio Grande do Sul / Porto
Alegre
Destarte, o escopo da iniciativa, sem qualquer
embargo, faz-se necessária a larga e ampla discussão
Brazil / Santa Catarina / Concordia
a respeito do controverso tema.
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
regulamenta já!!!!
Brazil / Ceará / Fortaleza
Brazil / São Paulo / Sorocaba
A internet é um meio de comunicação livre é tem que
Brazil / Minas Gerais / Belo Horizonte permanecer assim.
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Brazil / Rio Grande do Sul / Porto
Alegre
Brazil / Amazonas / Manaus

ASSINATURAS
Rodrigo Fonseca Reis

Brazil / Bahia / Salvador

rodrigo luiz genz
Vinicius Ramalho Sales
Vivian G. Sampaio

Brazil / Paraná / Pato Branco
Brazil / Minas Gerais / Tumiritinga
Brazil / Distrito Federal / Brasilia
Brazil / Rio Grande do Sul / Caxias Do
Sul
Brazil / Bahia / Salvador
Brazil / Santa Catarina / Itajai
Vergonhoso!
Brazil / Rio Grande do Sul / Porto Os políticos estão, aos poucos, tirando os direitos do
Alegre
povo brasileiro!
O Brasil ainda, é infelizmente, controlado pelas forças
descêndentes da ditadura militar, seus ideias ainda
vivem camuflados nas mentes distorcidas de
\nossos\" \"politicos\".\r\n\r\nCensura é algo que desde
o sempre, interfere na vida do povo deste país. Não
Brazil / Minas Gerais / Belo Horizonte mais uma vez caros senhores."
Brazil / São Paulo / Batatais
Brazil / Ceará / Juazeiro Do Norte
Eu tabem tenho o direito de participar !!!!!
Brazil / São Paulo / Franca
Brazil / São Paulo / Marilia
ASSINADO
ELETRÔNICAMENTE
POR
MARCELLO
Brazil / Ceará / Fortaleza
ANDERSON ARAÚJO MELO
Brazil / São Paulo / Rio Claro
Mais uma vez nossos representantes no poder se
mostram alienados e incapazes de perceber o que
realmente tem importância para a solidificação e de
uma sociedade justa e democrática, ainda que só no
Brazil / Bahia / Salvador
papel.
Crimes na internet devem ser combatidos com rigor,
pois no mundo virtual é ainda mais fácil praticá-los sem
uma repreensão à eles.\r\n\r\nPor uma internet limpa
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
de fakes e crimes!
Brazil / Rio Grande do Sul / Porto
Alegre

VIVIANA CASTILHOS DAS NEVES
Breno Fernandes Pereira
Caio Viana
Carlos Pompilio Xavier Etges

felipe augusto batista reis
Giuliano Barcelos
Henrique-jdn-ce-br
Ivelise Cristina Ribeiro do Prado
José Uetanabara Júnior
Marcello Anderson Araújo Melo
Marcos Ronaldo Cerucci

Rebeca Crsistina Ferreira Bastos

Vanessa Maia Cassettari
Fernanda G Weiden

eu apoio isso plenamente \r\ne digo mais .. deveriam
abrir servidores de net banda larga gratuitamente ao
povo de baixa renda comprovada é obvio !\r\n\r\nbrasil
só se atraza nisso \r\n\r\npensem querem crescer e
não ajudam ?? \r\n\r\nvlw no mais é só

ASSINATURAS
Mauricio Ponzetto
Diogo Travassos do Carmo
Michel de Witte
Diego Peroni
Madson Rocha de Santana

Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Sul
Brazil

André Pereira Pinto
ANTONIO DANUZIO DIOGO LIRA

Brazil / Minas Gerais / Ouro Preto
Brazil / Distrito Federal / Brasilia

Cláudio Coutinho Caetano

Brazil / São Paulo / Sao Paulo

Diego de Castro Silva
Filipe Barros
Adelton Pereira Lima
Anderson Higo Silva Porto
Ueder Alves
Gilson Montanha Junior
Marcelo Perez

Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil

Heitor Monteiro Fiorilo Junior
Humberto Silva Galiza de Freitas
jairo severien

/ São Paulo / Taboao Da Serra
/ Distrito Federal / Brasilia
/ Rio de Janeiro / Rio De Janeiro
/ Rio Grande do Sul / Caxias Do
/ Pernambuco / Paulista

/
/
/
/
/
/
/

Espírito Santo / Vila Velha
Pernambuco / Recife
Distrito Federal / Brasilia
São Paulo / Sao Paulo
Minas Gerais / Iturama
São Paulo / Lins
São Paulo / Araraquara

Um país justo é construido sob a ótica de seu povo e
não do interesse de uns poucos.
Acredito que esta decisão beneficie somente aos
bancos devido aos altos indíces de infrações cometidas
por crakers. \r\n
Sou contra a proposta desse senador, aliás, eles só
querem se beneficiar de alguma forma, vejam o caso
Calheiros, Roriz, Deputado que quer matar o outro,
etc.\r\n\r\nNo País não há uma EFF para controlar os
atos desses legisladores, que só legislão em
favorecimento de empresas de cunho próprio e de
amigos / parceiros.

Endosso o meu apoio a este PL e também a CPI das
Privatizações, e a cassação de todos os corruptos, em
qualquer esfera do governo e os que estiverem
Brazil / Rio de Janeiro / Comendador fomentando estes.\r\nBoa sorte a todos nós cidadões
Levy Gasparian
de bem.\r\n\r\n
Heitor M.Fiorilo Jr.
É uma piada esse projeto de lei...vossa excelência
precisa mesmo é fazer um curso de informática básica
Brazil / Bahia / Salvador
antes de propor essas barbáries...
Brazil / Santa Catarina / Joinville

ASSINATURAS

JOSÉ RENATO MARGARIDO GALVÃO
Marinelzi Iop Rebouças
Natália Ferreira de Almeida
Ricardo Fritsch
Tiago Paiva
Ari Barp
Rafael Kretzer Pedroso
Valmerio Gonçalves de Santana
Elza Pereira
Hermann Egon Cardoso Hofmann
Juliano Telles Alves
Giuliano Simões Rodrigues
Ray Alves Costa Valle
Raul Almeida
Marisilda Skrapec
Aloisio Arsego Wohlmeister
Alcir Pompone
Ítalo Milhomem
Adrielso Pinto Teodoro
Moisés Lima Matos
Mauro Salles Machado
Marco Antonio Silveira Brandão
Luciene Pereira Costa
Adriano Pedreira Scherbach
Carlos

Brazil / São Paulo / Itu
Brazil / Mato Grosso do Sul / Campo
Grande
Brazil / São Paulo / Guarulhos
Brazil / Rio Grande do Sul / Porto
Alegre
Brazil / Rio Grande do Norte / Natal
Brazil / Santa Catarina / Sao Jose
Brazil / Paraná / Curitiba
Brazil / Pernambuco / Olinda
Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro
Brazil / Minas Gerais / Belo Horizonte
Brazil / Goiás / Goiania
Brazil / Rio Grande do Sul / Gravatai
Brazil / Rio Grande do Sul / Pelotas
Brazil / São Paulo / Embu
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Brazil / Rio Grande do Sul / Nova Prata
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Brazil / Mato Grosso do Sul / Campo
Grande
Brazil / São Paulo / Campinas
Brazil / Rio Grande do Sul / Porto
Alegre
Brazil / Rio Grande do Sul / Porto
Alegre
Brazil / São Paulo / Araraquara
Brazil / Distrito Federal / Brasilia
Brazil / Bahia / Itabuna
Brazil / São Paulo / Sao Jose Do Rio
Preto

Sou totalmente contra este projeto de lei do senador
Eduardo Azeredo. Deve haver um amplo debate entre
governo, legislativo e sociedade civil antes de mais
nada. Coloco-me a favor da audiência pública,
conforme o requerimento anexo.

ASSINATURAS

Crispim Lemos Wanderley
Dario Sampaio Lourenço
Ellen Cristina de Paula Ortiz

Fabricio Gomes Caixeta
Gean Pereira de Souza
GERIMIAS CARDOSO DOURADO
Gustavo Guimarães Forster
Henrique Haas
Icaro Luiz Rubini Trevisan
Jesus Antonio Borges da Paz
José Roberto Prado da Silva junior

Lineu Costa
Luiz Gustavo Souza Pradella
Marcela Alexandre Moreira

Brazil / Pará / Marituba
Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro

Car@s senhores(as),\r\nPara o desenvolvimento da
Democracia com controle social,qualquer alteração em
instrumentos público de comunicação e participação
deverá
ter
amplo
debate
com
a
sociedade.\r\nSaudações solidárias.\r\nCrispim Lemos
Wanderley\r\n

Acredito que estamos muito atrasados nesta
regulamentação. Nossos representantes precisam
Brazil / São Paulo / Santos
agilizar isso!
Sou totalemnte contra esta lei que foi consebida sem
nenhum critério técnico. Crei que \ELES\" querem é
tirar as atenções de assuntos realmente importantes
como a Reforma Política e Tributaria, que seguram o
Brazil / Minas Gerais / Patos De Minas país no século XIX até hoje."
Brazil / Distrito Federal / Taguatinga
Mais transparencia e muito mais interesse com o povo.
Brazil / Distrito Federal / Brasilia
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Transparência já!
Brazil / Rio Grande do Sul / Porto
Alegre
Brazil / São Paulo / Rio Claro
Precisamos de mais transparência sobre este assunto
Brazil / Distrito Federal / Brasilia
que é de importância de todos.
Brazil / Pará / Belem
Será que a ficção se transformará em realidade no
Brasil, \1984\", \"O Grande Irmão\"? (George
Orwell)\r\nOutro exemplo: \"Brazil, o filme\", agora
entendo o título deste filme! \"Democracia sempre,
Brazil / Rio Grande do Sul / Porto jamais construir um \"monstrengo\" DITATORIAL\". Há
Alegre
outras maneiras para desvios éticos!"
Brazil / Rio Grande do Sul / Porto
Alegre
Brazil / Bahia / Salvador
Assinado e apoiado!!!!!!!!!

ASSINATURAS

Maria Cristina Miranda Laranja
Ricardo Valadares Nascimento
Fagner Bitencourtt de Oliveira
Diego
ADAILTON GOMES DE ARAGÃO
Estevao C. Dall Agnol
Rodrigo Ferreira Bagni

Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil

Rogério Fernandes Pereira

Brazil / Mato Grosso / Alta Floresta

Thiago de Castro Jodas

Brazil / São Paulo / Sao Paulo

Tony Jefferson
Yalam Brasiliano Carozo

/
/
/
/
/
/
/

Rio de Janeiro / Mesquita
Minas Gerais / Ipatinga
Paraná / Foz Do Iguacu
Rio Grande do Sul / Pelotas
Pernambuco / Arcoverde
Rio Grande do Sul / Canoas
São Paulo / Campinas

Realmente presisamos dizer ao que viemos neste
mundo de meu DEUS!\r\nTerei vergonha, se nada
mudar ,quando meus netos crescerem e tiverem a
consciênçia do que deixamos pra eles; um Mundo sem
lei,sem ordem e de promessas que nunca se
cumpre!\r\nInfelizmente o Povo Brasileiro só é Movido
pela força da Mídia,quando as interessa!\r\nEste Povo
tão sofrido não sabe
a Força que
juntos
TEMOS!\r\nDesculpem o desabafo que estava intalado
na minha garganta!\r\nAbraços e Tenha uma Boa Sorte
no que Almejam!

Espero não precisar voltar na época da ditadura e que
não impere a lei da mordaça!!!
O Que é do povo deve ser discutido com o
povo!!\r\nLiberdade de Expressão, de Ir e Vir,
Democracia já!!!
Concordo plenamente que deve ser realizada uma
audiência pública.

Brazil / Pará / Belem
Brazil / Bahia / Jequie
Brazil / Rio Grande do Sul / Porto
Rebeca Hennemann Vergara de Souza Alegre
Brazil / Rio Grande do Sul / Porto
Digoe Duarte Eltz
Alegre
Jorge Peixoto
Brazil / Bahia / Salvador
Rosenilson Carvalho
Brazil / Bahia / Salvador
claudio freire de lima
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
nenhum
Brazil / Rio Grande do Sul / Porto
Cristiane Machado Henkin
Alegre
Everaldo Cerqueira
Brazil / Bahia / Salvador
José Sebastião Afonso
Brazil / Santa Catarina / Itapema

ASSINATURAS

Marcio Hiroyuki Miyamoto
Brazil / São Paulo / Santo Andre
Paula Adriana Simeão Freitas
Brazil / Distrito Federal / Taguatinga
Rafael Gil Medeiros
Brazil / Rio Grande do Sul / Gravatai
Denise Lelles
Brazil / Minas Gerais / Belo Horizonte
carlos da silva
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
André Araujo
Brazil / Rio de Janeiro / Natividade
Adriana Albuquerque da Costa van der
Zwaan
Brazil / Acre / Rio Branco
karolina de lima gibbon
Brazil / Rio Grande do Sul / Rio Grande
Alex Barbosa de Oliveira
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Aly Nasser Abrahim Ballut Filho
Brazil / Amazonas / Manaus
Roberta Quintino Silva
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
flavio montes
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Ivo Detlev Günther
Felipe de Souza Santos
Maicon Rodrigo Delgado
Eduardo Kinishi
José Carlos Costa Tinoco
Bethania Duarte Braga
Tales Martins Lenzi
Sergio Domingues
Breno
Bruno Gonçalves Pinto
Eduardo Mattos Grandelle
Douglas Stroher Bueno
Taimã Ramos
José Roberto Maia da Silva

Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil

/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

Santa Catarina / Jaragua Do Sul
Minas Gerais / Contagem
São Paulo / Jundiai
São Paulo / Suzano
Minas Gerais / Belo Horizonte
Minas Gerais / Belo Horizonte
Rio Grande do Sul / Rio Grande
Rio de Janeiro / Rio De Janeiro
Paraná / Curitiba
Rio de Janeiro / Rio De Janeiro
Rio de Janeiro / Rio De Janeiro
Rio Grande do Sul / Portao
São Paulo / Sao Paulo
Rio de Janeiro / Rio De Janeiro

A internet tem uma estrutura própria, descentralizada,
distribuida, não há como monitorar toda a rede. E
mesmo que consigam através de provedores, os meios
tecnologicos de se burlar isso longo vão aparecer. O
problema não é da internet e sim na sociedade. Não há
como coibir crimes no mundo virtual onde os
problemas são da vida real. É necessário uma
formação e avaliação científica dos nossos políticos
para distinguir e implantar algo de tamanho porte.
\r\n

ASSINATURAS
claudia Garcia
Rogerio José Ribeiro
Saulo Felipe Costa
Paulo de tarso costa
Paula giovana costa
Vilma felipe costa
Célio Aurel;iano Lima Vieira de Mello
Tarciso Amorim
Mauricio Gavilán
Paulo Henrique
Georges Versieux Junior
Sergio Santos
Sâmara Loureiro de Oliveira
Rafael Junior Bassani
Marcelo Epaminondas de Almeida
Danilo Fernando de Paula e Silva
Ivan Bion
Fabiana Romano
marco artur de araujo soares
José Amilcar Zafalan
Wesley Cunha
Rafael
Ronney Guimarães Belmont
Daniel de Freitas Pires
Alexandre Rodrigues Silva

Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro
Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro
Brazil / Paraíba / Joao Pessoa
Brazil / Paraíba / Joao Pessoa
Brazil / Paraíba / Joao Pessoa
Brazil / Paraíba / Joao Pessoa
Brazil / Paraíba / Joao Pessoa
Brazil / Pernambuco / Recife
Brazil / São Paulo / Sao Jose Dos
Campos
Brazil / Goiás / Goiania
Brazil / Minas Gerais / Belo Horizonte
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Brazil / Espírito Santo / Vila Velha
Brazil / São Paulo / Campinas
Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro
Brazil / Goiás / Nova Crixas
Brazil / Paraná / Cambe
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Brazil / Bahia / Salvador
Brazil / Paraíba / Joao Pessoa
Brazil / Bahia / Salvador
Brazil / Paraná / Curitiba
Brazil / Bahia / Salvador
Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro
Brazil / Maranhão / Imperatriz

Adelmo Oliveira de Souza
Adriano Reis

Brazil / Bahia / Salvador
Brazil / São Paulo / Sao Paulo

O debate além de ser público deve ser acessível a
todos os cidadãos pela tv aberta.
Preservemos nossos direitos civis

ASSINATURAS

Alexandre Sato Bottos
Bruno Chaves de Aguiar
Bruno Felipe da Silva
Bruno Rafael de alencar Hernandes
Camila de Castro Vieira da Silva

Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil

/
/
/
/
/

São Paulo / Mirassol
Ceará / Fortaleza
Santa Catarina / Florianopolis
Paraná / Foz Do Iguacu
Rio de Janeiro / Rio De Janeiro

César Botelho

Brazil / São Paulo / Sao Paulo

Daniel Cordeiro de Moraisn Neto
Daniel Silva Goulart

Brazil / Paraíba / Joao Pessoa
Brazil / Goiás / Goiania

Davi M. Generoso

Brazil / Rio
Montenegro

Denis Camargo
Diego de Oliveira Potapczuk

Brazil / Distrito Federal / Brasilia
Brazil / Bahia / Salvador

Diego Lucio Silva
Diogenes de Matos Carvalho Junior

Brazil / São Paulo / Limeira
Brazil / Bahia / Camacari

Eder Lima
Eduardo Mateus Habitzreuter

Brazil / São Paulo / Guarulhos
Brazil / Paraná / Foz Do Iguacu

Grande

do

Com respeito aos senhores Senadores, mas esse é um
assunto do qual a sociedade como um todo deveria
participar, em especial os usuário, que são os mais
interessados e com mais conhecimento sobre o
funcionamento desse organismo transnacional que é a
Internet.\r\nQuando se legisla sobre a Internet, se
legisla não sobre uma rede de computadores, mas sim
sobre uma rede de pessoas dos mais diferentes níveis
sócio-culturais e econômicos.

Por um País mais democrático e transparente.
Quero
participar
dos
debates
se
for
possível!\r\n\r\natenciosamente,\r\nCésar
Um absurdo quererem controlar a internet e avanço
tecnológico!! Estão querendo retornar para o regime
feudal!.\r\n\r\n\r\n

Sul

Acredito que o projeto deva ser bem estudado antes de
implementado.
Algumas
modificações
propostas
podem afetar muito principalmente os pequenos
provedores de internet que já possuem dificuldade de
implantação em cidades do interior. O projeto se mal
/ implantado poderá limitar o crescimento potencial da
internet e tecnológico no setor para o país.
Discussão Pública com acompanhamento da Mídia Já!\r\
n\r\nSe necessário, até um plebiscito.
Precisamos saber o que esta acontencendo pois temos
direitos e deveres mas obedecer as cegas o que estes
safados pretendem fazer não é justo. Essas leis
precisam passar por nossos olhos e ai sim algo pode
ser realizado.
Músico, Artísta Plástico, Professor e Coordenador de
projetos do Ponto de Cultura - Vila Augusta.

ASSINATURAS
Esequiel M Lauxen
Fabiano Augusto Parizotto Mormul
Fabrício Teixeira de Azevedo Silva
Fellipy Dias Silva

Brazil
Brazil
Brazil
Brazil

/
/
/
/

Mato Grosso / Sorriso
Paraná / Curitiba
Minas Gerais / Belo Horizonte
São Paulo / Santos

Henrique Golin
Herbert Estevão Martins

Brazil / Goiás / Montes Claros De Goias
Brazil / Paraná / Curitiba

Hugo Fabiano Ledra

Brazil / Goiás / Goiania

Ilton Machado Borges Junior
Iury Bonifácio

Brazil / Goiás / Goiania
Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro

Jacson R. Querubin

Brazil / Paraná / Foz Do Iguacu

JAILDO CALDAS DOS SANTOS VILAS
BOAS
Brazil / Bahia / Lauro De Freitas
Jefferson Lisboa
Brazil / São Paulo / Sao Paulo

J.Firminio
João Carlos Kluska
Joerg Valério Factorine
Johny Hudson Berica
José Ricardo Coelho
Lucas dos Santos Machado
Antonio Guimarães Neto

Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil

/
/
/
/
/
/
/

São Paulo / Sao Paulo
Paraná / Curitiba
Rio de Janeiro / Marica
Paraná / Curitiba
Santa Catarina / Florianopolis
São Paulo / Sao Paulo
Rio de Janeiro / Macae

nem a pau juvenal

O camarada lá no senado passa 1 hora e 30 minutos na
internet usando msn e orkut e acha que sabe de
alguma coisa? É de fato ele \acha\", é por isso que ele
não sabe de nada."
Espero que ao menos a humildade dos representantes
incompetentes que governam nosso país permitam a
eles admitir a falta de conhecimento para julgar algo
tão importante para o futuro da internet no nosso país
aceitando ouvir daqueles que lidam diretamente com o
assunto sugestões que possam levar a um projeto
coeso, para que não vire mais uma lei hipócrita como
muitas que temos na nossa constituição.
Precisa-se de uma análise mais aprofundada deste
projeto.
É INTERESSANTE QUE SE FAÇA UMA LEI QUE PUNA OS
ABUSOS OCORRIDOS PELA INTERNET, UMA VEZ QUE
ESSES CRIMINOSOS UTILIZAM DESTE MEIO PARA NÃO
SEREM MOSTRADOS POIS TÊM MEDO DA SOCIEDADE.
Transparencia no PL de Controle da Internet
A transparência deve fazer parte de todos os
debates.\r\n A sociedade deve ser mais informada de
tudo que acontece. De todas as decisões.\r\n\r\n
Abraço.\r\n\r\n J.Firminio.
Por um país mais correto.

ASSINATURAS
Everton Vitor Cardoso
Izadora Ribeiro Perkoski
Celio Ferreira Dutra Junior
thiago starowski

Brazil
Brazil
Brazil
Brazil

José Wilson Fialho

Brazil / São Paulo / Sao Paulo

Laércio Henrique Jesus de Souza
Lúcio Centeno
LUIZ CLAUDIO GABINA DE MEDEIROS

Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Brazil / Rio Grande do Sul / Porto
Alegre
Brazil / São Paulo / Sao Paulo

Marco Antonio de Almeida Garcia
Matheus Eduardo B. Morais
Moacir Macedo
Nilton Pessanha
Paulo Roberto Martinez
Rafael Carvalho Silva
Rafael Furlanetti Baldissera
Renata R. Soares
Roberto Gomes
Robson Galvão Lott
ROGERIO SANTOS LUZ

Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil

Santino Pereira de Lima
Sérgio Gonçalves Miguel
Silvana Beatriz Klein
Thiago
William Leite de Bessa

/
/
/
/

/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

São Paulo / Sao Paulo
Paraná / Curitiba
Minas Gerais / Belo Horizonte
São Paulo / Cotia

São Paulo / Sao Paulo
Minas Gerais / Belo Horizonte
Distrito Federal / Brasilia
Santa Catarina / Joinville
Minas Gerais / Belo Horizonte
Minas Gerais / Passos
São Paulo / Campinas
Minas Gerais / Belo Horizonte
Minas Gerais / Congonhas
Minas Gerais / Belo Horizonte
São Paulo / Santos

Assino pela transparência dos contratos de acesso
rápido e quem sabe no futuro próximo ser grátis este
acesso.
Como cidadão brasileiro, exijo um debate com todos os
setores da sociedade brasileira sobre o controle da
Internet no Brasil.

Por leis menos totalitarias e mais democráticas é
necessário o dialogo com a população!

Aqui esta minha colaboração
Transparência!!!
Sem comentário. Vindo de onde vem!!!

Ë um retrocesso uma lei que queira controlar os
acessos. Nao precisamos de mais leis e sim que se
cumpram as ja existentes. precisamos sim se leis
novas que cortem os salarios absurdos dos politicos do
nosso agonizante pais por esses parasitas junto com o
cancer do brasil que sao os funcionarios publicos!

Brazil / Paraíba / Joao Pessoa
Brazil / Goiás / Piracanjuba
Brazil / Rio Grande do Sul / Porto
Alegre
Brazil / São Paulo / Taubate
Da minha privacidade eu não abro mão.
Brazil / Distrito Federal / Brasilia

ASSINATURAS

José Maurício Silva
Tânia Milena da Silva Oliveira
Julio Cesar Goldner Vendramini
Marcelo Bonatto
Maria Isabel de França Ritton
Henrique Ungaretti
Daniel de Morais Poubel
Diogo Bruno Pessôa
Sergio Beltrão de Andrade Lima
Arthur Rodrigues Araruna

Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil

Allan Bittencourt Cairis

Brazil / Minas Gerais / Belo Horizonte

Almir Barreto Loureiro de Carvalho
Andre Pereira Roquete
anthony ralf kemp
Ariana Bazzano de Oliveira

Brazil / Pernambuco / Recife
Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro
Brazil / Minas Gerais / Belo Horizonte
Brazil / Paraná / Londrina
Brazil / São Paulo / Sao Bernardo Do
Campo
Brazil / Rio Grande do Sul / Porto
Alegre
Brazil / Sergipe / Umbauba

Carlo Augusto Zanini
Carmelita Lutkmeier
Cézar Ayran

Celso M de Andrade

/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

Minas Gerais / Belo Horizonte
Mato Grosso / Caceres
Minas Gerais / Vicosa
Paraná / Curitiba
São Paulo / Suzano
Santa Catarina / Florianopolis
Rio de Janeiro / Rio De Janeiro
Pernambuco / Bezerros
Ceará / Fortaleza
Ceará / Fortaleza

Caros senadores,\r\nNinguém me garante que amanhã
o estado brasileiro estará sendo gerido por pessoas
minimamente responsáveis.\r\nAliás, diante do que
vem ocorrendo atualmente, não creio como cidadão
que existam meios de me assegurar tal prerrogativa.\r\
n\r\nSem mais,\r\nJosé Maurício Silva
Desejo fazer a assinatura!

Libertas Quae Sera Tamem\r\n\r\ne Liberdade na
internet
É preciso abrir o debate de forma livre e democrática,
para que não ocorra o que houve com a implantação
da Lei de Informática que estagnou tecnológica e
estratetigamente o país.\r\n\r\nPois, infelizmente, os
nossos representantes no congresso nacional agem
como se fôssemos um feudo.

Antes de punir, deve-se educar e regulamentar.
Assegurando antes de tudo os direitos individuais e
Brazil / Pernambuco / Jaboatao Dos coletivos que tanto demoraram a ser conquistados, e
Guararapes
ainda luta-se para conservá-los.

ASSINATURAS
Mais uma vez neste país, nossos políticos \essa corja\"
que
pouco
trabalham
e
muito
ganham,
conseguem \"atrapalhar muito mais que ajudar\"
tentando fazer coisas nas quais não tem a minina
noção, sem consultar profisssionais qualificados e
muito menos algo de bom e favorável em prol da
população."

DALIR MIGUEL PHILIPPSEN
Dart Araújo
Eldon Pinheiro

Brazil / Paraná / Toledo
Brazil / Bahia / Salvador
Brazil / Bahia / Vitoria Da Conquista

ELIANE MAGALHÃES DA SILVA
ELMAR DE ARAUJO
jackson monteiro martins

Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro
Brazil / Paraná / Curitiba
Brazil / Amazonas / Maues

Karlos Vinicius da SIlva Milanez
Leonardo Albino da Silva
Lucas Camilo Cunha
Luciano Soares
Luiz Claudio Curi de Senna
Marcel da Câmara Ribeiro Dantas
Marco Aurélio Rocha

Brazil / São Paulo / Piracicaba
Brazil / Tocantins / Gurupi
Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro
Brazil / Pernambuco / Recife
Brazil / Rio de Janeiro / Sao Goncalo
Brazil / Rio Grande do Norte / Natal
Brazil / Paraná / Curitiba
Senador... vá jogar dominó, velho retardado...
Brazil / Rio Grande do Sul / Nova
Petropolis
é um total absurdo esta lei!
Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro
É importante que as leis existam para proteger e
permitir o desenvolvimento da sociedade, e não impor
custos desnecessário ao bel prazer de parlamentares
Brazil / Santa Catarina / Florianopolis agindo com intenções duvidosas.
Brazil / Santa Catarina / Florianopolis
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Para o fim dos crimes virtuais!\r\n

Marcos Michaelsen
Mário Ítalo

Paul Eipper
Philipe
Rita Shimada Coelho

Ronaldo César Miranda Moreira

Brazil / Santa Catarina / Florianopolis

Deplorável
Petição
ao
Senado
Federal\r\nPelo
debate
transparência no PL de Controle da Internet

e

Apoio a ideia, algo dessa magnitude deve ser alvo de
um longo debate envolvendo a todos que utilizam
deste bem, de outro modo fere o direito de liberdade e
privacidade de todos os usufruentes da rede.\r\n\r\n

Sou plenamente a favor de uma Lei para regulamentar
os crimes praticados na Internet.Mas a sociedade deve
partcipar da elaboração dessa lei. Todos os segmentos
envolvidos devem dar suas opiniões.

ASSINATURAS
Silvia Patricia Amancio Lopes
tiago casagrande

Eu assino embaixo pelo controle e transparência na
Brazil / Rio de Janeiro / Seropedica
internet
Brazil / Rio Grande do Sul / Porto
Alegre
Brazil / Rio Grande do Sul / Porto
Alegre
Brazil / São Paulo / Sao Carlos
Brazil / Rio Grande do Norte / Natal
Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro

Marco Vinicos Seabra da Silva
Boanerges Moreira Costa Filho
Lucas Cortês Alves Soares
Bruno Natal Ribeiro
Raphael Fernandes Vieira Moreira
Gonzaga
Brazil / Minas Gerais / Belo Horizonte
Edesão Antonio Passarini
Brazil / Paraná / Guarapuava

Alexandre Remuzzi Ficagna

/ São Paulo / Campinas
/ Rio Grande do Sul / Santa

Alexandre Sapata Carbonell
Éverton da Cunha
Bruno Leonardo de Oliveira
Daniel Santiago de Paula
Edilson José Gabriel
George Henrique
Guilherme Campanati Camilo Jorge

Brazil
Brazil
Maria
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil

/
/
/
/
/
/

Rio Grande do Sul / Canoas
Minas Gerais / Divinopolis
Ceará / Fortaleza
Paraná / Umuarama
Santa Catarina / Joinville
Rio de Janeiro / Rio De Janeiro

José Damasceno Lima Júnior
Leonardo Lemos
LEONICE SALES
marcel maia
Marcos Ferreira Vilela

Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil

/
/
/
/
/

Alagoas / Maceio
Goiás / Goiania
São Paulo / Sao Paulo
São Paulo / Sao Paulo
Rio de Janeiro / Rio De Janeiro

Michel Inacio Schlindwein
Renato Prates Teixeira

Brazil / Rio Grande do Sul / Viamao
Brazil / Minas Gerais / Montes Claros

Sou a favor do debate e transparência no projeto de lei
de controle da internet proposto pelo Senador Eduardo
Azeredo (Substitutivo ao PLS 76/2000, PLS 137/2000 e
PLC 98/2003).

Que fascismo heim. ¬¬
Assinando para ajudar o Brasil.

Se em vez desse projeto de Lei, fosse votado o que
regulamenta a Profissão de Informática, quem sabe
através dos conselhos poderíamos condenar o mau
profissional.
\r\n\r\nBacharel
em
Ciência
da
Computação

Esta lei sendo votada \as escuras\" é uma vergonha !
Insanidade deste senador que não tem o que fazer e
cria projetos sem conhecimento !"

ASSINATURAS

Ricardo Makoto Sugino
Willian Daniel Vilhalba Bongarthner
Jefferson Stecinski
Marcio Giaxa Marinheiro
Luiz Uhlig
William Coletti
Felipe Rodrigues
Felipe Machado da Rocha

Japan / Provincia de Mie-ken / Iga Shi
Brazil / São Paulo / Cacapava
Brazil / Paraná / Campo Mourao
Brazil / São Paulo / Batatais
Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro
Brazil / São Paulo / Aracatuba
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Brazil / Rio de Janeiro / Sao Goncalo
Brazil / Rio Grande do Sul / Porto
Alegre
Brazil / Rio Grande do Sul / Portao
Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Brazil / Paraná / Maringa
Brazil / Distrito Federal / Brasilia
Brazil / Paraíba / Cajazeiras
Brazil / Minas Gerais / Belo Horizonte

Rosana Franco Fritsch
Douglas Stroher Bueno
Dara Ogunte
herica fernandes costa ribeiro
helena maria fernandes costa
jose paulo dias sanchez ribeiro
Cibele fernades
Sonia Regina
megaron godoi dos santos
Wellington
Dom Lucas Macieira da Silva
TATTIANE DA SILVA GONÇALVES
MARTIN
Brazil
assis
Brazil
igor
Brazil
Felipe Miranda
Brazil
Cézar Hiraki Velázquez
Brazil
Agner Quincozes Olson
Alexandre Nunes Botelho

/
/
/
/
/

Distrito Federal / Guara
Distrito Federal / Ceilandia
Bahia / Salvador
Bahia / Salvador
São Paulo / Santos

Brazil / Santa Catarina / Florianopolis
Brazil / Minas Gerais / Belo Horizonte

Concordo plenamente que se deva criar uma lei
regulatoria sobre a internet no Brasil, sendo necessario
tambem, equipar os orgaos competentes para que se
possa cumprir a lei.

Por um Brasil livre, socialmente justo e com
capacidade de práticas políticas claras para com seus
cidadãos.

ASSINATURAS

Antonio Pereira do Nascimento Filho
Bruno Zornitta Pereira

Com satisfação registro a pertinência desta petição,
pois estou tentando resgatar direitos. É nítida a nossa
orfandade, dependemos de normas eficazes para
proteção aos nossos direitos facilmente violados nas
páginas da Inernet do Brasil, dentre outros lápsos em
que
somos
sobejados
como
mula
de
carga.\r\nManifesto-me ao dispor das Instituições
envolvidas
nesta
campanha,
agradeço
esta
oportunidade
e,
previamente,
as
bem-vindas
manifestações em favor do povo.

Brazil / Piauí / Teresina
Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro
Brazil / Minas Gerais / Coronel
Cássio Sousa de Assis
Fabriciano
celso siqueira
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Sem monopolio de uso de sistema.
CINCINATO FURTADO LEITE NETO
Brazil / Ceará / Fortaleza
Apoiado !
DIONYSIO ALFINITO NETO
Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro Não concordo com este projeto de lei.
Eduardo Araújo Leite
Brazil / Paraíba / Campina Grande
A luta, reclamemos os nossos direitos!
Respeitem a privacidade.\r\nOs custos para os
Brazil / Mato Grosso do Sul / Tres provedores serão enormes.\r\nParem com a injustiça
Eduardo Hiroshi Nakamura
Lagoas
com os professores.
Eva Netto
Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro
Felipe Vaz
Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro
É mais uma estupidez dos nossos políticos corruptos,
Brazil / Rio Grande do Sul / Passo egoístas, desinteressados da própria nação que
Fernando Passold
Fundo
representam e anti-patrióticos...
Filipe Rodrigues de Oliveira Verneque Brazil / Minas Gerais / Juiz De Fora
Flavio da Silva Pereira
Brazil / São Paulo / Jacarei
Gabriel Rubinsteinn
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Guilherme Gonçalves
Brazil / Paraná / Curitiba
Guisla Schmickler
Brazil / Paraná / Reserva Do Iguacu
Igor Benek Lins
Brazil / Roraima / Boa Vista
Esse projeto de lei do senador é na verdade uma grave
ofensa contra os direitos dos cidadãos garantidos pela
josuel guerra
Brazil / Bahia / Feira De Santana
constituição Brasileira.
Julio Moraes
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Queremos tranparência a partir de já...
Livio Paes Vilela
Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro
Lourenzo Pereira Dias Ferreira da Silva Brazil / São Paulo / Sorocaba

ASSINATURAS

Lucia Teixeira de Freitas

Brazil / São Paulo / Sao Paulo

luis valentim da silva
Marcelo Nick
MARCELO SALES SOUSA

Brazil / São Paulo / Sorocaba
Brazil / Rio de Janeiro / Teresopolis
Brazil / Rondônia / Porto Velho

Sou contra a criminalização da internet no Brasil.
Precisamos de regras, sim. Com discussão e
envolvimento de todos.
existem muitos crimes virtuais e isso tem que acabar!!

A maioria destes projetos de lei mal regulamentados e
escritos deveria ser aprovada somente com audiência
pública. A maioria dos nossos políticos só tem titica na
Marlon Kerche Rocha
Brazil / São Paulo / Cachoeira Paulista cabeça.
Brazil / Rio Grande do Sul / Porto
NATHALIE DIAS ANTUNES
Alegre
Brazil / Rio Grande do Sul / Sao
Oscar L. Bertoldo Scherer
Leopoldo
Rafael Sanches de Souza
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Sem Comentarios!
ROBERTO DALCOM BASTOS BARRETO Brazil / Bahia / Salvador
Rodrigo Miguel
Brazil / Santa Catarina / Joinville
Wellington Alves da Paz
Só queremos transparência!
Brazil / São Paulo / Barueri
Brazil / Rio Grande do Sul / Porto
Anaete Rozaura Duarte Rodrigues
Alegre
jp100%piranha
Brazil / Maranhão / Sao Luis
Bárbara Corrêa Lotzniker
Brazil / Minas Gerais / Belo Horizonte
Christopher Henrique Otaviano
Brazil / São Paulo / Andradina
Diego F. Duarte
Brazil / Minas Gerais / Belo Horizonte
Hans Gunnar
Brazil / Rio de Janeiro / Niteroi
\Tudo ao alcance de todos sem poder usar\""
Thiago Maia de Oliveira Silva
Brazil / São Paulo / Cotia
WAGNER
Brazil / Pará / Belem
Adson Bezerra de Oliveira
Brazil / Minas Gerais / Ipanema
Brazil / Rio Grande do Sul / Porto
Maria da Graça Pies
Alegre
Cristine Nicolau Nardi
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
jeremias antonio alves ribeiro
Brazil / Maranhão / Sao Luis
MARIANA OLIVEIRA FERREIRA
Brazil / Maranhão / Sao Luis
Margarida Barbosa
Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro
Harieth Mendes Limeira
Brazil / Mato Grosso / Cuiaba
Pablo Fabião Lisboa
Brazil / Rio Grande do Sul / Pelotas

ASSINATURAS
Daniel de Araújo Moreira Marques
Silvestre
Brazil / São Paulo / Sao Carlos
Mario Sergio da Silva Junior
Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro
Adalto Guesser
Brazil / Santa Catarina / Florianopolis
Brazil / Rio Grande do Sul / Porto
Marilucia Danilevicz Pereira
Alegre
Pedro Arantes de Faria
Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro
Ana Maria A de Araujo
Brazil / Rio Grande do Norte / Natal
Douglas Bressan
Brazil / Santa Catarina / Tubarao
Lucas Tiago Rodrigues de Freitas
Brazil / Espírito Santo / Serra
Mauro Marques Toledo
Brazil / São Paulo / Cruzeiro
maycon andreson teixera
Brazil / Rio Grande do Norte / Natal
Meycon José Haase
Brazil / Santa Catarina / Rio Do Sul
Essencial!!!! Somente.
NELSON FRANCISCO PEREIRA
Brazil / Minas Gerais / Belo Horizonte SEJA LIVRE, USE LINUX.
RIALINO MATIAS JR.
Brazil / Santa Catarina / Florianopolis
Rosa Oliveira
Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro
Ubirajara de Sant Anna
Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro Quero assinar!
Lucas Allan Cardoso de Amorim
Brazil / Paraíba / Joao Pessoa
Brazil / Rio Grande do Sul / Porto
Eugenio Carlos Gallicchio Hansen
Alegre
Romeu
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Douglas
Henrique
Justiniano
de
Santana
Brazil / Bahia / Salvador
Guilherme Loyolla Rodrigues Machado Brazil / Paraná / Curitiba
Evandro Viana
Brazil / Santa Catarina / Joinville
Leandro de Oliveira Murakami
Brazil / São Paulo / Suzano
Mariana Sokolonski S. Machado
Brazil / Bahia / Salvador
Gercina Gomes de Souza
Brazil / Bahia / Simoes Filho
Jose Renato Mendes
Brazil / Minas Gerais / Belo Horizonte
Christiano Gomes Coutinho
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Brazil / Mato Grosso do Sul / Campo
Cenobelino de Baros Serra
Grande
João Luiz Mathias Ferreira
Brazil / São Paulo / Bebedouro
Carlos Schner
Brazil / Paraná / Curitiba
Danielle Souto Silva
Brazil / Rio de Janeiro / Resende
Tarcio Jose de Oliveira Silva
Brazil / Pernambuco / Tuparetama

ASSINATURAS
Everton Alves Rêgo
André Rocha Masson
José Roberto de Araújo Júnior
Allan Ricardo Azevedo Barcelos
adilson penha sanches
Paulo Vinicius
Patrícia de Fátima Ribeiro Silva
Lauro dos Reis Corrêa
Angela regina M. G. dos Santos
Lara Stungis

Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil

RAQUEL DE OLIVEIRA RIBEIRO

Brazil / Minas Gerais / Pocos De Caldas

Afonso T Freitas
Alerxandre Gomes
Alexandre Fioravante de Siqueira
Alexsandro
Alex Sandro Roberto Mariano
Alfredo Antelo Mangia
Aline da Costa Freire Ribeiro

Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil

Avelino Pellufa Ferreira Junior
BRUNO GIOVANNI CAMPANA MURARI
crys hans
Simone Bonani
Aline Corrá Rebouças Castelano
Alessandra
Gabriel Vinícius Carmona Gonçalves
Fada da Luz
ELIZETE JOSIANE CAPATO
Carlos Emanuel de O. Silva
Tania Cristina Lopes de Paula
CRYS HANS
Edmilson da Silva Costa

/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

/
/
/
/
/
/
/

Santa Catarina / Joinville
São Paulo / Sao Paulo
Rio de Janeiro / Rio De Janeiro
Minas Gerais / Uberaba
São Paulo / Paulinia
São Paulo / Sao Paulo
Minas Gerais / Belo Horizonte
Minas Gerais / Belo Horizonte
Rio de Janeiro / Sao Goncalo
São Paulo / Sao Paulo

Rio de Janeiro / Rio De Janeiro
Rio Grande do Norte / Natal
São Paulo / Regente Feijo
Distrito Federal / Brasilia
São Paulo / Guarei
Rio de Janeiro / Rio De Janeiro
Tocantins / Arraias

Creio que será difícil sair
\senado\"."
Por uma internet libertária!

algo

honesto

Software Livre sempre, Desenvolvimento
Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro Intelectual e Filosófico.
Brazil / Paraná / Ponta Grossa
Quero dar meu apoio a esta luta!
Brazil / Mato Grosso do Sul / Campo
Grande
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Brazil / São Paulo / Osasco
Brazil / São Paulo / Cerqueira Cesar
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Brazil / Rio Grande do Sul / Porto
Alegre
Brazil / Minas Gerais / Ouro Branco
Brazil / Rio de Janeiro / Cabo Frio
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Brazil / Distrito Federal / Brasilia
Brazil / Paraná / Paranagua

desse

Social,

ASSINATURAS
Aline Migueis
Carlos Bonfim
Christopher Palma Moura
cinthia cristina

Elaine da Silva Tozzi

Brazil / Minas Gerais / Vicosa
Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro
Brazil / Distrito Federal / Brasilia
Brazil / Rio Grande do Norte / Natal
Brazil / São Paulo / Santa Cruz Do Rio
Pardo
Sem Comentarios
Brazil / Rio de Janeiro / Niteroi
Brazil / Ceará / Iguatu
Brazil / São Paulo / Campinas
A internet nasceu para ser livre, hackers criaram a
internet, e para que ela continue evoluindo ela não
pode
estar
sobre
controle
de
organizações
governamentais cujo objetivo é apenas restringi-la
Brazil / Sergipe / Aracaju
Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro
È absurdo um projeto deste ser levado a frente sem
transparencia e participaçao dos internautas, da
Brazil / Distrito Federal / Brasilia
sociedade de um modo geral.\r\nFora Azeredo

Elvis Rilke de Souza Agra
Fabio Henrique Maximiano
Fabrício de Carvalho
Flavio de Menezes
Franklin Maciel Junior
Frederico Moschen Neto
George Francisco de Carvalho Brite
Gilberto de Souza Santos

Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil

Clayton Tavares Dan
Diogo Pontes Barros
Ednard Alves Bezerra
Eduardo Franco

Eduardo Seabra Silva
Felipe da Silva Carballo

Isac Colares
Júlio César Caribé Reis
jean carlo neres mendes

/
/
/
/
/
/
/
/

Alagoas / Santana Do Ipanema
Distrito Federal / Brasilia
Rio de Janeiro / Rio De Janeiro
São Paulo / Guaruja
Rio de Janeiro / Petropolis
Transparência para o cidadão eleitor.
Paraná / Curitiba
Apoio a petição.
Rio de Janeiro / Barra Mansa
Assino em baixo
São Paulo / Marilia
Boa tarde. \r\nEssa é mais uma proposta sem nexo
desse nosso governo! Se continuar assim, não se
assuetem se algum dia desses, um dos nossos ilustres
der um golpe de Estado e o Brasil passar a se chamar
BraZil. \r\nAssim como a vida sempre arruma uma
maneira de se procriar, os internautas sempre vão
Brazil / Pará / Belem
achar uma maneira de burlar!\r\nSds.
Brazil / Bahia / Salvador
Brazil / Minas Gerais / Contagem

ASSINATURAS

joão roberto s. b.
José de Oliveira Batista
josé Wilson Feitosa da Silva

Brazil / São Paulo / Barretos
Brazil / São Paulo / Osasco
Brazil / Ceará / Fortaleza

Kleyton Cesar Mello dos Santos
Leonardo Filipe Rodrigues Ribeiro
Leonardo Henrique dos Santos

Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro
Brazil / Minas Gerais / Ipatinga
Brazil / Minas Gerais / Uberaba

Levi Allon Bromberg
Luiz Nazareno de Souza

Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro
Brazil / Rio Grande do Norte / Tibau

Marcelo Lopes Soler
Marcel Peixoto Mendonça
marcos molina

Brazil / São Paulo / Campinas
Brazil / Rio de Janeiro / Campos Dos
Goytacazes
Brazil / Paraná / Toledo

Marcos Santana Santos

Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro

Matheus Garcia Barbosa de Figueiredo Brazil / Minas Gerais / Belo Horizonte
Michel Landgraf Mansur
Brazil / São Paulo / Campinas

Murillo Miranda Raggiotto
Natanael Ricardo Wachholz
Nival Gentil gonçalves

eu acho que nao deveria ter esse controle na
internet\r\npois ira causar uma grande revolta
nacional\r\nesta parecendo a china!\r\naaa\r\nse eu
fosse ficar falando motivos eu iria ficar aqui 1 ano\r\n

Em um País democrático ,tudo que for relacionado ao
povo(ao país),deve ser transparente,para que todos os
eleitores tenham acesso.

É inadmissível que esse projeto de lei não seja
discutida publicamente. Vai afetar a vida de milhares
de brasileiros que dependem da internet.
Precisamos melhorar o nosso país.
é urgente a nessecidade de se discutir abertamente o
tema, para que o mesmo não seja instrumento de
favorecimento de interesses privados.

tem que ser discultido pelos internautas e não imposto
por esses SENADORES

É impressindível que esse projeto seja público, pois
infere a todos nós. Não só aos internautas, mas a todos
que sofrem influência do mundo Web. Não tornar o
Brazil / Mato Grosso / Nova Xavantina debate público é um crime contra a nação.
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Brazil / São Paulo / Campo Limpo
Paulista

ASSINATURAS

Norton Almeida Junior

Brazil / Minas Gerais / Belo Horizonte

PLINIO ANTONIO BORELLA
Rafael Pacheco Alquezar
Raffael Cantu
Raphael Silveira
Ricardo Duarte Canelas

Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil

Rodrigo Marianno Rodrigues

Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro

Ronaldo Henrique dos Santos Neto
SÉRGIO MENDES TEIXEIRA
Sergio de melo soares
Sonia Regina Reis Santos Silva
Wanderley Mendes
Weslei Mendes
Ziclaudio Costa
Edna Cristina Gimenez

Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil

/
/
/
/
/
/
/
/

Matheus Guzzo Pereira
Vera A. R. Campos
Valeria S.Santos
clovis mariano da costa
Helena Grossi
Esdras Semboloni Bitencourt
Pterson Vieira Silva

Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil

/
/
/
/
/
/
/

/
/
/
/
/

São Paulo / Sao Paulo
São Paulo / Sao Paulo
Paraná / Pato Branco
Paraná / Curitiba
Rio de Janeiro / Rio De Janeiro

Um absurdo quererem fazer isso. O Senador deve
estudar a situação antes de sair por aí criando leis que,
provavelmente atiçarão mais ainda a \criatividade\" de
quem pratica atividades ilícitas na internet. É uma
simples questão de informar os usuários e educar
todos que usam o serviço para prevenção. É muito
melhor e mais barato do que ações corretivas."
não precisamos de mais leis, pois os maiores culpados
nunca são punidos...

[sem comentários]
Assino em baixo...sou totalmente contra
Mais uma projeto de lei que destoa da realidade
brasileira feito pelo Senado Federal... \r\n\r\nEssa Casa
já foi mais nobre e mais atenta aos Princípios da
Razoabilidade e da Proporcionalidade. \r\n\r\n
Essa lei é ridicula, nao se pode controlar o acesso,
gerando mais custos e sem um estudo profundo dos
impactos a médio e longo prazo.
ESTOU DE ACORDO COM O IDEC E O ABUSAR.ORG
Eu quero a votacao do P.L de controle da Internet!

Santa Catarina / Itajai
Rio de Janeiro / Rio De Janeiro
São Paulo / Sao Paulo
São Paulo / Sao Paulo
parabéns pela iniciativa
São Paulo / Santos
Paraná / Mariluz
Rio de Janeiro / Rio De Janeiro
São Paulo / Paraguacu Paulista A favor da transparência
não seria mais justo cuidar dos problemas do nosso
brasil na realidade como injustica, pobreza e a
São Paulo / Colina
educacao do que se preocupar com o mundo virtual ?
São Paulo / Valinhos
Rio de Janeiro / Rio De Janeiro
Santa Catarina / Florianopolis
Minas Gerais / Belo Horizonte
Minas Gerais / Eloi Mendes
São Paulo / Itaquaquecetuba

ASSINATURAS
David Eloi dos Santos Bitencourt
Monica Hitomi Aoki
Marcos Nazareno Patricio
Renê Chiquetti Rodrigues
Jose Watson Bezerra
Arnaldo Oliveira da Silva
Carolina Lopes Amâncio
Alexandre Caieiro da Costa

Brazil / Bahia / Salvador
Japan / Shizuoka / Hamamatsu
Brazil / Bahia / Ilheus
Brazil / Paraná / Londrina
Brazil / Pernambuco / Recife
Brazil / Distrito Federal / Brazlandia
Brazil / Mato Grosso do Sul / Campo
Grande
Brazil / São Paulo / Jaboticabal

aline leite de freitas
André Luiz Ribeiro Simões
André Silva

Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Brazil / Minas Gerais / Vicosa

Andre C. Battalhini - peticao

Brazil / Alagoas / Maceio

Denis Colli Spalenza

Brazil / Espírito Santo / Vitoria

Douglas
Alexandre
Fracalossi
Eduardo Bernardes
fernando henrique

de

Carvalho
Brazil / São Paulo / Campinas
Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro
Brazil / Minas Gerais / Belo Horizonte

temos que ser ouvidos,chega de desrespeito aos
nossos direitos.
\r\n
cidadão não pode ser onerado por um direito que lhe
assiste !\r\nsds\r\nAndré
Regular o uso da internet não é a solução para
diminuição dos chamados crimes \cybernéticos\". Acho
que o benefícios provenientes de projeto são pequenos
em relação aos transtornos e privações que os
internautas vão sofrer sendo que o Brasil está
engatinhando ainda no processo de informatização da
sociedade.\r\nAcho que deveria apenas ser feita uma
emenda no código penal impondo leis e punições para
os crimes virtuais que possam vir a ser discutidos."
A Internet nasceu da liberdade e, se deve ter algum
controle, este não pode defender os lucros de
interesses privados, mas sim, assegurar o bem estar
da coletividade mundial e a liberdade de acesso ao
conhecimento humano.
Apoio o debate sobre a transparência no controle na
internet. Na verdade há muito mais coisas importantes
para serem controladas que a internet.

ASSINATURAS

Giovanni Oliveira
Joao Lopes

Brazil / Ceará / Fortaleza
Brazil / Minas Gerais / Lavras

Guilherme Conessa Bertonzzin
Israel Silva Ribeiro
leonor Rogge
Lucas Vinicius Hartmann
Marcel Anton

Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil

MIlton Bruno
Brazil
DORIVALDO ANTONIO FERRARI JUNIOR Brazil
Bruno Henrique Mendes dos Santos
Furtado Pulis
Brazil
Luiz Gustavo Barros
Brazil
Iasmin Luiza Moita Costa Pereira
Brazil
Orlando Malagoli Júnior
Brazil
João Augusto Cardoso
Brazil
João Tranchesi Jr.
Brazil
Leonardo Almeida Lage
Brazil
Lemuel Roberto
Brazil
José Eduardo Constantino MAzolini
Brazil
Nello Boratto
Brazil

/
/
/
/
/

São Paulo / Jau
São Paulo / Ribeirao Pires
Santa Catarina / Florianopolis
Paraíba / Campina Grande
Santa Catarina / Joinville

/ Minas Gerais / Montes Claros
/ São Paulo / Guarulhos
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

Minas Gerais / Belo Horizonte
Paraná / Ponta Grossa
Goiás / Goiania
São Paulo / Osasco
São Paulo / Limeira
São Paulo / Sao Paulo
Minas Gerais / Belo Horizonte
Goiás / Anapolis
São Paulo / Campinas
Rio Grande do Norte / Natal

Nilson Ribeiro Picanço
Rafael Henrique Jorge

Brazil / Amazonas / Manaus
Brazil / São Paulo / Sao Paulo

Renato Gravino Neto
Ricardo Dantas Gonçalves
Roberta Mello Olga

Brazil / Minas Gerais / Belo Horizonte
Brazil / Paraná / Curitiba
Brazil / São Paulo / Sao Paulo

Acredito que toda decisão tomada com relação à
Internet deve ser debatida diretamente com o povo,
pois somos nós quem fazemos a Internet para nós
mesmos. Estou divulgando o banner da petição em
meu site http://gio.eti.br e vou incentivar muitas
pessoas à assinarem.
Realmente, é um absurdo o fato desta lei tão
impactante permanecer sem um debate e/ou
aprovação.
Apoio o Controle da Internet

Concordo plenamente, os usuarios que serão
diretamente afetados deverão participar de forma mais
clara e evidente da decisão.

Tinha que ser o Brasil e seus políticos!
Sou a favor pelo debate e transparência no PL de
Controle da Internet
Criminosos devem ser punidos sim\r\nmas nao a
sociedade inteira por culpa de uns poucos bandidos

ASSINATURAS

Roberto Luis Zanatta
Wesley Henrique Godoy
NÚBIA OTTO MENDES

Isso não passa de abuso de poder de um político
incapaz de realizar seu trabalho, atitude de criança
birrenta. Abusar de poder para impor autoridade jamais
funcionou e jamais funcionará.\r\n Algo de tão grande
magnitude merece uma decisão de igual tamanho,
tempo,
responsabilidade
pessoal
e
social,
comprometimento e acima de tudo RESPEITO.\r\n
Causa já ganha, tenho certeza disso !!!

Brazil / Paraná / Curitiba
Brazil / Minas Gerais / Vicosa
Brazil / Rio Grande do Sul / Itaqui
Brazil / Rio Grande do Sul / Porto
Alexandre da Costa Leite
Alegre
Augusto Minoru Manaka
Brazil / Paraná / Londrina
Éricles Rodrigues Sousa
Brazil / Tocantins / Palmas
André Freitas
Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro
Antonio Diego Cavalheiro
Brazil / São Paulo / Maracai
Transparência já!
Se não houvesse a discussão em âmbito nacional, seria
Diogo Daniel Tartaglia Linhares Marçal Brazil / Minas Gerais / Belo Horizonte o cúmulo da desmocratização da Internet.
Brazil / São Paulo / Sao Jose Dos
Ed Trawtmam
Campos
É super necessário o debate. A internet ainda é
considerada um area em que se pode cometer todo
FERNANDA CUNHA GASPARINI
Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro tipo de crime, sem que se haja punição.
George Claudio Moraes Viana
Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro Concordo plenamente.
Guilherme de Sylos Alfaro
Brazil / São Paulo / Campinas
Jeferson Lima Duarte
Brazil / Santa Catarina / Florianopolis Queremos um Pais digno e politicos honestos...
JORGE PURÍSSIMO DA SILVA JUNIOR
Brazil / São Paulo / Santo Anastacio
- Viemos um período no qual a ética, a moral e uma
série de atributos nobres do ser humano estão sendo
destroçados. Basta ver as dezenas de autoridades
nada confiáveis envolvidos em engodos e mentiras se
perpetuando no poder.\r\n- O futuro da internet
realmente necessita de um debate, não feito apenas
por políticos e sim com a participação da sociedade
organizada para a criação de limites contra os crimes
Jose Vilsemar da Silva
Brazil / Roraima / Boa Vista
virtuais, pedofília e outros crimes.
Brazil / Santa Catarina / Sao Francisco
Sidiney Rodrigues
Do Sul

ASSINATURAS
Sergio Emanuel Galembeck
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Eulina Menezes Lavigne
Brazil / Bahia / Salvador
Alexandre Gouveia Martins
Brazil / Santa Catarina / Florianopolis
ramalho
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Cristiano Cardoso Gomes
Brazil / Pernambuco / Recife
Luís Fernando Richter Pereira dos
Santos
Brazil / São Paulo / Sorocaba
Brazil / Pernambuco / Jaboatao Dos
Hainer Bezerra de Farias
Guararapes
Alexandre Vasconcelos
Brazil / Minas Gerais / Nova Lima

Anderson Siqueira da Cruz
angel luis gonçalves rodriguez
carlos tadeu kummer
Danilo Junior
Evandro Fantin Abitante
Felipe Gil Santos
joão batista ribeiro machado

Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil

Lidiany Cerqueira Santos
marcelo augusto santiago

Brazil / Bahia / Feira De Santana
Brazil / Minas Gerais / Sabara

Liliane Julia do Nascimento

Brazil / São Paulo / Jandira
Brazil / Minas Gerais / Santo Antonio
Do Monte
Brazil / Rio Grande do Sul / Pelotas

Marcelo Camargo Dutra
Marcelo Tust
MARCOS ANTONIO DOS SANTOS

/
/
/
/
/
/
/

São Paulo / Jundiai
Distrito Federal / Taguatinga
São Paulo / Campinas
São Paulo / Taubate
São Paulo / Leme
São Paulo / Sao Paulo
Paraná / Curitiba

Brazil / São Paulo / Barueri
Brazil / Rio Grande do Sul / Porto
Ramiro de Ávila Peres
Alegre
Ricardo Augusto Agiuar de Lira Santos Brazil / Pernambuco / Recife

Este tipo de decisão não cabe a um senado que não
sabe como funciona nem como usar os recursos
cibernéticos existentes hoje, sendo que só gera
burocracia e custos adicionais a sociedade brasileira
que já está estafada com a carga tributária e o não
progresso da nação.

Sou a favor do debate e da divulgação de todos os
\passos\" do projeto de lei! "
Sou estudante de Direito e acredito, embora muitos
estejam descrentes, na democracia e no poder
emanado do povo

A Democracia deve estar em primeiro lugar. A
sociedade tem o direito de debater este importante
tema.

ASSINATURAS
Adriano Yamazawa
Guilherme Gentil do Amaral
Renaldo Ferreira da Silva

Brazil / São Paulo / Santos
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Brazil / Minas Gerais / Belo Horizonte

RICARDO BORGES COSTA DE AMARAL Brazil / Goiás / Goiania
RICARDO CAMILO GALAVOTI
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Thiago Santos
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Tiago Henrique França Baroni
Uberlan Guimarães Soares
Vital Salvino Ottoni
Edin Rivas Ribeiro
Devair Raymundo
Celso Fernandes Araujo Filho
Arlindo Saraiva Pereira Junior
Fernanda Ramalho de Sousa
Helton Mota Coelho

Jéssica Santis de Lima
Jerônimo da Cunha Ramos

Leandro Teles Rocha
Moises Oliveira Filocre Rodrigues
Pedro Henrique Ferreira de Lima
Renato Mendes Rocha
Ricardo Andrade Belo

CONCORDO... É PRECISO TER UMA DISCUSSÃO
AMPLA... POR ISSO A NECESSIDADE DE AUDIÊNCIAS
PUBLICAS!!!

Um absurdo o esse projeto de lei... Chega a ser
Brazil / São Paulo / Fernandopolis
ridículo!
Brazil / Distrito Federal / Planaltina
Apoiado.
Brazil / Minas Gerais / Belo Horizonte Todos à luta por um país mais decente.
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Brazil / Espírito Santo / Cachoeiro De
Itapemirim
Brazil / São Paulo / Campinas
Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro
Brazil / Acre / Rio Branco
Brazil / Minas Gerais / Belo Horizonte Eu quero minha liberdade!
Embora possa demorar mais para o projeto sair,
audiencias publicas são sempre beneficas porque o
Poder Legislativo poderá ter uma ampla visão dos
problemas que acometem a sociedade.\r\n\r\nNo mais
entendo a necessidade de termos um Codigo sobre
normas virtuais, qtos aos direitos autorais, abusos de
internet, crimes na internet e vários assuntos que se
Brazil / São Paulo / Santos
encontram nebuloso no nosso mundo juridico.
Brazil / Rio Grande do Sul / Pelotas
Sou a favor de uma lei regularizando a internet no
Brasil e em outros países porque fui vítima de calúnia,
difamação e injúria no Orkut e a polícia civil de Minas
Gerais pode fazer pouca coisa para produzir provas
contra os delinqüentes que divulgaram coisas
Brazil / Minas Gerais / Belo Horizonte desagradáveis a meu respeito.\r\n
Brazil / Bahia / Irece
Todos Juntos a favor da Liberdade!\r\n
Brazil / Rio Grande do Norte / Natal
Brazil / Goiás / Anapolis
Brazil / Paraíba / Joao Pessoa

ASSINATURAS

Willians Dutra
Társis Valentim Pinchemel
Paulo Silveira Machado
PAULO JOAQUIM ANTÔNIO

Brazil
Brazil
Brazil
Brazil

/
/
/
/

São Paulo / Sao Paulo
Bahia / Vitoria Da Conquista
São Paulo / Campinas
Goiás / Goiania

Daniel Requena
Jefferson Aranha Dos Santos

Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Brazil / Paraíba / Joao Pessoa

Maximiliano de Carvalho Jacomo

Brazil / Minas Gerais / Belo Horizonte

Rubem da Silva Lima
PAULO JOAQUIM ANTÔNIO
PAULO JOAQUIM ANTÔNIO
igor lucena
Diogo Dutra Albuquerque
Francisco de Souza Junior
Flávio Ronison Sampaio

Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil

Jefferson Pereira Maurici
Vinicius Pontes Rodrigues
Boanerges Moreira Costa Filho

Brazil / Santa Catarina / Jaragua Do Sul
Brazil / Minas Gerais / Uberlandia
Brazil / São Paulo / Sao Carlos

Alexandre Souza Aguiar

Brazil / Bahia / Salvador

/
/
/
/
/
/
/

Rio de Janeiro / Rio De Janeiro
Goiás / Goiania
Goiás / Goiania
Rio Grande do Norte / Natal
Alagoas / Maceio
São Paulo / Cravinhos
Paraíba / Joao Pessoa

Como sempre o Brasil não dá um passo para frente e
nem em sentido algum. Uma política forte pela
educação, inclusão social, combate à pobreza e contra
a forte criminalidade está mais que atrasada, mas o
que o povo recebe é mais um fato que não tem
explicação clara e nem debatida pelo principal
interessado : o povo.

Não quero minha \vida digital\" sendo espionada!\r\nSe
na vida real, tenho direito a privacidade por que então
eu permitiria alguem armazenar todos os meus dados
que passam pela rede em caso de um eventual
crime ?\r\nNão funciona assim na \"vida real\"...não
deve ser assim na vida digital!\r\nQuero meus direitos
de privacidade garantidos e conto com a ajuda de
vocês para isso.\r\nSe possível gostaria inclusive de
participar de qualquer reunião que for realizada."
Acho que devem haver sim um debate transparente e
com a participação de todos da sociedade.
esta e uma boa idea esperamos que vc tenha sucesso.

Viva liberdade de expressão e o direito de ir e vir.
Abaixo a estas tentativas de censura e retorno ao
autorização.

ASSINATURAS
Arthur Filipe Martins Nascimento
Aruan
Bruno Vilas Boas Bispo
ENZO VERZARO

Brazil
Brazil
Brazil
Brazil

Ezio de oliveira rocha

Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro

Gabriel Mascarenhas de Santana
Vinicius Pontes Rodrigues
Rogério Fernandes Brito
miguel angelo chagas neumann
Vítor Garcia

Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil

Gilmar M. Mendes

/
/
/
/

/
/
/
/
/

São Paulo / Sao Carlos
São Paulo / Sao Paulo
Bahia / Salvador
São Paulo / Campinas

O projeto deve ser melhor estudado por pessoas que
entendam verdadeirame do assunto e posteriormente
debatido com segmentos da Sociedade,pois tipificar
crime é coisa dificil e de imensa responsabilidade.

São Paulo / Sao Caetano Do Sul
Minas Gerais / Uberlandia
Minas Gerais / Itajuba
Rio Grande do Sul / Guaiba
São Paulo / Campinas

Hisham Hashem Muhammad

Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Brazil / Rio Grande do Sul / Sao
Leopoldo

Jorge Luiz da Silva

Brazil / Minas Gerais / Juiz De Fora

José Theodozio Bento Neto

Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Brazil / Mato Grosso do Sul / Campo
Grande

Kênia Maciel Lacerda

Reitero essa petição integralmente.
Software Livre, consciência livre

Apoio a iniciativa de transparência na formulação das
leis\r\ndesse pais, em especial as de informática que
passem aos\r\nolhos do deputado federal Julio
Semeguini/PSDB/SP
e\r\ndo
senador
Eduardo
Azeredo/PSDB/MG.\r\n\r\nÉ sempre bom estar atento a
inicitiva desses argutos.\r\n\r\nParabéns pela iniciativa.
É necessário trazer a público discussões de tal
importância e evitar o tratamento subterrâneo que
costuma ser utilizado por certos políticos para validar
seus interesses.
É indispensável que haja uma comissão pública
composta por empresas e profissionais ligados à
internet para que se possa medir os benefícios e
principalmente os prejuizos que serão acarretados por
tais leis.\r\nTodo o cuidado é pouco com os políticos, é
mais provável que eles queiram nos ferrar do que
tenham algum interesse em beneficiar o público. \r\nSe
não ficarmos de olho neles só teremos duas
alternativas: \O caminho da roça e o da Rocinha\".\r\n"

ASSINATURAS
karina yamane
Leonardo Ruoso
Luis Fernando Planella Gonzalez

Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro
Brazil / Ceará / Fortaleza
Brazil / Rio Grande do Sul / Porto
Alegre

Marcos Elias Picão
Neilson José Vilela de Carvalho Filho
Paulo Cesar Peixoto Sobrinho
Sergio Beltrão de Andrade Lima
Talal Mouallem
Tatiana Silva Coutinho
taynara segurado

Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil

/
/
/
/
/
/
/

São Paulo / Sao Paulo
Alagoas / Maceio
Paraná / Curitiba
Ceará / Fortaleza
Acre / Rio Branco
Bahia / Salvador
Acre / Rio Branco

Thiago Tabosa de Souza
Walter Ramos Buga Neto
Wanderson E. Pinheiro
Victor Westmann

Brazil
Brazil
Brazil
Brazil

/
/
/
/

Ceará / Fortaleza
Distrito Federal / Brasilia
Rio de Janeiro / Nova Iguacu
São Paulo / Sao Paulo

Claiton Tadeu Bulhoes Junior
Abelmon de O. Bastos
Gabriel Schommer Ames
Antonio Arles dos Anjos Junior
Adriano Machado Rocha

Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil

/
/
/
/
/

São Paulo / Adamantina
Bahia / Salvador
Paraná / Toledo
São Paulo / Sao Paulo
Bahia / Salvador

João Lourenço de Souza Junior
Lucas Rodrigues
John Harrison Batista dos santos
teste

Brazil
Brazil
Brazil
Brazil

/
/
/
/

Ceará / Fortaleza
Paraná / Curitiba
Alagoas / Arapiraca
Bahia / Salvador

Deverá ser bem claro... Público, sem anonimado no
meio. O controle da Internet não pode exisitir como
\controle\". O país não cuida de tarefas básicas, não
cuida do controle da política e do judiciário (quantos
corruptos no meio!), como pode querer controlar a
Internet? Primeiro as tarefas básicas. Enquanto o país
não tiver uma administração e membros em todas as
instâncias competentes, não se pode falar em controle
de Internet."
Transparência!

Devemos nos unir para que o debate seje feito da
maneira mais transparente possível . Tomara que isso
aconteça .
É isso ai ! Censura já !

No Minimo Necessario ... Para garantir o intençao da CF
da igualdade bem como o boni iuris ...\r\n\r\n

DEMOCRACIA É DEBATE JÁ!
Concordo plenamente, é preciso um debate amplo e
uma maior divulgção desse PL perante a sociedade.

ASSINATURAS
Adriano
Guilherme Saueressig Rodrigues
Ivo Ferro
DANIEL
AFONSO
MARCILIO
MAGALHAES FILHO
Felipe Farias Zanoello
Alexandre Nuccini Pires
Altino Mayrink
Bruno Murta Tuy

Brazil / São Paulo / Sao Jose Do Rio
Preto
Brazil / Rio Grande do Sul / Alvorada
Brazil / Ceará / Fortaleza
DE
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil

/
/
/
/
/

Paraíba / Joao Pessoa
Santa Catarina / Florianopolis
São Paulo / Sao Paulo
Rio de Janeiro / Rio De Janeiro
Bahia / Salvador

Charla Dias Mezadri
Claudia Maria daCosta Archer

Brazil / Espírito Santo / Vila Velha
Brazil / Maranhão / Sao Luis

Danielle
Adrianno Esnarriaga Sereno
Leonardo Fujita
Otávio Amaral

Brazil / Goiás / Goiania
Brazil / Mato Grosso do Sul / Corumba
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Brazil / São Paulo / Franca
Brazil / São Paulo / Sao Joao Da Boa
Vista
Brazil / Rio Grande do Sul / Caxias Do
Sul
Brazil / Rio Grande do Sul / Porto
Alegre
Brazil / Santa Catarina / Mafra
Brazil / Paraná / Cascavel

Edith Maria M. O. freitas
paulo ricardo s costa
Luciano Infantini Dini
Josenildo Stock
Sonia Sag

Daniel R. Bauermann

Essa medida é um atraso para o Brasil
Ainda deve ser analisada e ser debatida
Sou contra pois ja temos proibições demais neste
país,vamos proibir algo tipo corrupção...o q acham?
contra o controle da Internet
Apoio a audiência pública e a interferência técnica de
pessoas conhecedoras do assunto.

Ao contrário de projetos como o aumento salarial (que
também deveria ter sido um processo transparente), é
fundamental que um projeto desta dimensão e que
Brazil / Rio Grande do Sul / Novo afeta diversos segmentos geradores de emprego da
Hamburgo
sociedade seja discutido de forma aberta.

ASSINATURAS

Fabio César Canesin
Guilherme Gomes Pinto
Henrique Fontenele

Brazil / Santa Catarina / Florianopolis
Brazil / Rio de Janeiro / Campos Dos
Goytacazes
Brazil / Pará / Belem

João Teixeira de Jesus

Brazil / Bahia / Salvador

John Deivid Inocêncio
Josiane Biancon da Veiga
Letícia Veloso
Nicholas Ian Fellows de Lucena
Rita de Cássia A. R. Pereira

Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil

ROBERTO CLAUDIO BENTO DA SILVA
Tábata David de Oliveira Sousa

Brazil / Ceará / Araripe
Brazil / Minas Gerais / Belo Horizonte

Teófilo Poletto Baiocco

Brazil / Rio Grande do Sul / Lajeado

THALITA DOS SANTOS COVRE
Wenyton Marinho da Silva
Juliana

Brazil / Espírito Santo / Cariacica
Brazil / Pernambuco / Recife
Brazil / São Paulo / Sao Paulo

/
/
/
/
/

Paraíba / Pocinhos
Rio Grande do Sul / Ijui
São Paulo / Sorocaba
Rio de Janeiro / Rio De Janeiro
Espírito Santo / Vitoria

O projeto de lei trata de forma dúbia e confusa o
\acesso não autorizado\" a dados de sistemas
computacionais, de modo que o problema se agrava
quando considerasse as atuais e possíveis futuras
formas de comunicação sem fio, um não usuário de
uma rede poderia receber dados desta simplesmente
por ter um equipamento capaz de faze-lo, o que
claramente não é um ato criminoso."

Este projeto de lei é um retrocesso em um mundo em
que tenta se fazer inclusão social através da inclusão
digital e fere todos os direitos de liberdade de acesso a
bens e serviços pela sociedade.
Além da prática de crimes pela internet, devemos
atentar para o absurdo do século: a facilidade com que
pessoas de mal caráter podem criar um profle qualquer
no orkut, e criar comunidades, exibindo fotos de
pessoas, e conteúdo difamatório acerca de qualquer
um!!!! Muitos pais e mães de família já foram expostos
ao ridículo através de comunidades orkutianas!!!! O
orkut é um espaço perfeito pra quem quer expor outras
ao ridículo!!!\r\n
Precisamos de controle na Internet.

Facismo: SEM COMENTÁRIOS
PEÇO TRANSPARÊNCIA NO PROJETO DE LEI QUE TRATA
DO CONTROLE DA INTERNET NO BRASIL.
A discussão deste tipo de assunto por leigos totais não
é nem cabível.\r\nSem contar que toda e qualquer
restição à individualidade e à privacidade do cidadão é
intolerável!
CENSURA!! E DAS MAIS RIDÍCULAS E SEM PROPÓSITO.
tem que se dar um ponto final nesses crimes virtuais !

ASSINATURAS
Nathalia
Lucildo Monteiro
Bruno Boaventura de Oliveira Lacerda
EDUARDO ANTONIO LIMA UZEDA

Brazil
Brazil
Brazil
Brazil

/
/
/
/

São Paulo / Sao Paulo
Ceará / Fortaleza
Bahia / Vitoria Da Conquista
Bahia / Salvador

Antonio Orenilton Vidal da Costa
Luiz Henrique

Brazil / Ceará / Fortaleza
Brazil / Santa Catarina / Tubarao

Marlene de Souza

Brazil / Santa Catarina / Blumenau

Tulio Albuquerque Tabatinga
Inácio Arnoni Sobrinho
Bruno Estevão Oliveira Pires
Marcelo Baino do Carmo
ADENOR VICENTE WENDLING
Daniel Racca da Silva
Andréa Vieira Costa
willian thiago lopes de oliveira
Luiza Laier
Michel Pereira e Silva
Juliano de Aquino Xavier
Luiz Henrique pimenta
Sinval Amaral Felisberto
Natasha Nonogaki

Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil

/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

Minas Gerais / Belo Horizonte
Minas Gerais / Belo Horizonte
São Paulo / Jacarei
Minas Gerais / Belo Horizonte
Santa Catarina / Tunapolis
Rio de Janeiro / Rio De Janeiro
Piauí / Teresina
Goiás / Goiania
Minas Gerais / Juiz De Fora
Goiás / Goiania
Rio de Janeiro / Rio De Janeiro
São Paulo / Sao Paulo
Goiás / Novo Gama
São Paulo / Sao Paulo

chris garcia de brot
Gisele Rodrigues dos Santos
Rogerio Acquadro
Carlos Augusto Pena
João Azeredo
Roberto Franair Gomes de Castro

Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil

/
/
/
/
/
/

Minas Gerais / Belo Horizonte
Amazonas / Manaus
São Paulo / Sao Paulo
São Paulo / Santo Andre
São Paulo / Sao Paulo
Distrito Federal / Brasilia

Eu Assino essa petição por achar equivocada está PL
em questão, pois ela cria dificuldades e burocratiza o
acesso a Internet. gerando obstáculos para as
instituições que promovem a inclusão Sócio-Digital \r\n\
r\nSem Mais\r\n\r\nOrenilton\r\nCoordenador do Projeto
Casa Brasil\r\nUnidade Granja Portugal\r\nFortaleza ceará
E Deus fez o Software Livre
Vamos acabar com maus tratos de animais, são seres
vivos com sentimentos, será até qdo meu Deus.
Alguma coisa tem que ser feito.
Solicito como cidadão a mudança já nas penalidades e
controle do uso indevido da internet.

parabéns pela iniciativa, vamos lutar
liberdade sem esquecer da legalidade.

por

mais

ASSINATURAS
simone dos santos mégre
Ewerton Santos da Silva

Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro
Brazil / São Paulo / Santo Andre

Para evitar que a net seja um um inferno assino
Brazil / Paraíba / Joao Pessoa
embaixo tambem
Brazil / Rio de Janeiro / Resende
Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Brazil / Paraná / Pontal Do Parana
Brazil / São Paulo / Campinas
Brazil / Paraná / Cascavel
Brazil / São Paulo / Aracatuba
Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro
Brazil / Rio Grande do Sul / Cachoeira
Anderson Lima Ritter
Do Sul
Jonas
Brazil / Amazonas / Manaus
EDVALDO OLIVEIRA CORAGEM
Brazil / Distrito Federal / Brasilia
miriam barroso
Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro
Bárbara Souza
Brazil / São Paulo / Jundiai
Rosangila Gonçalves de Castro
Brazil / Paraná / Maringa
Rudá Porto Filgueiras
Brazil / Bahia / Salvador
Henrique Augusto Menarin
Brazil / Santa Catarina / Florianopolis
William Oliveira
Brazil / São Paulo / Sorocaba
Alexandre Sales Vasconcelos
Brazil / Paraíba / Campina Grande
Edinaldo Francisco da Silva
Brazil / Sergipe / Japoata
Ramon Wendell
Brazil / Paraíba / Campina Grande
adriana amaral
Brazil / Paraná / Curitiba
thiago dos santos galdino
Brazil / Pernambuco / Caruaru
Pablo Vieira Florentino
Brazil / Bahia / Salvador
Marco A. Siebeneichler
Brazil / Paraná / Curitiba
Thiago Fabiano Gomes Varjão
Brazil / Bahia / Paulo Afonso
Brazil / São Paulo / Sao Bernardo Do
Wellington Pinheiro
Campo
Evandro
Brazil / São Paulo / Cerquilho
Ótima iniciativa Thiago, pena que não estou no Brasil
Aislan Vargas Basilio (AGEIA DENSI
para acompanhar de perto. Sempre em busca de uma \
Brasil)
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
melhor internet\" !"
Jonas Wictor Florêncio Pereíra
Antonio Carlos V da Silva
Luiza Jambeiro Quinderé
Gabriel O. Pereira
André Filipe de Assunção e Brito
Marcio William Roque
Fernando Graeff Machado
Gabriel Yukiyosi Tanaka
Auric Saint' Just Ribeiro

ASSINATURAS
Alexandro Silva
natalia

Brazil / Bahia / Salvador
Brazil / São Paulo / Sao Paulo

Ana Carolina de Noronha Loureiro
André Filipe de Assunção e Brito
André Lage Freitas

Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro
Brazil / São Paulo / Batatais
Brazil / Bahia / Salvador

andre luiz israel
Andre Oliveira Machado
Angela Tibau
Arnaldo Barreto Vila Nova

Brazil
Brazil
Brazil
Brazil

Austecliano de Sá
Cláudia Maciel Pereira Botrel
Débora Souza da Silva
Daniel Köhler Osmari
Iram Alves de FAria
Helena Conceição
Flavio
Luiz Gustavo Highet
Rodolfo de Sousa Oliveira
Lara
Alana Dias Santana
danielle nascimento santos
Eduardo Cassol Zambrano
Fernanda Ribeiro Soares
Raimundo Macêdo Santana
gleice cristiana sobreira
gabriel delgado duro
William Vogelmann Sikilero

/
/
/
/

São Paulo / Sao Paulo
Bahia / Salvador
Rio de Janeiro / Rio De Janeiro
Bahia / Alagoinhas

Me indigna ver fotos de crianças e adolescentes
assassinados dentro das comunidades na guerra do
tráfico em diversas páginas do orkut, enquanto as
famílias sequer sabem onde estão os seus corpos.

demorô para alguem tomar alguma providencia, sobre
\r\ncertas coisas ke acontecem na internet, sobre tudo
com o orkut.

isso é um absurdo, mesmo não cometendo crimes
seremos punidos...\r\n\r\nsem mais.
Brazil / Espírito Santo / Vila Velha
Brazil / Minas Gerais / Bom Despacho Sem comentarios
Brazil / Rio Grande do Sul / Novo
Hamburgo
Brazil / Rio Grande do Sul / Porto
Alegre
Brazil / Distrito Federal / Brasilia
Brazil / São Paulo / Jundiai
Brazil / Sergipe / Aracaju
Brazil / São Paulo / Jundiai
Brazil / Bahia / Salvador
Brazil / Pará / Belem
Brazil / Bahia / Itabuna
Brazil / São Paulo / Santos
Brazil / Paraná / Apucarana
Brazil / Distrito Federal / Brasilia
Brazil / Ceará / Caucaia
Brazil / São Paulo / Osasco
Brazil / Rio Grande do Sul / Porto
Alegre
Brazil / Rio Grande do Sul / Porto
Alegre

ASSINATURAS
Priscila França Pereira
Rafael de Sousa Almeida
joao henrique freits silva
Enrico Carvalho Rezende Watanabe

Brazil
Brazil
Brazil
Brazil

/
/
/
/

Rio de Janeiro / Sao Goncalo
Ceará / Fortaleza
São Paulo / Caieiras
São Paulo / Santos

Danielle Sampaio
Daniel Martins de Lima Silva
Denilso Pereira da Silva

Brazil / Minas Gerais / Januaria
Brazil / Rio de Janeiro / Teresopolis
Brazil / Santa Catarina / Concordia

DR JOAQUIM DA SILVEIRA FILHO

Brazil / Minas Gerais / Ipatinga

Elson Maranhão
Fabianne Batista Balvedi

Brazil / Bahia / Salvador
Brazil / Paraná / Curitiba

Fabricio Elias Costa
Flávio Silva Maranhão

Brazil / Goiás / Goiania
Brazil / Bahia / Salvador

Gabriel Vinícius Carmona Gonçalves

Brazil / São Paulo / Sao Paulo

Isaias Fontana
Jader Drebes

\r\nO grande prazer da vida é fazer justamente o que
lhe parece ser impossível.
PROJETO DE SUMA IMPORTÂNCIA QUE , CERTAMENTE,
COM SUA APROVAÇÃO TRARÁ IMENSOS BENEFÍCIOS AO
SISTEMA
QUE
UTILIZADO
POR
MILHÕES
DE
BRASILEIROS.
Espero q prevaleça o bom censo, e ñ acensura
castrativas dos direitos
da livre liberdade de
expressão. Este Senador Eduardo Azeredo, ñ tem
moral p/ tentar aprovar um projeto de lei q venha
transformar o BRASIL em uma CHINA. Politicos como
este
Senador
c/
mentalidade
retrogada,
e
envolvimento em escandalos deveria ser impedido de
aprensentar PL ou fazer parte de qualquer comissão
até q seja provada a sua inocência, se isso for
possível.\r\n
A Lei de Controle da Internet é um retrocesso e
totalmente inaceitável, se queremos fazer do Brasil um
país moderno e com competitividade internacional.

Vamos Acabar Com Essa Falta De Democracia! Por Um
Brasil Honesto e Transparente!
O Projeto de Lei precisa de amplo debate e divulgação
dentro da sociedade, com múltiplos setores envovlidos
Brazil / Rio Grande do Sul / Flores Da para que possa ser legitimado como a verdadeira voz
Cunha
de justiça que emana do povo.
Brazil / Rio Grande do Sul / Porto Venho por meio desta declarar que estou ciente e que
Alegre
assino a favor de uma internet mais controlada.

ASSINATURAS

Jeronimo Pellegrini
João Elton Moreto

Brazil / Santa Catarina / Florianopolis
Brazil / São Paulo / Piracicaba

Joelson dos Santos Soares

Brazil / Bahia / Salvador

Joildo Barreto dos Santos
Brazil /
JORGE YUKIO WATANABE
Brazil /
JOSÉ MORAES LOBATO
Brazil /
Juciê Roniery Costa Vasconcelos Silva Brazil /
leticia maria vieira
Brazil /
Lindi Brito
Brazil /

São Paulo / Sao Paulo
São Paulo / Santo Andre
Amapá / Macapa
Distrito Federal / Brasilia
Santa Catarina / Criciuma
Bahia / Salvador

Mais de uma vez vi projetos de lei sendo \tocados
adiante\" sem uma discussão ampla entre as diversas
pessoas que realmente conhecem o assunto. O projeto,
como está, é um desastre."
Argumentos(camuflados) para coletar dados de
usuários
sem
conhecimento.\r\nArgumentos(camuflados)
para
manter gigantescas bases de dados com informações
privadas dos usuários e usa-las de acordo com os
\interesses\".\r\nUsuários que realmente quiserem o
anonimato, continuarão no anonimato.\r\nInteressante
seria educar, treinar e capacitar corretamente
administradores para elevar o nivel de segurança
da \"peneira mudial de computadores\".\r\n\r\n\r\n\r\n"
Esse projeto representará um enorme ataque às leis de
privacidade, respeito e demais liberdades individuais e
coletivas, caso seja aprovado da forma como está.
E MUITO IMPORTANTE PARA CRIMES CIBERNETICOS.
Respeito!

Luís Fernandes Soares

Brazil / São Paulo / Sao Paulo

Marcos Augusto Gomes da Rocha
Maria Fernanda de Assis Pereira

Brazil / Santa Catarina / Tubarao
Brazil / Minas Gerais / Contagem

Tudo por uma internet sadia e sem criminalidade!
Pela Regulamentação \r\n\r\n.Marco Regulatório Civil \r\
nda Rede Mundial de computadores no Brasil
Concordo com a petição \Pelo debate e transparência
no PL de Controle da Internet\"."
Justiça ja.Chega de gastos extras.

Brazil / Goiás / Goiania

É preciso se fazer um amplo debate envolvendo a
sociedade brasileira, família e escola, universidade
sobre o uso da internet. A internet veio para
democratizar a comunicação, contudo está sendo
usada para cometer crimes contra crianças e
adolescentes até adultos. Sou a favor do debate pela
transparência na Internet. Não podemos conviver com
qualquer tipo de crime quanto mais este PEDOFILIA.\r\n

Maria Francisca da Silva Santos

ASSINATURAS
MAURICIO DIMANT
Milton Osvaldo dos Santos Junior
Nélio da Rosa Brum
Norma Braga de Sá
PATRICK RAFAEL TEIXEIRA BATISTA
Rachel Coelho do Nascimento
Raphael Souza Freitas
Ricardo ropalato de Melo
Roberson Calos Fox
Rose Porto
Samory Santos
Sandrinha
Sônia Pimheiro Mourão
Saulo Andrade de Araújo
Thiago Pojda
Vanessa
Rafael von Hoonholtz Magrin
André Luiz Alves de Oliveira
João Carlos Batista
Rodolfo da Silva Costa
nathan martins fernandes
Gilton Koch Goulart
Fernando Bellentani
Klébio Amorim Marques Gomes
Valéria Cristina da Silva
Renata
Raoni Miranda Maddalena
Paulo Sérgio Miguel
danielle noronha maia

GOSTARIA QUE TODO CRIME PELA INTERNET FOSSE
Brazil / Rio de Janeiro / Angra Dos Reis JULGADO ESTE É O SONHO DE TODA PESSOA JUSTA
Brazil / Rio de Janeiro / Campos Dos
Goytacazes
Desde que se respeite os direitos individuais legítimos,
Brazil / Rio de Janeiro / Mendes
há a necessidade sim de ter uma lei assim.
Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro
Brazil / São Paulo / Apiai
Brazil / Ceará / Fortaleza
Brazil / Minas Gerais / Frutal
Brazil / Bahia / Salvador
Brazil / Minas Gerais / Belo Horizonte
Brazil / Alagoas / Maceio
Precisamos mudar com URGÊNCIA!
Brazil / Bahia / Salvador
Brazil / São Paulo / Americana
Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro
Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro Assino a petição
Brazil / Paraná / Curitiba
Temos que colocar um fim na criminalidade,
Brazil / Paraíba / Joao Pessoa
preconceito, pornografia na internet
Brazil / Rio Grande do Sul / Porto
Alegre
Brazil / Goiás / Goiania
Brazil / Santa Catarina / Joinville
Brazil / Rio Grande do Norte / Natal
Brazil / Maranhão / Sao Luis
Brazil / Rio Grande do Sul / Santa
Maria
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Brazil / Distrito Federal / Brazlandia
Brazil / São Paulo / Osasco
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Brazil / Santa Catarina / Sao Jose
Brazil / São Paulo / Sao Paulo

ASSINATURAS
Marceli Magalhães Silva
Maria Iris de Oliveira Nogueira
Filipe Barbosa do Lago
Mariana Paz Gonçalves
Gabriel Gagliardi Frate
Krislane de Andrade Matias
Alfeno Rodrigues de Assunção Júnior
Ana Cláudia Bline Graciano

Antonio Carlos Ribeiro Nogueira
Arthur Luiz Gonçalves da Costa
Bruno Aires Colaço
Claudia Regina Favaro
Edson Franklin de Carvalho
Elcio Weiss
Eliana da Costa Araújo
Elter de Mello Correa
Flávio Casas de Arcega
francisco magalhaes neto

FRANCISCO MIRALHA DA SILVEIRA
FREDERICO A. S. PINTO
Guilherme Drago

Brazil / São Paulo / Sao Jose Dos
Campos
Brazil / Rio Grande do Norte / Mossoro
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Brazil / Santa Catarina / Tubarao
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Brazil / Distrito Federal / Brasilia
Brazil / Distrito Federal / Brasilia
Brazil / Pernambuco / Olinda

Tendo-se em mente as informações apresentadas
acredito que seja de muito bom senso uma discussão
através de debates abertos a todos os segmentos da
sociedade brasileira.

Brazil / Santa Catarina / Florianopolis
Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro
Brazil / Paraíba / Joao Pessoa
Eu assino!
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Brazil / Rio Grande do Sul / Porto
Alegre
Liberdade!
Liberdade de expressão acima de tudo, seja na rua, na
WEB, nos meios de comunicação ou seja lá onde quer
que seja.
Brazil / Rio Grande do Sul / Canoas
Sem comentários, um absurdo o que estão querendo
Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro implantar.
Brazil / Paraná / Curitiba
Brazil / Santa Catarina / Joinville
Democracia!
Brazil / Alagoas / Maceio
Porque, justamente agora que a \tão sofrida esquerda\"
chegou ao maior cargo do executivo se fala tanto e se
volta tanto a este assunto infame e perigoso que é a
Brazil / Rio Grande do Sul / Gramado CENSURA?????"
Brazil / Pará / Belem
DIREITOS HUMANOS NA INTERNET JÁ!
Brazil / Rio Grande do Sul / Porto
Alegre

ASSINATURAS
A criminalidade tem que acabar,os crimes são mais do
que reais pq a maioria dos deles começam na
internet!\r\nVejam senhores,vcs abrindo a internet e se
deparando com o horror que é a PEDOFILIA,tem
Comunidades ensinando como fazer BOMBAS,CRIMES
CONTRA A VIDA,que ja vi várias notícias de pessoas se
matando por incentivo de outras na Net,etc!\r\nUnidos
conseguiremos acabar c/ os crimes!\r\nObrigada\r\n
chega de nos enpurrar leis queremos participa\r\n\r\n
É preciso um amplo debate antes da aprovação de uma
lei tão abrangente.
Um passo muito importante, sera necessario um
estudo muito cuidadoso.
A
tentativa
de
passar
esta
lei
reflete
o
desconhecimento do seu autor

Joany Lacerda de Oliveira
jorge luis bonfiglio

Brazil / Goiás / Goiania
Brazil / Rio Grande do Sul / Alvorada

Kátia Maria Maia Ferreira

Brazil / Pernambuco / Recife

Leonardo Gomes Lima

Brazil / Bahia / Salvador

Leonardo Perrucho Mittaraquis
Stefani Pereira
Bárbara Elutério da Silva

Brazil / Sergipe / Aracaju
Brazil / São Paulo / Embu
Brazil / São Paulo / Diadema
Brazil / Rio Grande do Sul / Pantano
Grande
Brazil / Santa Catarina / Joinville
Brazil / Ceará / Fortaleza
Brazil / Rio Grande do Sul / Porto
Alegre
Brazil / Rio Grande do Norte / Natal
Brazil / Espírito Santo / Vila Velha
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Brazil / São Paulo / Santos
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Brazil / Pernambuco / Recife
Brazil / Pernambuco / Paudalho
Brazil / Mato Grosso do Sul / Campo
Grande
Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro
Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro
Brazil / Rio Grande do Norte / Mossoro eu assino

Anderson Scouto da Silva
Angela
Sandro Vilar Teixeira Benevides
julio césar monteiro souto
Rafael Gomes de Oliveira
Georgio Ramalho
Vitor Martins
nivaldo paulo
Alexandre Mariano
Guilherme Aleixo Boani
Carolina Cani Dias
Leli
Angelique Lebrun
Alexandre Bezerra Cabral
Letícia França Corrêa
Maicon

ASSINATURAS
marcia
Murilo Augusto Machao Melo

Brazil / Paraná / Curitiba
Brazil / Bahia / Salvador

Neilson Antônio Henriques
noeli teresinha chagas rosa

Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro
Brazil / Santa Catarina / Joinville

Rafael Masoni

Brazil / São Paulo / Sao Paulo

Rafael Thomé Guimarães
Régis Fernandes Gontijo

Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Brazil / Minas Gerais / Belo Horizonte

Renan Moreira
Ricardo Jorge Pires dos Anjos
Rondinelli F. de Lima
Sergio Pires de Albuquerque
Solange B. Frota
Valéria Velasco Pina

Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil

Valdenir Freire

Brazil / Paraná / Nova Londrina

Valdenir Tomas Freire

Brazil / Paraná / Nova Londrina

/
/
/
/
/
/

São Paulo / Sao Paulo
Pernambuco / Recife
Pará / Belem
Minas Gerais / Belo Horizonte
Rio de Janeiro / Nova Friburgo
Rio de Janeiro / Rio De Janeiro

basta! quero o mundo virtual livre de drogas,
assassinatos, prostituição e PEDOFILIA!!
Sou totalmente contra o PL!
Diante da proposta absurda, esse comentário é mesmo
necessário ?
Sou contra qualquer intervenção jurídica na Internet
como ambiente virtual.\r\nCreio que o Brasil não está
preparado para isso e que não haja gente, que entenda
do assunto, no poder para falar por tantos que usam o
serviço diariamente.\r\nA não ser que seja para julgar a
disseminação de crimes do mundo real, como pedofilia,
roubos, contato entre criminosos e etc., sou
contra.\r\nQuem deveria ser podado é a Microsoft.
Por mais que a plaga cibernética seja um território
abstrato, aqueles que nela atuam estão em um
territíotio físico, no caso de nosso interesse, o do Brasil
e as consequências desses atos para nossos cidadões e
mesmo
para
nosso
mecanismo
estatal
é
inconteste.\r\n\r\nÉ inconcebível termos que ser
atacados e ficarmos de mãos atadas em pleno século
XXI! Quem vai nos defender? Chapolim Colorado?
Código de Hamurabi?
A ditadura ja acabou há anos. Liberdade e privacidade
para todos!
Segurança na internet.

como que se não houvesse meios de burlar possíveis
barreiras na internet... LIBERDADE JÁ!!
era o que faltava! enquanto na alemanha querem
acabar com o IP, aqui querem controlar a internet!
FALTAM SENADORES E DEPUTADOS COM \alguma\"
ou \"pequena\" EXPERIÊNCIA EM INFORMÁTICA!!!!!!!"

ASSINATURAS
Wandecleya Martins de Melo
Wanderson Santiago dos Reis

Brazil / Pernambuco / Recife
Brazil / Minas Gerais / Bambui

helena

Brazil / Paraná / Curitiba

Heraldo José Silva de Souza
Priscila Leme da conceição

Brazil
Brazil
Brazil
Maria
Brazil

Vinícius Castilhos Ibaldo
Lucas Fernandes da Silva

/ Ceará / Fortaleza
/ São Paulo / Guarulhos
/ Rio Grande do Sul / Santa
/ São Paulo / Registro

Joao Batista Reus de Sousa Silva
Brazil / Maranhão / Colinas
Rebeca Henennemann Vergara de Brazil / Rio Grande do Sul / Porto
Souza
Alegre
raphael do nascimento cordeiro alves Brazil / São Paulo / Serrana
Caio Redkowiez Rodrigues Gomes
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Aline Brito Santos da Silva
Brazil / Bahia / Salvador
Adjamilton Medeiros de Almeida Júnior Brazil / Paraíba / Joao Pessoa
Brazil / Mato Grosso do Sul / Campo
Bruno Fernandes Pereira
Grande

Cassio Amorim
Cayo Brito Vieira

Brazil / São Paulo / Santos
Brazil / Bahia / Salvador

Daniel Vieira Soares
David de Almeida Ferreira
Hugo Cesar Mendes Viegas
Jacimara Vieira dos Santos
J C B Vargas

Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil

/
/
/
/
/

Rio de Janeiro / Rio De Janeiro
Ceará / Fortaleza
Maranhão / Sao Luis
Bahia / Feira De Santana
Rio de Janeiro / Rio De Janeiro

por um orkut e o mundo virtual livre de drogas,
assassinatos, prostituição e PEDOFILIA!!
É um absurdo não debater tão relevante tema que vai
impactar na vida de todos.

Com tantos problemas e questões sociais de
magnitude e solucinalibilidade urgente, esses Senhores
querem intervir ne liberdade na net; pelo amor de
Deus! Fala serio!

A transparência em suas ações, é a maior
demonstração de legalidade e comprometimento de
um gorverno para com seu povo.
Exigimos transparência nesse projeto que com certeza
favorece a formação de \cartéis\" em vários níveis
dentro da internet, e afetará no preço e custo aos
internautas."
Ordem e Progresso sempre.
O Brasil tem sido um país exemplar no que concerne
aos assuntos de formatos abertos e transparência no
software. Para continuar, os projetos do Governo
devem sempre levar em conta a garantia da liberdade
do povo.

ASSINATURAS
Lúcio Charallo
Leonardo Bernardes

Brazil / Paraná / Guarapuava
Brazil / Bahia / Salvador

LUIZ aPAARECIDO DA sILVA
Mateus Pegorim
Rafael de Lima Franco
Cristiano Sartini Carneiro
Aline Oliveira
Marcelo
Roger Reghin

Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Sul
Brazil

Sedecias Lopes Cavalcante
Tatiana de A. Oliveira

Brazil / Distrito Federal / Ceilandia
Brazil / Bahia / Salvador

Wagner Teles de Oliviera
Warner Wanderlei Teodosio
MArco Aurelio Bueno
Paulo Ricardo de Azevedo
Kenji Tanaka
Lílian Muniz Feitosa do Nascimento
Vítor Cassol
Ana Beatriz Neves
Mateus Dos Anjos Cunha de Faria
Luciana Damaso
rodolfo viegas de albuquerque

Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Japan
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil

É preciso acabar o quanto antes com esses criminosos
/ São Paulo / Rio Claro
da Internet
/ Rio de Janeiro / Niteroi
/ São Paulo / Limeira
Por um mundo LIVRE!
/ Minas Gerais / Belo Horizonte
/ São Paulo / Sao Paulo
/ Rio Grande do Sul / Caxias Do
/ Paraná / Curitiba

/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

Bahia / Salvador
Santa Catarina / Florianopolis
São Paulo / Sao Paulo
Rio de Janeiro / Rio De Janeiro
Ibaraki-ken / Mitsukaido Shi
Ceará / Fortaleza
Santa Catarina / Florianopolis
São Paulo / Sao Vicente
São Paulo / Sao Paulo
São Paulo / Sao Paulo
Pernambuco / Olinda

Os nossos políticos deveriam conhecer a história pra
não perder tempo e dinheiro criando inutilidades e
problemas quando deveriam zelar pela liberdade e
bem público. Sempre é tempo de aprender com o
exemplo dos outros.
Que se faça lei de uma vez por todas!
É assustador como os parlamentares brasileiros
acabam por transformar questões que envolvem
aspectos estritamente técnicos e que, por isso,
solicitam um debate mais amplo, em mera questão
política. Enfim, resolve-se politicamente algo que de
toda sorte envolveria resoluções técnicas. Elementos
próprios ao debate de especialistas são somente,
muita
vez,
mobilizados
com
fins
única
e
exclusivamente política (vide o caso do uso de células
tronco embrionárias).
A Internet TEM que continuar LIVRE

ASSINATURAS
Alex Borba dos Santos
CLÁUDIA LOPES SANCHES
magaly peres pazello
MAria EmanuelaYglesias e Silva
Patrício mourato
Pedro Ivo Trasferetti von Ah
Rodrigo José da Rocha Rubio
Natália Carvalho
Bruna Garrote Cury
Icaro Santos Lopes
Tiago Borges Domingues
Taiana Coimbra
Alvaro Moreira
Felipe Antonio Muniz
Jacques Jefferson Leão Lima
João Vítor Reis de Carvalho
Rafael Costa Pereira
Letícia Gonçalves Winter
Felipe Morais Duarte Miranda
Alexsander Domingues Rodriuges
Maria Lucia Oliveira
Marlon
Pablo Fabião Lisboa
Marcéli Nicole Peixoto Paiva
Cristina Rosa de França
Diogo
Raquel Sousa Mendonça
Vanessa Da Cas Andrade
Sergio Lopes
Fabio Willian Maiolo da Silva

Brazil / Distrito Federal / Brasilia
Brazil / Rio Grande do Sul / Porto
Alegre
È um absurdo!!!
Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro
Brazil / Bahia / Salvador
Brazil / Pernambuco / Serra Talhada
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
liberdade, né...
Brazil / Mato Grosso / Cuiaba
Brazil / São Paulo / Sorocaba
Brazil / São Paulo / Bauru
Brazil / Pará / Belem
Brazil / Tocantins / Palmas
Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro
Brazil / Rio de Janeiro / Petropolis
Brazil / São Paulo / Sao Bernardo Do
Campo
É a coisa mais idiota do mundo, quebrar o sigilo dos
Brazil / Bahia / Salvador
usuários.
Brazil / Minas Gerais / Belo Horizonte
Brazil / Minas Gerais / Alfenas
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Brazil / Pernambuco / Recife
Brazil / Minas Gerais / Alfenas
Brazil / Rio de Janeiro / Niteroi
Brazil / São Paulo / Presidente naooo...\r\neu nao concordo com isso \r\ntodos somos
Venceslau
livres e queremos continuar sendo\r\n\r\n
Cultura tem que ser livre.\r\nE a cibercultura mais livre
ainda, porque é do seu dna.\r\nNão as restrições no
Brazil / Rio Grande do Sul / Pelotas
uso do ambiente cibernético!!!
Brazil / Ceará / Fortaleza
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Brazil / Goiás / Goiania
Brazil / São Paulo / Caraguatatuba
Brazil / Rio Grande do Sul / Gravatai
Brazil / Minas Gerais / Ipatinga
Brazil / São Paulo / Sao Paulo

ASSINATURAS
Jéssica de Campos Fernandes Fonseca
Douglas Araujo Amaral
Dostoievski Albino Batista
André Luis Gonçalves dos Santos
Ricardo Henrique Klemz
Isabella Maria Azevedo Vidigal
tom
Rodrigo Costa Mateus
Leonardo da Cruz
Marcelo Roberto Joaquim de Castro
Sean Telles Pereira
Josenaldo Bezerra Rolim
Walter Oliveira Filho
Felipe Munin Cezario
Gabriel de Mendonça Marinho
Daniel Vinícius Falavinha
Paulo Alberto Mazali
Henrique
Valadares Manoel da Silva
Marcos Augusto de Paula
Henrique Portela do nascimento
gabriela rodrigues
Gustavo C. de L.
Maria Laura Benassi
caio leardini
Jefferson Pires de Andrade Motta
Adilton das Virgens Andrade
Adonias de Oliveira
Alexandre César Santos da Silva
Ana Amanda Peixoto

Brazil / São Paulo / Taboao Da Serra
Brazil / Minas Gerais / Contagem
Brazil / Minas Gerais / Iturama
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Brazil / Santa Catarina / Blumenau
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Brazil / Pernambuco / Recife
Brazil / São Paulo / Franco Da Rocha
Brazil / Minas Gerais / Belo Horizonte
Brazil / Piauí / Teresina
Brazil / Pernambuco / Recife
Estamos de acordo com o rexto acima.
Brazil / Mato Grosso / Tangara Da
Serra
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Brazil / São Paulo / Sao Jose Do Rio
Preto
Brazil / Rio Grande do Sul / Porto
Alegre
Brazil / Pernambuco / Caruaru
Brazil / São Paulo / Rio Claro
Brazil / Distrito Federal / Brasilia
Brazil / São Paulo / Santos
Brazil / Santa Catarina / Blumenau
Brazil / Paraná / Campo Mourao
Brazil / Distrito Federal / Brasilia
Brazil / Rio de Janeiro / Niteroi
Apoio integralmente esta petição. É necessário o
Congresso Nacional promover o debate nas condições
propostas pela petição.\r\n\r\nAdilton
Brazil / Bahia / Ipiau
Brazil / Paraná / Curitiba
Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro
Brazil / Bahia / Salvador

ASSINATURAS
daniela bueno
Daniel Ferreira Balieiro
Diego Francisco Noleto Nunes
Elizabeth Metynoski
Emerson Souza Couto

Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil

/
/
/
/
/

Euclides Araújo de Carvalho
Fransmagno do Nascimento Matos

Brazil / Maranhão / Sao Luis
Brazil / Ceará / Fortaleza

Itamara Scaini
Josan Neves de Castro
Leandro Rodrigues Coelho
Lucas Nogueira Ribeiro

Brazil
Brazil
Brazil
Brazil

Luciana de Oliveira Lopes
Luciano Santana dos Santos

Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Brazil / Paraná / Uniao Da Vitoria

Manoel Benito Hernandes de Carvalho
Marcelo Augusto Freire Lopes
Marcelo Gomes de Santana
Marcos Douglas Barbosa Paiva
Maurille
Max da Silva
Néliton Santos Maciel
priscila
Rafael Marrocos Magalhães

Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil

/
/
/
/

/
/
/
/
/
/
/
/
/

São Paulo / Marilia
Mato Grosso / Cuiaba
Goiás / Goiania
Paraná / Curitiba
Goiás / Goiania

Amazonas / Manaus
Distrito Federal / Ceilandia
Goiás / Mineiros
Ceará / Fortaleza

São Paulo / Limeira
Pará / Belem
Pernambuco / Recife
Pará / Itaituba
Amazonas / Manaus
Rio Grande do Norte / Natal
São Paulo / Campinas
São Paulo / Suzano
Paraíba / Joao Pessoa

A petição merece a atenção de todos os que tiverem
acesso à Internet e dela se aproveitarem, direta ou
indiretamente.
É preciso que se regulamente com urgência os crimes
virtuais vez que esse espaço está se transformando
num Coliseu onde a turba ulula e os justos são
injustiçados.

isso é uma VERGONHA!
Assino esta petição por motivos óbvios e claros.A
internet é um poderoso veículo de comunicação onde
está sendo usado de maneira errônea com calunias ,
difamações,crimes virtuais, apologias e descontrole
geral.\r\nAs pessoas se apossam de dados pessoais da
gente e acho que invasão de computadores inclusive
deveria ser crime previsto em constituição federal.\r\n\
r\n
Discussão técnica jááááá!!! O PL necessita de um
amplo fórum com uma comissão técnica de alta
graduação, onde possa guiar nossos parlamentares.

Liberdade de comunicação!

ASSINATURAS

Raimundo Nonato Oliveira Furtado

Brazil / Paraíba / Joao Pessoa

É uma vergonha termos que exigir o que nosso
parlamento sabe que têm a obrigação de fazer. É parte
de suas responsabilidades, como empregados que são,
do povo brasileiro.

ASSINATURAS
Jupercio Juliano de Almeida Garcia
Marcelo A. Lordeiro
Marcelo Leoni
Mariano Bay de Araújo
Petty Albuquerque
Rodrigo Fonseca Reis

rodrigo luiz genz
Vinicius Ramalho Sales
Vivian G. Sampaio
VIVIANA CASTILHOS DAS NEVES
Breno Fernandes Pereira
Caio Viana
Carlos Pompilio Xavier Etges

felipe augusto batista reis
Giuliano Barcelos
Henrique-jdn-ce-br
Ivelise Cristina Ribeiro do Prado
José Uetanabara Júnior
Marcello Anderson Araújo Melo
Marcos Ronaldo Cerucci

Brazil / São Paulo / Sorocaba
A internet é um meio de comunicação livre é tem que
Brazil / Minas Gerais / Belo Horizonte permanecer assim.
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Brazil / Rio Grande do Sul / Porto
Alegre
Brazil / Amazonas / Manaus
Brazil / Bahia / Salvador
eu apoio isso plenamente \r\ne digo mais .. deveriam
abrir servidores de net banda larga gratuitamente ao
povo de baixa renda comprovada é obvio !\r\n\r\nbrasil
só se atraza nisso \r\n\r\npensem querem crescer e
Brazil / Paraná / Pato Branco
não ajudam ?? \r\n\r\nvlw no mais é só
Brazil / Minas Gerais / Tumiritinga
Brazil / Distrito Federal / Brasilia
Brazil / Rio Grande do Sul / Caxias Do
Sul
Brazil / Bahia / Salvador
Brazil / Santa Catarina / Itajai
Vergonhoso!
Brazil / Rio Grande do Sul / Porto Os políticos estão, aos poucos, tirando os direitos do
Alegre
povo brasileiro!
O Brasil ainda, é infelizmente, controlado pelas forças
descêndentes da ditadura militar, seus ideias ainda
vivem camuflados nas mentes distorcidas de
\nossos\" \"politicos\".\r\n\r\nCensura é algo que desde
o sempre, interfere na vida do povo deste país. Não
Brazil / Minas Gerais / Belo Horizonte mais uma vez caros senhores."
Brazil / São Paulo / Batatais
Brazil / Ceará / Juazeiro Do Norte
Eu tabem tenho o direito de participar !!!!!
Brazil / São Paulo / Franca
Brazil / São Paulo / Marilia
ASSINADO
ELETRÔNICAMENTE
POR
MARCELLO
Brazil / Ceará / Fortaleza
ANDERSON ARAÚJO MELO
Brazil / São Paulo / Rio Claro

ASSINATURAS

Rebeca Crsistina Ferreira Bastos

Brazil / Bahia / Salvador

Vanessa Maia Cassettari

Diego Peroni
Madson Rocha de Santana

Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Brazil / Rio Grande do Sul / Porto
Alegre
Brazil / São Paulo / Taboao Da Serra
Brazil / Distrito Federal / Brasilia
Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro
Brazil / Rio Grande do Sul / Caxias Do
Sul
Brazil / Pernambuco / Paulista

André Pereira Pinto
ANTONIO DANUZIO DIOGO LIRA

Brazil / Minas Gerais / Ouro Preto
Brazil / Distrito Federal / Brasilia

Cláudio Coutinho Caetano

Brazil / São Paulo / Sao Paulo

Diego de Castro Silva
Filipe Barros
Adelton Pereira Lima
Anderson Higo Silva Porto
Ueder Alves
Gilson Montanha Junior
Marcelo Perez

Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil

Fernanda G Weiden
Mauricio Ponzetto
Diogo Travassos do Carmo
Michel de Witte

/
/
/
/
/
/
/

Espírito Santo / Vila Velha
Pernambuco / Recife
Distrito Federal / Brasilia
São Paulo / Sao Paulo
Minas Gerais / Iturama
São Paulo / Lins
São Paulo / Araraquara

Mais uma vez nossos representantes no poder se
mostram alienados e incapazes de perceber o que
realmente tem importância para a solidificação e de
uma sociedade justa e democrática, ainda que só no
papel.
Crimes na internet devem ser combatidos com rigor,
pois no mundo virtual é ainda mais fácil praticá-los sem
uma repreensão à eles.\r\n\r\nPor uma internet limpa
de fakes e crimes!

Um país justo é construido sob a ótica de seu povo e
não do interesse de uns poucos.
Acredito que esta decisão beneficie somente aos
bancos devido aos altos indíces de infrações cometidas
por crakers. \r\n
Sou contra a proposta desse senador, aliás, eles só
querem se beneficiar de alguma forma, vejam o caso
Calheiros, Roriz, Deputado que quer matar o outro,
etc.\r\n\r\nNo País não há uma EFF para controlar os
atos desses legisladores, que só legislão em
favorecimento de empresas de cunho próprio e de
amigos / parceiros.

ASSINATURAS

Heitor Monteiro Fiorilo Junior
Humberto Silva Galiza de Freitas
jairo severien

JOSÉ RENATO MARGARIDO GALVÃO
Marinelzi Iop Rebouças
Natália Ferreira de Almeida
Ricardo Fritsch
Tiago Paiva
Ari Barp
Rafael Kretzer Pedroso
Valmerio Gonçalves de Santana
Elza Pereira
Hermann Egon Cardoso Hofmann
Juliano Telles Alves
Giuliano Simões Rodrigues
Ray Alves Costa Valle
Raul Almeida
Marisilda Skrapec
Aloisio Arsego Wohlmeister
Alcir Pompone
Ítalo Milhomem
Adrielso Pinto Teodoro
Moisés Lima Matos

Endosso o meu apoio a este PL e também a CPI das
Privatizações, e a cassação de todos os corruptos, em
qualquer esfera do governo e os que estiverem
Brazil / Rio de Janeiro / Comendador fomentando estes.\r\nBoa sorte a todos nós cidadões
Levy Gasparian
de bem.\r\n\r\n
Heitor M.Fiorilo Jr.
É uma piada esse projeto de lei...vossa excelência
precisa mesmo é fazer um curso de informática básica
Brazil / Bahia / Salvador
antes de propor essas barbáries...
Brazil / Santa Catarina / Joinville
Sou totalmente contra este projeto de lei do senador
Eduardo Azeredo. Deve haver um amplo debate entre
governo, legislativo e sociedade civil antes de mais
nada. Coloco-me a favor da audiência pública,
Brazil / São Paulo / Itu
conforme o requerimento anexo.
Brazil / Mato Grosso do Sul / Campo
Grande
Brazil / São Paulo / Guarulhos
Brazil / Rio Grande do Sul / Porto
Alegre
Brazil / Rio Grande do Norte / Natal
Brazil / Santa Catarina / Sao Jose
Brazil / Paraná / Curitiba
Brazil / Pernambuco / Olinda
Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro
Brazil / Minas Gerais / Belo Horizonte
Brazil / Goiás / Goiania
Brazil / Rio Grande do Sul / Gravatai
Brazil / Rio Grande do Sul / Pelotas
Brazil / São Paulo / Embu
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Brazil / Rio Grande do Sul / Nova Prata
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Brazil / Mato Grosso do Sul / Campo
Grande
Brazil / São Paulo / Campinas
Brazil / Rio Grande do Sul / Porto
Alegre

ASSINATURAS

Carlos

Brazil / Rio Grande do Sul / Porto
Alegre
Brazil / São Paulo / Araraquara
Brazil / Distrito Federal / Brasilia
Brazil / Bahia / Itabuna
Brazil / São Paulo / Sao Jose Do Rio
Preto

Crispim Lemos Wanderley
Dario Sampaio Lourenço

Brazil / Pará / Marituba
Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro

Mauro Salles Machado
Marco Antonio Silveira Brandão
Luciene Pereira Costa
Adriano Pedreira Scherbach

Ellen Cristina de Paula Ortiz

Fabricio Gomes Caixeta
Gean Pereira de Souza
GERIMIAS CARDOSO DOURADO
Gustavo Guimarães Forster
Henrique Haas
Icaro Luiz Rubini Trevisan
Jesus Antonio Borges da Paz
José Roberto Prado da Silva junior

Lineu Costa

Car@s senhores(as),\r\nPara o desenvolvimento da
Democracia com controle social,qualquer alteração em
instrumentos público de comunicação e participação
deverá
ter
amplo
debate
com
a
sociedade.\r\nSaudações solidárias.\r\nCrispim Lemos
Wanderley\r\n

Acredito que estamos muito atrasados nesta
regulamentação. Nossos representantes precisam
Brazil / São Paulo / Santos
agilizar isso!
Sou totalemnte contra esta lei que foi consebida sem
nenhum critério técnico. Crei que \ELES\" querem é
tirar as atenções de assuntos realmente importantes
como a Reforma Política e Tributaria, que seguram o
Brazil / Minas Gerais / Patos De Minas país no século XIX até hoje."
Brazil / Distrito Federal / Taguatinga
Mais transparencia e muito mais interesse com o povo.
Brazil / Distrito Federal / Brasilia
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Transparência já!
Brazil / Rio Grande do Sul / Porto
Alegre
Brazil / São Paulo / Rio Claro
Precisamos de mais transparência sobre este assunto
que é de importância de todos.
Brazil / Distrito Federal / Brasilia
Brazil / Pará / Belem
Será que a ficção se transformará em realidade no
Brasil, \1984\", \"O Grande Irmão\"? (George
Orwell)\r\nOutro exemplo: \"Brazil, o filme\", agora
entendo o título deste filme! \"Democracia sempre,
Brazil / Rio Grande do Sul / Porto jamais construir um \"monstrengo\" DITATORIAL\". Há
outras maneiras para desvios éticos!"
Alegre

ASSINATURAS
Brazil / Rio Grande do Sul / Porto
Alegre
Brazil / Bahia / Salvador
Assinado e apoiado!!!!!!!!!
Realmente presisamos dizer ao que viemos neste
mundo de meu DEUS!\r\nTerei vergonha, se nada
mudar ,quando meus netos crescerem e tiverem a
consciênçia do que deixamos pra eles; um Mundo sem
lei,sem ordem e de promessas que nunca se
cumpre!\r\nInfelizmente o Povo Brasileiro só é Movido
pela força da Mídia,quando as interessa!\r\nEste Povo
tão sofrido não sabe
a Força que
juntos
TEMOS!\r\nDesculpem o desabafo que estava intalado
na minha garganta!\r\nAbraços e Tenha uma Boa Sorte
Maria Cristina Miranda Laranja
Brazil / Rio de Janeiro / Mesquita
no que Almejam!
Ricardo Valadares Nascimento
Brazil / Minas Gerais / Ipatinga
Fagner Bitencourtt de Oliveira
Brazil / Paraná / Foz Do Iguacu
Diego
Brazil / Rio Grande do Sul / Pelotas
ADAILTON GOMES DE ARAGÃO
Brazil / Pernambuco / Arcoverde
Estevao C. Dall Agnol
Brazil / Rio Grande do Sul / Canoas
Rodrigo Ferreira Bagni
Brazil / São Paulo / Campinas
Espero não precisar voltar na época da ditadura e que
Rogério Fernandes Pereira
Brazil / Mato Grosso / Alta Floresta
não impere a lei da mordaça!!!
O Que é do povo deve ser discutido com o
povo!!\r\nLiberdade de Expressão, de Ir e Vir,
Thiago de Castro Jodas
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Democracia já!!!
Concordo plenamente que deve ser realizada uma
Tony Jefferson
Brazil / Pará / Belem
audiência pública.
Yalam Brasiliano Carozo
Brazil / Bahia / Jequie
Brazil / Rio Grande do Sul / Porto
Rebeca Hennemann Vergara de Souza Alegre
Brazil / Rio Grande do Sul / Porto
Digoe Duarte Eltz
Alegre
Jorge Peixoto
Brazil / Bahia / Salvador
Rosenilson Carvalho
Brazil / Bahia / Salvador
claudio freire de lima
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
nenhum
Brazil / Rio Grande do Sul / Porto
Alegre
Cristiane Machado Henkin
Everaldo Cerqueira
Brazil / Bahia / Salvador
Luiz Gustavo Souza Pradella
Marcela Alexandre Moreira

ASSINATURAS
José Sebastião Afonso

Brazil / Santa Catarina / Itapema

Marcio Hiroyuki Miyamoto
Brazil / São Paulo / Santo Andre
Paula Adriana Simeão Freitas
Brazil / Distrito Federal / Taguatinga
Rafael Gil Medeiros
Brazil / Rio Grande do Sul / Gravatai
Denise Lelles
Brazil / Minas Gerais / Belo Horizonte
carlos da silva
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
André Araujo
Brazil / Rio de Janeiro / Natividade
Adriana Albuquerque da Costa van der
Zwaan
Brazil / Acre / Rio Branco
karolina de lima gibbon
Brazil / Rio Grande do Sul / Rio Grande
Alex Barbosa de Oliveira
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Aly Nasser Abrahim Ballut Filho
Brazil / Amazonas / Manaus
Roberta Quintino Silva
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
flavio montes
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Ivo Detlev Günther
Felipe de Souza Santos
Maicon Rodrigo Delgado
Eduardo Kinishi
José Carlos Costa Tinoco
Bethania Duarte Braga
Tales Martins Lenzi
Sergio Domingues
Breno
Bruno Gonçalves Pinto
Eduardo Mattos Grandelle
Douglas Stroher Bueno
Taimã Ramos

Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil

/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

Santa Catarina / Jaragua Do Sul
Minas Gerais / Contagem
São Paulo / Jundiai
São Paulo / Suzano
Minas Gerais / Belo Horizonte
Minas Gerais / Belo Horizonte
Rio Grande do Sul / Rio Grande
Rio de Janeiro / Rio De Janeiro
Paraná / Curitiba
Rio de Janeiro / Rio De Janeiro
Rio de Janeiro / Rio De Janeiro
Rio Grande do Sul / Portao
São Paulo / Sao Paulo

A internet tem uma estrutura própria, descentralizada,
distribuida, não há como monitorar toda a rede. E
mesmo que consigam através de provedores, os meios
tecnologicos de se burlar isso longo vão aparecer. O
problema não é da internet e sim na sociedade. Não há
como coibir crimes no mundo virtual onde os
problemas são da vida real. É necessário uma
formação e avaliação científica dos nossos políticos
para distinguir e implantar algo de tamanho porte.
\r\n

ASSINATURAS
José Roberto Maia da Silva
claudia Garcia
Rogerio José Ribeiro
Saulo Felipe Costa
Paulo de tarso costa
Paula giovana costa
Vilma felipe costa
Célio Aurel;iano Lima Vieira de Mello
Tarciso Amorim
Mauricio Gavilán
Paulo Henrique
Georges Versieux Junior
Sergio Santos
Sâmara Loureiro de Oliveira
Rafael Junior Bassani
Marcelo Epaminondas de Almeida
Danilo Fernando de Paula e Silva
Ivan Bion
Fabiana Romano
marco artur de araujo soares
José Amilcar Zafalan
Wesley Cunha
Rafael
Ronney Guimarães Belmont
Daniel de Freitas Pires
Alexandre Rodrigues Silva

Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro
Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro
Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro
Brazil / Paraíba / Joao Pessoa
Brazil / Paraíba / Joao Pessoa
Brazil / Paraíba / Joao Pessoa
Brazil / Paraíba / Joao Pessoa
Brazil / Paraíba / Joao Pessoa
Brazil / Pernambuco / Recife
Brazil / São Paulo / Sao Jose Dos
Campos
Brazil / Goiás / Goiania
Brazil / Minas Gerais / Belo Horizonte
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Brazil / Espírito Santo / Vila Velha
Brazil / São Paulo / Campinas
Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro
Brazil / Goiás / Nova Crixas
Brazil / Paraná / Cambe
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Brazil / Bahia / Salvador
Brazil / Paraíba / Joao Pessoa
Brazil / Bahia / Salvador
Brazil / Paraná / Curitiba
Brazil / Bahia / Salvador
Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro
Brazil / Maranhão / Imperatriz

Adelmo Oliveira de Souza
Adriano Reis

Brazil / Bahia / Salvador
Brazil / São Paulo / Sao Paulo

O debate além de ser público deve ser acessível a
todos os cidadãos pela tv aberta.
Preservemos nossos direitos civis

Alexandre Sato Bottos
Bruno Chaves de Aguiar
Bruno Felipe da Silva
Bruno Rafael de alencar Hernandes
Camila de Castro Vieira da Silva
César Botelho
Daniel Cordeiro de Moraisn Neto
Daniel Silva Goulart

Davi M. Generoso
Denis Camargo
Diego de Oliveira Potapczuk

Diego Lucio Silva
Diogenes de Matos Carvalho Junior
Eder Lima
Eduardo Mateus Habitzreuter

ASSINATURAS
Com respeito aos senhores Senadores, mas esse é um
assunto do qual a sociedade como um todo deveria
participar, em especial os usuário, que são os mais
interessados e com mais conhecimento sobre o
funcionamento desse organismo transnacional que é a
Internet.\r\nQuando se legisla sobre a Internet, se
legisla não sobre uma rede de computadores, mas sim
sobre uma rede de pessoas dos mais diferentes níveis
Brazil / São Paulo / Mirassol
sócio-culturais e econômicos.
Brazil / Ceará / Fortaleza
Brazil / Santa Catarina / Florianopolis
Brazil / Paraná / Foz Do Iguacu
Por um País mais democrático e transparente.
Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro
Quero
participar
dos
debates
se
for
possível!\r\n\r\natenciosamente,\r\nCésar
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Um absurdo quererem controlar a internet e avanço
tecnológico!! Estão querendo retornar para o regime
Brazil / Paraíba / Joao Pessoa
feudal!.\r\n\r\n\r\n
Brazil / Goiás / Goiania
Acredito que o projeto deva ser bem estudado antes de
implementado.
Algumas
modificações
propostas
podem afetar muito principalmente os pequenos
provedores de internet que já possuem dificuldade de
implantação em cidades do interior. O projeto se mal
Brazil / Rio Grande do Sul / implantado poderá limitar o crescimento potencial da
Montenegro
internet e tecnológico no setor para o país.
Discussão Pública com acompanhamento da Mídia Já!\r\
Brazil / Distrito Federal / Brasilia
n\r\nSe necessário, até um plebiscito.
Brazil / Bahia / Salvador
Precisamos saber o que esta acontencendo pois temos
direitos e deveres mas obedecer as cegas o que estes
safados pretendem fazer não é justo. Essas leis
precisam passar por nossos olhos e ai sim algo pode
Brazil / São Paulo / Limeira
ser realizado.
Brazil / Bahia / Camacari
Músico, Artísta Plástico, Professor e Coordenador de
Brazil / São Paulo / Guarulhos
projetos do Ponto de Cultura - Vila Augusta.
Brazil / Paraná / Foz Do Iguacu

ASSINATURAS
Esequiel M Lauxen
Fabiano Augusto Parizotto Mormul
Fabrício Teixeira de Azevedo Silva
Fellipy Dias Silva

Brazil
Brazil
Brazil
Brazil

/
/
/
/

Mato Grosso / Sorriso
Paraná / Curitiba
Minas Gerais / Belo Horizonte
São Paulo / Santos

Henrique Golin
Herbert Estevão Martins

Brazil / Goiás / Montes Claros De Goias
Brazil / Paraná / Curitiba

Hugo Fabiano Ledra

Brazil / Goiás / Goiania

Ilton Machado Borges Junior
Iury Bonifácio

Brazil / Goiás / Goiania
Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro

Jacson R. Querubin

Brazil / Paraná / Foz Do Iguacu

JAILDO CALDAS DOS SANTOS VILAS
BOAS
Brazil / Bahia / Lauro De Freitas
Jefferson Lisboa
Brazil / São Paulo / Sao Paulo

J.Firminio
João Carlos Kluska
Joerg Valério Factorine
Johny Hudson Berica
José Ricardo Coelho
Lucas dos Santos Machado
Antonio Guimarães Neto

Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil

/
/
/
/
/
/
/

São Paulo / Sao Paulo
Paraná / Curitiba
Rio de Janeiro / Marica
Paraná / Curitiba
Santa Catarina / Florianopolis
São Paulo / Sao Paulo
Rio de Janeiro / Macae

nem a pau juvenal

O camarada lá no senado passa 1 hora e 30 minutos na
internet usando msn e orkut e acha que sabe de
alguma coisa? É de fato ele \acha\", é por isso que ele
não sabe de nada."
Espero que ao menos a humildade dos representantes
incompetentes que governam nosso país permitam a
eles admitir a falta de conhecimento para julgar algo
tão importante para o futuro da internet no nosso país
aceitando ouvir daqueles que lidam diretamente com o
assunto sugestões que possam levar a um projeto
coeso, para que não vire mais uma lei hipócrita como
muitas que temos na nossa constituição.
Precisa-se de uma análise mais aprofundada deste
projeto.
É INTERESSANTE QUE SE FAÇA UMA LEI QUE PUNA OS
ABUSOS OCORRIDOS PELA INTERNET, UMA VEZ QUE
ESSES CRIMINOSOS UTILIZAM DESTE MEIO PARA NÃO
SEREM MOSTRADOS POIS TÊM MEDO DA SOCIEDADE.
Transparencia no PL de Controle da Internet
A transparência deve fazer parte de todos os
debates.\r\n A sociedade deve ser mais informada de
tudo que acontece. De todas as decisões.\r\n\r\n
Abraço.\r\n\r\n J.Firminio.
Por um país mais correto.

ASSINATURAS
Everton Vitor Cardoso
Izadora Ribeiro Perkoski
Celio Ferreira Dutra Junior
thiago starowski

Brazil
Brazil
Brazil
Brazil

José Wilson Fialho

Brazil / São Paulo / Sao Paulo

Laércio Henrique Jesus de Souza
Lúcio Centeno
LUIZ CLAUDIO GABINA DE MEDEIROS

Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Brazil / Rio Grande do Sul / Porto
Alegre
Brazil / São Paulo / Sao Paulo

Marco Antonio de Almeida Garcia
Matheus Eduardo B. Morais
Moacir Macedo
Nilton Pessanha
Paulo Roberto Martinez
Rafael Carvalho Silva
Rafael Furlanetti Baldissera
Renata R. Soares
Roberto Gomes
Robson Galvão Lott
ROGERIO SANTOS LUZ

Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil

Santino Pereira de Lima
Sérgio Gonçalves Miguel
Silvana Beatriz Klein
Thiago
William Leite de Bessa

/
/
/
/

/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

São Paulo / Sao Paulo
Paraná / Curitiba
Minas Gerais / Belo Horizonte
São Paulo / Cotia

São Paulo / Sao Paulo
Minas Gerais / Belo Horizonte
Distrito Federal / Brasilia
Santa Catarina / Joinville
Minas Gerais / Belo Horizonte
Minas Gerais / Passos
São Paulo / Campinas
Minas Gerais / Belo Horizonte
Minas Gerais / Congonhas
Minas Gerais / Belo Horizonte
São Paulo / Santos

Assino pela transparência dos contratos de acesso
rápido e quem sabe no futuro próximo ser grátis este
acesso.
Como cidadão brasileiro, exijo um debate com todos os
setores da sociedade brasileira sobre o controle da
Internet no Brasil.

Por leis menos totalitarias e mais democráticas é
necessário o dialogo com a população!

Aqui esta minha colaboração
Transparência!!!
Sem comentário. Vindo de onde vem!!!

Ë um retrocesso uma lei que queira controlar os
acessos. Nao precisamos de mais leis e sim que se
cumpram as ja existentes. precisamos sim se leis
novas que cortem os salarios absurdos dos politicos do
nosso agonizante pais por esses parasitas junto com o
cancer do brasil que sao os funcionarios publicos!

Brazil / Paraíba / Joao Pessoa
Brazil / Goiás / Piracanjuba
Brazil / Rio Grande do Sul / Porto
Alegre
Brazil / São Paulo / Taubate
Brazil / Distrito Federal / Brasilia
Da minha privacidade eu não abro mão.

ASSINATURAS

José Maurício Silva
Tânia Milena da Silva Oliveira
Julio Cesar Goldner Vendramini
Marcelo Bonatto
Maria Isabel de França Ritton
Henrique Ungaretti
Daniel de Morais Poubel
Diogo Bruno Pessôa
Sergio Beltrão de Andrade Lima
Arthur Rodrigues Araruna

Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil

Allan Bittencourt Cairis

Brazil / Minas Gerais / Belo Horizonte

Almir Barreto Loureiro de Carvalho
Andre Pereira Roquete
anthony ralf kemp
Ariana Bazzano de Oliveira

Brazil / Pernambuco / Recife
Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro
Brazil / Minas Gerais / Belo Horizonte
Brazil / Paraná / Londrina
Brazil / São Paulo / Sao Bernardo Do
Campo
Brazil / Rio Grande do Sul / Porto
Alegre
Brazil / Sergipe / Umbauba

Carlo Augusto Zanini
Carmelita Lutkmeier
Cézar Ayran

Celso M de Andrade

/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

Minas Gerais / Belo Horizonte
Mato Grosso / Caceres
Minas Gerais / Vicosa
Paraná / Curitiba
São Paulo / Suzano
Santa Catarina / Florianopolis
Rio de Janeiro / Rio De Janeiro
Pernambuco / Bezerros
Ceará / Fortaleza
Ceará / Fortaleza

Caros senadores,\r\nNinguém me garante que amanhã
o estado brasileiro estará sendo gerido por pessoas
minimamente responsáveis.\r\nAliás, diante do que
vem ocorrendo atualmente, não creio como cidadão
que existam meios de me assegurar tal prerrogativa.\r\
n\r\nSem mais,\r\nJosé Maurício Silva
Desejo fazer a assinatura!

Libertas Quae Sera Tamem\r\n\r\ne Liberdade na
internet
É preciso abrir o debate de forma livre e democrática,
para que não ocorra o que houve com a implantação
da Lei de Informática que estagnou tecnológica e
estratetigamente o país.\r\n\r\nPois, infelizmente, os
nossos representantes no congresso nacional agem
como se fôssemos um feudo.

Antes de punir, deve-se educar e regulamentar.
Assegurando antes de tudo os direitos individuais e
Brazil / Pernambuco / Jaboatao Dos coletivos que tanto demoraram a ser conquistados, e
Guararapes
ainda luta-se para conservá-los.

ASSINATURAS
Mais uma vez neste país, nossos políticos \essa corja\"
que
pouco
trabalham
e
muito
ganham,
conseguem \"atrapalhar muito mais que ajudar\"
tentando fazer coisas nas quais não tem a minina
noção, sem consultar profisssionais qualificados e
muito menos algo de bom e favorável em prol da
população."

DALIR MIGUEL PHILIPPSEN
Dart Araújo
Eldon Pinheiro

Brazil / Paraná / Toledo
Brazil / Bahia / Salvador
Brazil / Bahia / Vitoria Da Conquista

ELIANE MAGALHÃES DA SILVA
ELMAR DE ARAUJO
jackson monteiro martins

Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro
Brazil / Paraná / Curitiba
Brazil / Amazonas / Maues

Karlos Vinicius da SIlva Milanez
Leonardo Albino da Silva
Lucas Camilo Cunha
Luciano Soares
Luiz Claudio Curi de Senna
Marcel da Câmara Ribeiro Dantas
Marco Aurélio Rocha

Brazil / São Paulo / Piracicaba
Brazil / Tocantins / Gurupi
Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro
Brazil / Pernambuco / Recife
Brazil / Rio de Janeiro / Sao Goncalo
Brazil / Rio Grande do Norte / Natal
Brazil / Paraná / Curitiba
Senador... vá jogar dominó, velho retardado...
Brazil / Rio Grande do Sul / Nova
Petropolis
é um total absurdo esta lei!
Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro
É importante que as leis existam para proteger e
permitir o desenvolvimento da sociedade, e não impor
custos desnecessário ao bel prazer de parlamentares
Brazil / Santa Catarina / Florianopolis agindo com intenções duvidosas.
Brazil / Santa Catarina / Florianopolis
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Para o fim dos crimes virtuais!\r\n

Marcos Michaelsen
Mário Ítalo

Paul Eipper
Philipe
Rita Shimada Coelho

Ronaldo César Miranda Moreira

Brazil / Santa Catarina / Florianopolis

Deplorável
Petição
ao
Senado
Federal\r\nPelo
debate
transparência no PL de Controle da Internet

e

Apoio a ideia, algo dessa magnitude deve ser alvo de
um longo debate envolvendo a todos que utilizam
deste bem, de outro modo fere o direito de liberdade e
privacidade de todos os usufruentes da rede.\r\n\r\n

Sou plenamente a favor de uma Lei para regulamentar
os crimes praticados na Internet.Mas a sociedade deve
partcipar da elaboração dessa lei. Todos os segmentos
envolvidos devem dar suas opiniões.

ASSINATURAS
Silvia Patricia Amancio Lopes
tiago casagrande

Eu assino embaixo pelo controle e transparência na
internet
Brazil / Rio de Janeiro / Seropedica
Brazil / Rio Grande do Sul / Porto
Alegre
Brazil / Rio Grande do Sul / Porto
Alegre
Brazil / São Paulo / Sao Carlos
Brazil / Rio Grande do Norte / Natal
Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro

Marco Vinicos Seabra da Silva
Boanerges Moreira Costa Filho
Lucas Cortês Alves Soares
Bruno Natal Ribeiro
Raphael Fernandes Vieira Moreira
Gonzaga
Brazil / Minas Gerais / Belo Horizonte
Edesão Antonio Passarini
Brazil / Paraná / Guarapuava

Alexandre Remuzzi Ficagna

/ São Paulo / Campinas
/ Rio Grande do Sul / Santa

Alexandre Sapata Carbonell
Éverton da Cunha
Bruno Leonardo de Oliveira
Daniel Santiago de Paula
Edilson José Gabriel
George Henrique
Guilherme Campanati Camilo Jorge

Brazil
Brazil
Maria
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil

/
/
/
/
/
/

Rio Grande do Sul / Canoas
Minas Gerais / Divinopolis
Ceará / Fortaleza
Paraná / Umuarama
Santa Catarina / Joinville
Rio de Janeiro / Rio De Janeiro

José Damasceno Lima Júnior
Leonardo Lemos
LEONICE SALES
marcel maia
Marcos Ferreira Vilela

Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil

/
/
/
/
/

Alagoas / Maceio
Goiás / Goiania
São Paulo / Sao Paulo
São Paulo / Sao Paulo
Rio de Janeiro / Rio De Janeiro

Michel Inacio Schlindwein
Renato Prates Teixeira

Brazil / Rio Grande do Sul / Viamao
Brazil / Minas Gerais / Montes Claros

Sou a favor do debate e transparência no projeto de lei
de controle da internet proposto pelo Senador Eduardo
Azeredo (Substitutivo ao PLS 76/2000, PLS 137/2000 e
PLC 98/2003).

Que fascismo heim. ¬¬
Assinando para ajudar o Brasil.

Se em vez desse projeto de Lei, fosse votado o que
regulamenta a Profissão de Informática, quem sabe
através dos conselhos poderíamos condenar o mau
profissional.
\r\n\r\nBacharel
em
Ciência
da
Computação

Esta lei sendo votada \as escuras\" é uma vergonha !
Insanidade deste senador que não tem o que fazer e
cria projetos sem conhecimento !"

ASSINATURAS

Ricardo Makoto Sugino
Willian Daniel Vilhalba Bongarthner
Jefferson Stecinski
Marcio Giaxa Marinheiro
Luiz Uhlig
William Coletti
Felipe Rodrigues
Felipe Machado da Rocha

Japan / Provincia de Mie-ken / Iga Shi
Brazil / São Paulo / Cacapava
Brazil / Paraná / Campo Mourao
Brazil / São Paulo / Batatais
Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro
Brazil / São Paulo / Aracatuba
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Brazil / Rio de Janeiro / Sao Goncalo
Brazil / Rio Grande do Sul / Porto
Alegre
Brazil / Rio Grande do Sul / Portao
Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Brazil / Paraná / Maringa
Brazil / Distrito Federal / Brasilia
Brazil / Paraíba / Cajazeiras
Brazil / Minas Gerais / Belo Horizonte

Rosana Franco Fritsch
Douglas Stroher Bueno
Dara Ogunte
herica fernandes costa ribeiro
helena maria fernandes costa
jose paulo dias sanchez ribeiro
Cibele fernades
Sonia Regina
megaron godoi dos santos
Wellington
Dom Lucas Macieira da Silva
TATTIANE DA SILVA GONÇALVES
MARTIN
Brazil
assis
Brazil
igor
Brazil
Felipe Miranda
Brazil
Cézar Hiraki Velázquez
Brazil
Agner Quincozes Olson
Alexandre Nunes Botelho

/
/
/
/
/

Distrito Federal / Guara
Distrito Federal / Ceilandia
Bahia / Salvador
Bahia / Salvador
São Paulo / Santos

Brazil / Santa Catarina / Florianopolis
Brazil / Minas Gerais / Belo Horizonte

Concordo plenamente que se deva criar uma lei
regulatoria sobre a internet no Brasil, sendo necessario
tambem, equipar os orgaos competentes para que se
possa cumprir a lei.

Por um Brasil livre, socialmente justo e com
capacidade de práticas políticas claras para com seus
cidadãos.

ASSINATURAS
Com satisfação registro a pertinência desta petição,
pois estou tentando resgatar direitos. É nítida a nossa
orfandade, dependemos de normas eficazes para
proteção aos nossos direitos facilmente violados nas
páginas da Inernet do Brasil, dentre outros lápsos em
que
somos
sobejados
como
mula
de
carga.\r\nManifesto-me ao dispor das Instituições
envolvidas
nesta
campanha,
agradeço
esta
oportunidade
e,
previamente,
as
bem-vindas
manifestações em favor do povo.
Antonio Pereira do Nascimento Filho
Brazil / Piauí / Teresina
Bruno Zornitta Pereira
Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro
Brazil / Minas Gerais / Coronel
Cássio Sousa de Assis
Fabriciano
celso siqueira
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Sem monopolio de uso de sistema.
CINCINATO FURTADO LEITE NETO
Brazil / Ceará / Fortaleza
Apoiado !
DIONYSIO ALFINITO NETO
Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro Não concordo com este projeto de lei.
Eduardo Araújo Leite
Brazil / Paraíba / Campina Grande
A luta, reclamemos os nossos direitos!
Respeitem a privacidade.\r\nOs custos para os
Brazil / Mato Grosso do Sul / Tres provedores serão enormes.\r\nParem com a injustiça
Eduardo Hiroshi Nakamura
Lagoas
com os professores.
Eva Netto
Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro
Felipe Vaz
Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro
É mais uma estupidez dos nossos políticos corruptos,
Brazil / Rio Grande do Sul / Passo egoístas, desinteressados da própria nação que
representam e anti-patrióticos...
Fernando Passold
Fundo
Filipe Rodrigues de Oliveira Verneque Brazil / Minas Gerais / Juiz De Fora
Flavio da Silva Pereira
Brazil / São Paulo / Jacarei
Gabriel Rubinsteinn
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Guilherme Gonçalves
Brazil / Paraná / Curitiba
Guisla Schmickler
Brazil / Paraná / Reserva Do Iguacu
Igor Benek Lins
Brazil / Roraima / Boa Vista
Esse projeto de lei do senador é na verdade uma grave
ofensa contra os direitos dos cidadãos garantidos pela
josuel guerra
Brazil / Bahia / Feira De Santana
constituição Brasileira.
Julio Moraes
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Queremos tranparência a partir de já...
Livio Paes Vilela
Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro
Lourenzo Pereira Dias Ferreira da Silva Brazil / São Paulo / Sorocaba

ASSINATURAS

Lucia Teixeira de Freitas

Brazil / São Paulo / Sao Paulo

luis valentim da silva
Marcelo Nick
MARCELO SALES SOUSA

Brazil / São Paulo / Sorocaba
Brazil / Rio de Janeiro / Teresopolis
Brazil / Rondônia / Porto Velho

Sou contra a criminalização da internet no Brasil.
Precisamos de regras, sim. Com discussão e
envolvimento de todos.
existem muitos crimes virtuais e isso tem que acabar!!

A maioria destes projetos de lei mal regulamentados e
escritos deveria ser aprovada somente com audiência
pública. A maioria dos nossos políticos só tem titica na
Marlon Kerche Rocha
Brazil / São Paulo / Cachoeira Paulista cabeça.
Brazil / Rio Grande do Sul / Porto
NATHALIE DIAS ANTUNES
Alegre
Brazil / Rio Grande do Sul / Sao
Oscar L. Bertoldo Scherer
Leopoldo
Rafael Sanches de Souza
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Sem Comentarios!
ROBERTO DALCOM BASTOS BARRETO Brazil / Bahia / Salvador
Rodrigo Miguel
Brazil / Santa Catarina / Joinville
Wellington Alves da Paz
Brazil / São Paulo / Barueri
Só queremos transparência!
Brazil / Rio Grande do Sul / Porto
Anaete Rozaura Duarte Rodrigues
Alegre
jp100%piranha
Brazil / Maranhão / Sao Luis
Bárbara Corrêa Lotzniker
Brazil / Minas Gerais / Belo Horizonte
Christopher Henrique Otaviano
Brazil / São Paulo / Andradina
Diego F. Duarte
Brazil / Minas Gerais / Belo Horizonte
Hans Gunnar
Brazil / Rio de Janeiro / Niteroi
\Tudo ao alcance de todos sem poder usar\""
Thiago Maia de Oliveira Silva
Brazil / São Paulo / Cotia
WAGNER
Brazil / Pará / Belem
Adson Bezerra de Oliveira
Brazil / Minas Gerais / Ipanema
Brazil / Rio Grande do Sul / Porto
Maria da Graça Pies
Alegre
Cristine Nicolau Nardi
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
jeremias antonio alves ribeiro
Brazil / Maranhão / Sao Luis
MARIANA OLIVEIRA FERREIRA
Brazil / Maranhão / Sao Luis
Margarida Barbosa
Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro
Harieth Mendes Limeira
Brazil / Mato Grosso / Cuiaba
Pablo Fabião Lisboa
Brazil / Rio Grande do Sul / Pelotas

ASSINATURAS
Daniel de Araújo Moreira Marques
Silvestre
Brazil / São Paulo / Sao Carlos
Mario Sergio da Silva Junior
Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro
Adalto Guesser
Brazil / Santa Catarina / Florianopolis
Brazil / Rio Grande do Sul / Porto
Marilucia Danilevicz Pereira
Alegre
Pedro Arantes de Faria
Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro
Ana Maria A de Araujo
Brazil / Rio Grande do Norte / Natal
Douglas Bressan
Brazil / Santa Catarina / Tubarao
Lucas Tiago Rodrigues de Freitas
Brazil / Espírito Santo / Serra
Mauro Marques Toledo
Brazil / São Paulo / Cruzeiro
maycon andreson teixera
Brazil / Rio Grande do Norte / Natal
Meycon José Haase
Brazil / Santa Catarina / Rio Do Sul
Essencial!!!! Somente.
NELSON FRANCISCO PEREIRA
Brazil / Minas Gerais / Belo Horizonte SEJA LIVRE, USE LINUX.
RIALINO MATIAS JR.
Brazil / Santa Catarina / Florianopolis
Rosa Oliveira
Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro
Ubirajara de Sant Anna
Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro Quero assinar!
Lucas Allan Cardoso de Amorim
Brazil / Paraíba / Joao Pessoa
Brazil / Rio Grande do Sul / Porto
Eugenio Carlos Gallicchio Hansen
Alegre
Romeu
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Douglas
Henrique
Justiniano
de
Santana
Brazil / Bahia / Salvador
Guilherme Loyolla Rodrigues Machado Brazil / Paraná / Curitiba
Evandro Viana
Brazil / Santa Catarina / Joinville
Leandro de Oliveira Murakami
Brazil / São Paulo / Suzano
Mariana Sokolonski S. Machado
Brazil / Bahia / Salvador
Gercina Gomes de Souza
Brazil / Bahia / Simoes Filho
Jose Renato Mendes
Brazil / Minas Gerais / Belo Horizonte
Christiano Gomes Coutinho
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Brazil / Mato Grosso do Sul / Campo
Cenobelino de Baros Serra
Grande
João Luiz Mathias Ferreira
Brazil / São Paulo / Bebedouro
Carlos Schner
Brazil / Paraná / Curitiba
Danielle Souto Silva
Brazil / Rio de Janeiro / Resende
Tarcio Jose de Oliveira Silva
Brazil / Pernambuco / Tuparetama

ASSINATURAS
Everton Alves Rêgo
André Rocha Masson
José Roberto de Araújo Júnior
Allan Ricardo Azevedo Barcelos
adilson penha sanches
Paulo Vinicius
Patrícia de Fátima Ribeiro Silva
Lauro dos Reis Corrêa
Angela regina M. G. dos Santos
Lara Stungis

Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil

RAQUEL DE OLIVEIRA RIBEIRO

Brazil / Minas Gerais / Pocos De Caldas

Afonso T Freitas
Alerxandre Gomes
Alexandre Fioravante de Siqueira
Alexsandro
Alex Sandro Roberto Mariano
Alfredo Antelo Mangia
Aline da Costa Freire Ribeiro

Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil

Avelino Pellufa Ferreira Junior
BRUNO GIOVANNI CAMPANA MURARI
crys hans
Simone Bonani
Aline Corrá Rebouças Castelano
Alessandra
Gabriel Vinícius Carmona Gonçalves
Fada da Luz
ELIZETE JOSIANE CAPATO
Carlos Emanuel de O. Silva
Tania Cristina Lopes de Paula
CRYS HANS
Edmilson da Silva Costa

/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

/
/
/
/
/
/
/

Santa Catarina / Joinville
São Paulo / Sao Paulo
Rio de Janeiro / Rio De Janeiro
Minas Gerais / Uberaba
São Paulo / Paulinia
São Paulo / Sao Paulo
Minas Gerais / Belo Horizonte
Minas Gerais / Belo Horizonte
Rio de Janeiro / Sao Goncalo
São Paulo / Sao Paulo

Rio de Janeiro / Rio De Janeiro
Rio Grande do Norte / Natal
São Paulo / Regente Feijo
Distrito Federal / Brasilia
São Paulo / Guarei
Rio de Janeiro / Rio De Janeiro
Tocantins / Arraias

Creio que será difícil sair
\senado\"."
Por uma internet libertária!

algo

honesto

Software Livre sempre, Desenvolvimento
Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro Intelectual e Filosófico.
Brazil / Paraná / Ponta Grossa
Quero dar meu apoio a esta luta!
Brazil / Mato Grosso do Sul / Campo
Grande
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Brazil / São Paulo / Osasco
Brazil / São Paulo / Cerqueira Cesar
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Brazil / Rio Grande do Sul / Porto
Alegre
Brazil / Minas Gerais / Ouro Branco
Brazil / Rio de Janeiro / Cabo Frio
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Brazil / Distrito Federal / Brasilia
Brazil / Paraná / Paranagua

desse

Social,

ASSINATURAS
Aline Migueis
Carlos Bonfim
Christopher Palma Moura
cinthia cristina

Elaine da Silva Tozzi

Brazil / Minas Gerais / Vicosa
Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro
Brazil / Distrito Federal / Brasilia
Brazil / Rio Grande do Norte / Natal
Brazil / São Paulo / Santa Cruz Do Rio
Pardo
Sem Comentarios
Brazil / Rio de Janeiro / Niteroi
Brazil / Ceará / Iguatu
Brazil / São Paulo / Campinas
A internet nasceu para ser livre, hackers criaram a
internet, e para que ela continue evoluindo ela não
pode
estar
sobre
controle
de
organizações
Brazil / Sergipe / Aracaju
governamentais cujo objetivo é apenas restringi-la
Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro
È absurdo um projeto deste ser levado a frente sem
transparencia e participaçao dos internautas, da
Brazil / Distrito Federal / Brasilia
sociedade de um modo geral.\r\nFora Azeredo

Elvis Rilke de Souza Agra
Fabio Henrique Maximiano
Fabrício de Carvalho
Flavio de Menezes
Franklin Maciel Junior
Frederico Moschen Neto
George Francisco de Carvalho Brite
Gilberto de Souza Santos

Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil

Clayton Tavares Dan
Diogo Pontes Barros
Ednard Alves Bezerra
Eduardo Franco

Eduardo Seabra Silva
Felipe da Silva Carballo

Isac Colares
Júlio César Caribé Reis
jean carlo neres mendes

/
/
/
/
/
/
/
/

Alagoas / Santana Do Ipanema
Distrito Federal / Brasilia
Rio de Janeiro / Rio De Janeiro
São Paulo / Guaruja
Rio de Janeiro / Petropolis
Transparência para o cidadão eleitor.
Paraná / Curitiba
Apoio a petição.
Rio de Janeiro / Barra Mansa
Assino em baixo
São Paulo / Marilia
Boa tarde. \r\nEssa é mais uma proposta sem nexo
desse nosso governo! Se continuar assim, não se
assuetem se algum dia desses, um dos nossos ilustres
der um golpe de Estado e o Brasil passar a se chamar
BraZil. \r\nAssim como a vida sempre arruma uma
maneira de se procriar, os internautas sempre vão
Brazil / Pará / Belem
achar uma maneira de burlar!\r\nSds.
Brazil / Bahia / Salvador
Brazil / Minas Gerais / Contagem

ASSINATURAS

joão roberto s. b.
José de Oliveira Batista
josé Wilson Feitosa da Silva

Brazil / São Paulo / Barretos
Brazil / São Paulo / Osasco
Brazil / Ceará / Fortaleza

Kleyton Cesar Mello dos Santos
Leonardo Filipe Rodrigues Ribeiro
Leonardo Henrique dos Santos

Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro
Brazil / Minas Gerais / Ipatinga
Brazil / Minas Gerais / Uberaba

Levi Allon Bromberg
Luiz Nazareno de Souza

Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro
Brazil / Rio Grande do Norte / Tibau

Marcelo Lopes Soler
Marcel Peixoto Mendonça
marcos molina

Brazil / São Paulo / Campinas
Brazil / Rio de Janeiro / Campos Dos
Goytacazes
Brazil / Paraná / Toledo

Marcos Santana Santos

Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro

Matheus Garcia Barbosa de Figueiredo Brazil / Minas Gerais / Belo Horizonte
Michel Landgraf Mansur
Brazil / São Paulo / Campinas

Murillo Miranda Raggiotto
Natanael Ricardo Wachholz
Nival Gentil gonçalves

eu acho que nao deveria ter esse controle na
internet\r\npois ira causar uma grande revolta
nacional\r\nesta parecendo a china!\r\naaa\r\nse eu
fosse ficar falando motivos eu iria ficar aqui 1 ano\r\n

Em um País democrático ,tudo que for relacionado ao
povo(ao país),deve ser transparente,para que todos os
eleitores tenham acesso.

É inadmissível que esse projeto de lei não seja
discutida publicamente. Vai afetar a vida de milhares
de brasileiros que dependem da internet.
Precisamos melhorar o nosso país.
é urgente a nessecidade de se discutir abertamente o
tema, para que o mesmo não seja instrumento de
favorecimento de interesses privados.

tem que ser discultido pelos internautas e não imposto
por esses SENADORES

É impressindível que esse projeto seja público, pois
infere a todos nós. Não só aos internautas, mas a todos
que sofrem influência do mundo Web. Não tornar o
Brazil / Mato Grosso / Nova Xavantina debate público é um crime contra a nação.
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Brazil / São Paulo / Campo Limpo
Paulista

ASSINATURAS

Norton Almeida Junior

Brazil / Minas Gerais / Belo Horizonte

PLINIO ANTONIO BORELLA
Rafael Pacheco Alquezar
Raffael Cantu
Raphael Silveira
Ricardo Duarte Canelas

Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil

Rodrigo Marianno Rodrigues

Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro

Ronaldo Henrique dos Santos Neto
SÉRGIO MENDES TEIXEIRA
Sergio de melo soares
Sonia Regina Reis Santos Silva
Wanderley Mendes
Weslei Mendes
Ziclaudio Costa
Edna Cristina Gimenez

Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil

/
/
/
/
/
/
/
/

Matheus Guzzo Pereira
Vera A. R. Campos
Valeria S.Santos
clovis mariano da costa
Helena Grossi
Esdras Semboloni Bitencourt
Pterson Vieira Silva

Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil

/
/
/
/
/
/
/

/
/
/
/
/

São Paulo / Sao Paulo
São Paulo / Sao Paulo
Paraná / Pato Branco
Paraná / Curitiba
Rio de Janeiro / Rio De Janeiro

Um absurdo quererem fazer isso. O Senador deve
estudar a situação antes de sair por aí criando leis que,
provavelmente atiçarão mais ainda a \criatividade\" de
quem pratica atividades ilícitas na internet. É uma
simples questão de informar os usuários e educar
todos que usam o serviço para prevenção. É muito
melhor e mais barato do que ações corretivas."
não precisamos de mais leis, pois os maiores culpados
nunca são punidos...

[sem comentários]
Assino em baixo...sou totalmente contra
Mais uma projeto de lei que destoa da realidade
brasileira feito pelo Senado Federal... \r\n\r\nEssa Casa
já foi mais nobre e mais atenta aos Princípios da
Razoabilidade e da Proporcionalidade. \r\n\r\n
Essa lei é ridicula, nao se pode controlar o acesso,
gerando mais custos e sem um estudo profundo dos
impactos a médio e longo prazo.
ESTOU DE ACORDO COM O IDEC E O ABUSAR.ORG
Eu quero a votacao do P.L de controle da Internet!

Santa Catarina / Itajai
Rio de Janeiro / Rio De Janeiro
São Paulo / Sao Paulo
São Paulo / Sao Paulo
São Paulo / Santos
parabéns pela iniciativa
Paraná / Mariluz
Rio de Janeiro / Rio De Janeiro
São Paulo / Paraguacu Paulista A favor da transparência
não seria mais justo cuidar dos problemas do nosso
brasil na realidade como injustica, pobreza e a
São Paulo / Colina
educacao do que se preocupar com o mundo virtual ?
São Paulo / Valinhos
Rio de Janeiro / Rio De Janeiro
Santa Catarina / Florianopolis
Minas Gerais / Belo Horizonte
Minas Gerais / Eloi Mendes
São Paulo / Itaquaquecetuba

ASSINATURAS
David Eloi dos Santos Bitencourt
Monica Hitomi Aoki
Marcos Nazareno Patricio
Renê Chiquetti Rodrigues
Jose Watson Bezerra
Arnaldo Oliveira da Silva
Carolina Lopes Amâncio
Alexandre Caieiro da Costa

Brazil / Bahia / Salvador
Japan / Shizuoka / Hamamatsu
Brazil / Bahia / Ilheus
Brazil / Paraná / Londrina
Brazil / Pernambuco / Recife
Brazil / Distrito Federal / Brazlandia
Brazil / Mato Grosso do Sul / Campo
Grande
Brazil / São Paulo / Jaboticabal

aline leite de freitas
André Luiz Ribeiro Simões
André Silva

Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Brazil / Minas Gerais / Vicosa

Andre C. Battalhini - peticao

Brazil / Alagoas / Maceio

Denis Colli Spalenza

Brazil / Espírito Santo / Vitoria

Douglas
Alexandre
Fracalossi
Eduardo Bernardes
fernando henrique

de

Carvalho
Brazil / São Paulo / Campinas
Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro
Brazil / Minas Gerais / Belo Horizonte

temos que ser ouvidos,chega de desrespeito aos
nossos direitos.
\r\n
cidadão não pode ser onerado por um direito que lhe
assiste !\r\nsds\r\nAndré
Regular o uso da internet não é a solução para
diminuição dos chamados crimes \cybernéticos\". Acho
que o benefícios provenientes de projeto são pequenos
em relação aos transtornos e privações que os
internautas vão sofrer sendo que o Brasil está
engatinhando ainda no processo de informatização da
sociedade.\r\nAcho que deveria apenas ser feita uma
emenda no código penal impondo leis e punições para
os crimes virtuais que possam vir a ser discutidos."
A Internet nasceu da liberdade e, se deve ter algum
controle, este não pode defender os lucros de
interesses privados, mas sim, assegurar o bem estar
da coletividade mundial e a liberdade de acesso ao
conhecimento humano.
Apoio o debate sobre a transparência no controle na
internet. Na verdade há muito mais coisas importantes
para serem controladas que a internet.

ASSINATURAS

Giovanni Oliveira
Joao Lopes

Brazil / Ceará / Fortaleza
Brazil / Minas Gerais / Lavras

Guilherme Conessa Bertonzzin
Israel Silva Ribeiro
leonor Rogge
Lucas Vinicius Hartmann
Marcel Anton

Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil

MIlton Bruno
Brazil
DORIVALDO ANTONIO FERRARI JUNIOR Brazil
Bruno Henrique Mendes dos Santos
Furtado Pulis
Brazil
Luiz Gustavo Barros
Brazil
Iasmin Luiza Moita Costa Pereira
Brazil
Orlando Malagoli Júnior
Brazil
João Augusto Cardoso
Brazil
João Tranchesi Jr.
Brazil
Leonardo Almeida Lage
Brazil
Lemuel Roberto
Brazil
José Eduardo Constantino MAzolini
Brazil
Nello Boratto
Brazil

/
/
/
/
/

São Paulo / Jau
São Paulo / Ribeirao Pires
Santa Catarina / Florianopolis
Paraíba / Campina Grande
Santa Catarina / Joinville

/ Minas Gerais / Montes Claros
/ São Paulo / Guarulhos
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

Minas Gerais / Belo Horizonte
Paraná / Ponta Grossa
Goiás / Goiania
São Paulo / Osasco
São Paulo / Limeira
São Paulo / Sao Paulo
Minas Gerais / Belo Horizonte
Goiás / Anapolis
São Paulo / Campinas
Rio Grande do Norte / Natal

Nilson Ribeiro Picanço
Rafael Henrique Jorge

Brazil / Amazonas / Manaus
Brazil / São Paulo / Sao Paulo

Renato Gravino Neto
Ricardo Dantas Gonçalves
Roberta Mello Olga

Brazil / Minas Gerais / Belo Horizonte
Brazil / Paraná / Curitiba
Brazil / São Paulo / Sao Paulo

Acredito que toda decisão tomada com relação à
Internet deve ser debatida diretamente com o povo,
pois somos nós quem fazemos a Internet para nós
mesmos. Estou divulgando o banner da petição em
meu site http://gio.eti.br e vou incentivar muitas
pessoas à assinarem.
Realmente, é um absurdo o fato desta lei tão
impactante permanecer sem um debate e/ou
aprovação.
Apoio o Controle da Internet

Concordo plenamente, os usuarios que serão
diretamente afetados deverão participar de forma mais
clara e evidente da decisão.

Tinha que ser o Brasil e seus políticos!
Sou a favor pelo debate e transparência no PL de
Controle da Internet
Criminosos devem ser punidos sim\r\nmas nao a
sociedade inteira por culpa de uns poucos bandidos

ASSINATURAS

Roberto Luis Zanatta
Wesley Henrique Godoy
NÚBIA OTTO MENDES

Isso não passa de abuso de poder de um político
incapaz de realizar seu trabalho, atitude de criança
birrenta. Abusar de poder para impor autoridade jamais
funcionou e jamais funcionará.\r\n Algo de tão grande
magnitude merece uma decisão de igual tamanho,
tempo,
responsabilidade
pessoal
e
social,
comprometimento e acima de tudo RESPEITO.\r\n
Causa já ganha, tenho certeza disso !!!

Brazil / Paraná / Curitiba
Brazil / Minas Gerais / Vicosa
Brazil / Rio Grande do Sul / Itaqui
Brazil / Rio Grande do Sul / Porto
Alegre
Alexandre da Costa Leite
Augusto Minoru Manaka
Brazil / Paraná / Londrina
Éricles Rodrigues Sousa
Brazil / Tocantins / Palmas
André Freitas
Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro
Antonio Diego Cavalheiro
Brazil / São Paulo / Maracai
Transparência já!
Se não houvesse a discussão em âmbito nacional, seria
Diogo Daniel Tartaglia Linhares Marçal Brazil / Minas Gerais / Belo Horizonte o cúmulo da desmocratização da Internet.
Brazil / São Paulo / Sao Jose Dos
Ed Trawtmam
Campos
É super necessário o debate. A internet ainda é
considerada um area em que se pode cometer todo
FERNANDA CUNHA GASPARINI
Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro tipo de crime, sem que se haja punição.
George Claudio Moraes Viana
Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro Concordo plenamente.
Guilherme de Sylos Alfaro
Brazil / São Paulo / Campinas
Jeferson Lima Duarte
Brazil / Santa Catarina / Florianopolis Queremos um Pais digno e politicos honestos...
JORGE PURÍSSIMO DA SILVA JUNIOR
Brazil / São Paulo / Santo Anastacio
- Viemos um período no qual a ética, a moral e uma
série de atributos nobres do ser humano estão sendo
destroçados. Basta ver as dezenas de autoridades
nada confiáveis envolvidos em engodos e mentiras se
perpetuando no poder.\r\n- O futuro da internet
realmente necessita de um debate, não feito apenas
por políticos e sim com a participação da sociedade
organizada para a criação de limites contra os crimes
virtuais, pedofília e outros crimes.
Jose Vilsemar da Silva
Brazil / Roraima / Boa Vista
Brazil / Santa Catarina / Sao Francisco
Sidiney Rodrigues
Do Sul

ASSINATURAS
Sergio Emanuel Galembeck
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Eulina Menezes Lavigne
Brazil / Bahia / Salvador
Alexandre Gouveia Martins
Brazil / Santa Catarina / Florianopolis
ramalho
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Cristiano Cardoso Gomes
Brazil / Pernambuco / Recife
Luís Fernando Richter Pereira dos
Santos
Brazil / São Paulo / Sorocaba
Brazil / Pernambuco / Jaboatao Dos
Hainer Bezerra de Farias
Guararapes
Alexandre Vasconcelos
Brazil / Minas Gerais / Nova Lima

Anderson Siqueira da Cruz
angel luis gonçalves rodriguez
carlos tadeu kummer
Danilo Junior
Evandro Fantin Abitante
Felipe Gil Santos
joão batista ribeiro machado

Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil

Lidiany Cerqueira Santos
marcelo augusto santiago

Brazil / Bahia / Feira De Santana
Brazil / Minas Gerais / Sabara

Liliane Julia do Nascimento

Brazil / São Paulo / Jandira
Brazil / Minas Gerais / Santo Antonio
Do Monte
Brazil / Rio Grande do Sul / Pelotas

Marcelo Camargo Dutra
Marcelo Tust
MARCOS ANTONIO DOS SANTOS

/
/
/
/
/
/
/

São Paulo / Jundiai
Distrito Federal / Taguatinga
São Paulo / Campinas
São Paulo / Taubate
São Paulo / Leme
São Paulo / Sao Paulo
Paraná / Curitiba

Brazil / São Paulo / Barueri
Brazil / Rio Grande do Sul / Porto
Ramiro de Ávila Peres
Alegre
Ricardo Augusto Agiuar de Lira Santos Brazil / Pernambuco / Recife

Este tipo de decisão não cabe a um senado que não
sabe como funciona nem como usar os recursos
cibernéticos existentes hoje, sendo que só gera
burocracia e custos adicionais a sociedade brasileira
que já está estafada com a carga tributária e o não
progresso da nação.

Sou a favor do debate e da divulgação de todos os
\passos\" do projeto de lei! "
Sou estudante de Direito e acredito, embora muitos
estejam descrentes, na democracia e no poder
emanado do povo

A Democracia deve estar em primeiro lugar. A
sociedade tem o direito de debater este importante
tema.

ASSINATURAS
Adriano Yamazawa
Guilherme Gentil do Amaral
Renaldo Ferreira da Silva

Brazil / São Paulo / Santos
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Brazil / Minas Gerais / Belo Horizonte

RICARDO BORGES COSTA DE AMARAL Brazil / Goiás / Goiania
RICARDO CAMILO GALAVOTI
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Thiago Santos
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Tiago Henrique França Baroni
Uberlan Guimarães Soares
Vital Salvino Ottoni
Edin Rivas Ribeiro
Devair Raymundo
Celso Fernandes Araujo Filho
Arlindo Saraiva Pereira Junior
Fernanda Ramalho de Sousa
Helton Mota Coelho

Jéssica Santis de Lima
Jerônimo da Cunha Ramos

Leandro Teles Rocha
Moises Oliveira Filocre Rodrigues
Pedro Henrique Ferreira de Lima
Renato Mendes Rocha
Ricardo Andrade Belo

CONCORDO... É PRECISO TER UMA DISCUSSÃO
AMPLA... POR ISSO A NECESSIDADE DE AUDIÊNCIAS
PUBLICAS!!!

Um absurdo o esse projeto de lei... Chega a ser
Brazil / São Paulo / Fernandopolis
ridículo!
Brazil / Distrito Federal / Planaltina
Apoiado.
Brazil / Minas Gerais / Belo Horizonte Todos à luta por um país mais decente.
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Brazil / Espírito Santo / Cachoeiro De
Itapemirim
Brazil / São Paulo / Campinas
Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro
Brazil / Acre / Rio Branco
Brazil / Minas Gerais / Belo Horizonte Eu quero minha liberdade!
Embora possa demorar mais para o projeto sair,
audiencias publicas são sempre beneficas porque o
Poder Legislativo poderá ter uma ampla visão dos
problemas que acometem a sociedade.\r\n\r\nNo mais
entendo a necessidade de termos um Codigo sobre
normas virtuais, qtos aos direitos autorais, abusos de
internet, crimes na internet e vários assuntos que se
Brazil / São Paulo / Santos
encontram nebuloso no nosso mundo juridico.
Brazil / Rio Grande do Sul / Pelotas
Sou a favor de uma lei regularizando a internet no
Brasil e em outros países porque fui vítima de calúnia,
difamação e injúria no Orkut e a polícia civil de Minas
Gerais pode fazer pouca coisa para produzir provas
contra os delinqüentes que divulgaram coisas
Brazil / Minas Gerais / Belo Horizonte desagradáveis a meu respeito.\r\n
Brazil / Bahia / Irece
Todos Juntos a favor da Liberdade!\r\n
Brazil / Rio Grande do Norte / Natal
Brazil / Goiás / Anapolis
Brazil / Paraíba / Joao Pessoa

ASSINATURAS

Willians Dutra
Társis Valentim Pinchemel
Paulo Silveira Machado
PAULO JOAQUIM ANTÔNIO

Brazil
Brazil
Brazil
Brazil

/
/
/
/

São Paulo / Sao Paulo
Bahia / Vitoria Da Conquista
São Paulo / Campinas
Goiás / Goiania

Daniel Requena
Jefferson Aranha Dos Santos

Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Brazil / Paraíba / Joao Pessoa

Maximiliano de Carvalho Jacomo

Brazil / Minas Gerais / Belo Horizonte

Rubem da Silva Lima
PAULO JOAQUIM ANTÔNIO
PAULO JOAQUIM ANTÔNIO
igor lucena
Diogo Dutra Albuquerque
Francisco de Souza Junior
Flávio Ronison Sampaio

Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil

Jefferson Pereira Maurici
Vinicius Pontes Rodrigues
Boanerges Moreira Costa Filho

Brazil / Santa Catarina / Jaragua Do Sul
Brazil / Minas Gerais / Uberlandia
Brazil / São Paulo / Sao Carlos

Alexandre Souza Aguiar

Brazil / Bahia / Salvador

/
/
/
/
/
/
/

Rio de Janeiro / Rio De Janeiro
Goiás / Goiania
Goiás / Goiania
Rio Grande do Norte / Natal
Alagoas / Maceio
São Paulo / Cravinhos
Paraíba / Joao Pessoa

Como sempre o Brasil não dá um passo para frente e
nem em sentido algum. Uma política forte pela
educação, inclusão social, combate à pobreza e contra
a forte criminalidade está mais que atrasada, mas o
que o povo recebe é mais um fato que não tem
explicação clara e nem debatida pelo principal
interessado : o povo.

Não quero minha \vida digital\" sendo espionada!\r\nSe
na vida real, tenho direito a privacidade por que então
eu permitiria alguem armazenar todos os meus dados
que passam pela rede em caso de um eventual
crime ?\r\nNão funciona assim na \"vida real\"...não
deve ser assim na vida digital!\r\nQuero meus direitos
de privacidade garantidos e conto com a ajuda de
vocês para isso.\r\nSe possível gostaria inclusive de
participar de qualquer reunião que for realizada."
Acho que devem haver sim um debate transparente e
com a participação de todos da sociedade.
esta e uma boa idea esperamos que vc tenha sucesso.

Viva liberdade de expressão e o direito de ir e vir.
Abaixo a estas tentativas de censura e retorno ao
autorização.

ASSINATURAS
Arthur Filipe Martins Nascimento
Aruan
Bruno Vilas Boas Bispo
ENZO VERZARO

Brazil
Brazil
Brazil
Brazil

Ezio de oliveira rocha

Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro

Gabriel Mascarenhas de Santana
Vinicius Pontes Rodrigues
Rogério Fernandes Brito
miguel angelo chagas neumann
Vítor Garcia

Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil

Gilmar M. Mendes

/
/
/
/

/
/
/
/
/

São Paulo / Sao Carlos
São Paulo / Sao Paulo
Bahia / Salvador
São Paulo / Campinas

O projeto deve ser melhor estudado por pessoas que
entendam verdadeirame do assunto e posteriormente
debatido com segmentos da Sociedade,pois tipificar
crime é coisa dificil e de imensa responsabilidade.

São Paulo / Sao Caetano Do Sul
Minas Gerais / Uberlandia
Minas Gerais / Itajuba
Rio Grande do Sul / Guaiba
São Paulo / Campinas

Hisham Hashem Muhammad

Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Brazil / Rio Grande do Sul / Sao
Leopoldo

Jorge Luiz da Silva

Brazil / Minas Gerais / Juiz De Fora

José Theodozio Bento Neto

Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Brazil / Mato Grosso do Sul / Campo
Grande

Kênia Maciel Lacerda

Reitero essa petição integralmente.
Software Livre, consciência livre

Apoio a iniciativa de transparência na formulação das
leis\r\ndesse pais, em especial as de informática que
passem aos\r\nolhos do deputado federal Julio
Semeguini/PSDB/SP
e\r\ndo
senador
Eduardo
Azeredo/PSDB/MG.\r\n\r\nÉ sempre bom estar atento a
inicitiva desses argutos.\r\n\r\nParabéns pela iniciativa.
É necessário trazer a público discussões de tal
importância e evitar o tratamento subterrâneo que
costuma ser utilizado por certos políticos para validar
seus interesses.
É indispensável que haja uma comissão pública
composta por empresas e profissionais ligados à
internet para que se possa medir os benefícios e
principalmente os prejuizos que serão acarretados por
tais leis.\r\nTodo o cuidado é pouco com os políticos, é
mais provável que eles queiram nos ferrar do que
tenham algum interesse em beneficiar o público. \r\nSe
não ficarmos de olho neles só teremos duas
alternativas: \O caminho da roça e o da Rocinha\".\r\n"

ASSINATURAS
karina yamane
Leonardo Ruoso
Luis Fernando Planella Gonzalez

Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro
Brazil / Ceará / Fortaleza
Brazil / Rio Grande do Sul / Porto
Alegre

Marcos Elias Picão
Neilson José Vilela de Carvalho Filho
Paulo Cesar Peixoto Sobrinho
Sergio Beltrão de Andrade Lima
Talal Mouallem
Tatiana Silva Coutinho
taynara segurado

Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil

/
/
/
/
/
/
/

São Paulo / Sao Paulo
Alagoas / Maceio
Paraná / Curitiba
Ceará / Fortaleza
Acre / Rio Branco
Bahia / Salvador
Acre / Rio Branco

Thiago Tabosa de Souza
Walter Ramos Buga Neto
Wanderson E. Pinheiro
Victor Westmann

Brazil
Brazil
Brazil
Brazil

/
/
/
/

Ceará / Fortaleza
Distrito Federal / Brasilia
Rio de Janeiro / Nova Iguacu
São Paulo / Sao Paulo

Claiton Tadeu Bulhoes Junior
Abelmon de O. Bastos
Gabriel Schommer Ames
Antonio Arles dos Anjos Junior
Adriano Machado Rocha

Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil

/
/
/
/
/

São Paulo / Adamantina
Bahia / Salvador
Paraná / Toledo
São Paulo / Sao Paulo
Bahia / Salvador

João Lourenço de Souza Junior
Lucas Rodrigues
John Harrison Batista dos santos
teste

Brazil
Brazil
Brazil
Brazil

/
/
/
/

Ceará / Fortaleza
Paraná / Curitiba
Alagoas / Arapiraca
Bahia / Salvador

Deverá ser bem claro... Público, sem anonimado no
meio. O controle da Internet não pode exisitir como
\controle\". O país não cuida de tarefas básicas, não
cuida do controle da política e do judiciário (quantos
corruptos no meio!), como pode querer controlar a
Internet? Primeiro as tarefas básicas. Enquanto o país
não tiver uma administração e membros em todas as
instâncias competentes, não se pode falar em controle
de Internet."
Transparência!

Devemos nos unir para que o debate seje feito da
maneira mais transparente possível . Tomara que isso
aconteça .
É isso ai ! Censura já !

No Minimo Necessario ... Para garantir o intençao da CF
da igualdade bem como o boni iuris ...\r\n\r\n

DEMOCRACIA É DEBATE JÁ!
Concordo plenamente, é preciso um debate amplo e
uma maior divulgção desse PL perante a sociedade.

ASSINATURAS
Adriano
Guilherme Saueressig Rodrigues
Ivo Ferro
DANIEL
AFONSO
MARCILIO
MAGALHAES FILHO
Felipe Farias Zanoello
Alexandre Nuccini Pires
Altino Mayrink
Bruno Murta Tuy

Brazil / São Paulo / Sao Jose Do Rio
Preto
Brazil / Rio Grande do Sul / Alvorada
Brazil / Ceará / Fortaleza
DE
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil

/
/
/
/
/

Paraíba / Joao Pessoa
Santa Catarina / Florianopolis
São Paulo / Sao Paulo
Rio de Janeiro / Rio De Janeiro
Bahia / Salvador

Charla Dias Mezadri
Claudia Maria daCosta Archer

Brazil / Espírito Santo / Vila Velha
Brazil / Maranhão / Sao Luis

Danielle
Adrianno Esnarriaga Sereno
Leonardo Fujita
Otávio Amaral

Brazil / Goiás / Goiania
Brazil / Mato Grosso do Sul / Corumba
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Brazil / São Paulo / Franca
Brazil / São Paulo / Sao Joao Da Boa
Vista
Brazil / Rio Grande do Sul / Caxias Do
Sul
Brazil / Rio Grande do Sul / Porto
Alegre
Brazil / Santa Catarina / Mafra
Brazil / Paraná / Cascavel

Edith Maria M. O. freitas
paulo ricardo s costa
Luciano Infantini Dini
Josenildo Stock
Sonia Sag

Daniel R. Bauermann

Essa medida é um atraso para o Brasil
Ainda deve ser analisada e ser debatida
Sou contra pois ja temos proibições demais neste
país,vamos proibir algo tipo corrupção...o q acham?
contra o controle da Internet
Apoio a audiência pública e a interferência técnica de
pessoas conhecedoras do assunto.

Ao contrário de projetos como o aumento salarial (que
também deveria ter sido um processo transparente), é
fundamental que um projeto desta dimensão e que
Brazil / Rio Grande do Sul / Novo afeta diversos segmentos geradores de emprego da
Hamburgo
sociedade seja discutido de forma aberta.

ASSINATURAS

Fabio César Canesin
Guilherme Gomes Pinto
Henrique Fontenele

Brazil / Santa Catarina / Florianopolis
Brazil / Rio de Janeiro / Campos Dos
Goytacazes
Brazil / Pará / Belem

João Teixeira de Jesus

Brazil / Bahia / Salvador

John Deivid Inocêncio
Josiane Biancon da Veiga
Letícia Veloso
Nicholas Ian Fellows de Lucena
Rita de Cássia A. R. Pereira

Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil

ROBERTO CLAUDIO BENTO DA SILVA
Tábata David de Oliveira Sousa

Brazil / Ceará / Araripe
Brazil / Minas Gerais / Belo Horizonte

Teófilo Poletto Baiocco

Brazil / Rio Grande do Sul / Lajeado

THALITA DOS SANTOS COVRE
Wenyton Marinho da Silva
Juliana

Brazil / Espírito Santo / Cariacica
Brazil / Pernambuco / Recife
Brazil / São Paulo / Sao Paulo

/
/
/
/
/

Paraíba / Pocinhos
Rio Grande do Sul / Ijui
São Paulo / Sorocaba
Rio de Janeiro / Rio De Janeiro
Espírito Santo / Vitoria

O projeto de lei trata de forma dúbia e confusa o
\acesso não autorizado\" a dados de sistemas
computacionais, de modo que o problema se agrava
quando considerasse as atuais e possíveis futuras
formas de comunicação sem fio, um não usuário de
uma rede poderia receber dados desta simplesmente
por ter um equipamento capaz de faze-lo, o que
claramente não é um ato criminoso."

Este projeto de lei é um retrocesso em um mundo em
que tenta se fazer inclusão social através da inclusão
digital e fere todos os direitos de liberdade de acesso a
bens e serviços pela sociedade.
Além da prática de crimes pela internet, devemos
atentar para o absurdo do século: a facilidade com que
pessoas de mal caráter podem criar um profle qualquer
no orkut, e criar comunidades, exibindo fotos de
pessoas, e conteúdo difamatório acerca de qualquer
um!!!! Muitos pais e mães de família já foram expostos
ao ridículo através de comunidades orkutianas!!!! O
orkut é um espaço perfeito pra quem quer expor outras
ao ridículo!!!\r\n
Precisamos de controle na Internet.

Facismo: SEM COMENTÁRIOS
PEÇO TRANSPARÊNCIA NO PROJETO DE LEI QUE TRATA
DO CONTROLE DA INTERNET NO BRASIL.
A discussão deste tipo de assunto por leigos totais não
é nem cabível.\r\nSem contar que toda e qualquer
restição à individualidade e à privacidade do cidadão é
intolerável!
CENSURA!! E DAS MAIS RIDÍCULAS E SEM PROPÓSITO.
tem que se dar um ponto final nesses crimes virtuais !

ASSINATURAS
Nathalia
Lucildo Monteiro
Bruno Boaventura de Oliveira Lacerda
EDUARDO ANTONIO LIMA UZEDA

Brazil
Brazil
Brazil
Brazil

/
/
/
/

São Paulo / Sao Paulo
Ceará / Fortaleza
Bahia / Vitoria Da Conquista
Bahia / Salvador

Antonio Orenilton Vidal da Costa
Luiz Henrique

Brazil / Ceará / Fortaleza
Brazil / Santa Catarina / Tubarao

Marlene de Souza

Brazil / Santa Catarina / Blumenau

Tulio Albuquerque Tabatinga
Inácio Arnoni Sobrinho
Bruno Estevão Oliveira Pires
Marcelo Baino do Carmo
ADENOR VICENTE WENDLING
Daniel Racca da Silva
Andréa Vieira Costa
willian thiago lopes de oliveira
Luiza Laier
Michel Pereira e Silva
Juliano de Aquino Xavier
Luiz Henrique pimenta
Sinval Amaral Felisberto
Natasha Nonogaki

Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil

/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

Minas Gerais / Belo Horizonte
Minas Gerais / Belo Horizonte
São Paulo / Jacarei
Minas Gerais / Belo Horizonte
Santa Catarina / Tunapolis
Rio de Janeiro / Rio De Janeiro
Piauí / Teresina
Goiás / Goiania
Minas Gerais / Juiz De Fora
Goiás / Goiania
Rio de Janeiro / Rio De Janeiro
São Paulo / Sao Paulo
Goiás / Novo Gama
São Paulo / Sao Paulo

chris garcia de brot
Gisele Rodrigues dos Santos
Rogerio Acquadro
Carlos Augusto Pena
João Azeredo
Roberto Franair Gomes de Castro

Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil

/
/
/
/
/
/

Minas Gerais / Belo Horizonte
Amazonas / Manaus
São Paulo / Sao Paulo
São Paulo / Santo Andre
São Paulo / Sao Paulo
Distrito Federal / Brasilia

Eu Assino essa petição por achar equivocada está PL
em questão, pois ela cria dificuldades e burocratiza o
acesso a Internet. gerando obstáculos para as
instituições que promovem a inclusão Sócio-Digital \r\n\
r\nSem Mais\r\n\r\nOrenilton\r\nCoordenador do Projeto
Casa Brasil\r\nUnidade Granja Portugal\r\nFortaleza ceará
E Deus fez o Software Livre
Vamos acabar com maus tratos de animais, são seres
vivos com sentimentos, será até qdo meu Deus.
Alguma coisa tem que ser feito.
Solicito como cidadão a mudança já nas penalidades e
controle do uso indevido da internet.

parabéns pela iniciativa, vamos lutar
liberdade sem esquecer da legalidade.

por

mais

ASSINATURAS
simone dos santos mégre
Ewerton Santos da Silva

Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro
Brazil / São Paulo / Santo Andre

Para evitar que a net seja um um inferno assino
Brazil / Paraíba / Joao Pessoa
embaixo tambem
Brazil / Rio de Janeiro / Resende
Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Brazil / Paraná / Pontal Do Parana
Brazil / São Paulo / Campinas
Brazil / Paraná / Cascavel
Brazil / São Paulo / Aracatuba
Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro
Brazil / Rio Grande do Sul / Cachoeira
Anderson Lima Ritter
Do Sul
Jonas
Brazil / Amazonas / Manaus
EDVALDO OLIVEIRA CORAGEM
Brazil / Distrito Federal / Brasilia
miriam barroso
Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro
Bárbara Souza
Brazil / São Paulo / Jundiai
Rosangila Gonçalves de Castro
Brazil / Paraná / Maringa
Rudá Porto Filgueiras
Brazil / Bahia / Salvador
Henrique Augusto Menarin
Brazil / Santa Catarina / Florianopolis
William Oliveira
Brazil / São Paulo / Sorocaba
Alexandre Sales Vasconcelos
Brazil / Paraíba / Campina Grande
Edinaldo Francisco da Silva
Brazil / Sergipe / Japoata
Ramon Wendell
Brazil / Paraíba / Campina Grande
adriana amaral
Brazil / Paraná / Curitiba
thiago dos santos galdino
Brazil / Pernambuco / Caruaru
Pablo Vieira Florentino
Brazil / Bahia / Salvador
Marco A. Siebeneichler
Brazil / Paraná / Curitiba
Thiago Fabiano Gomes Varjão
Brazil / Bahia / Paulo Afonso
Brazil / São Paulo / Sao Bernardo Do
Wellington Pinheiro
Campo
Evandro
Brazil / São Paulo / Cerquilho
Ótima iniciativa Thiago, pena que não estou no Brasil
para acompanhar de perto. Sempre em busca de uma \
Aislan Vargas Basilio (AGEIA DENSI
melhor internet\" !"
Brasil)
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Jonas Wictor Florêncio Pereíra
Antonio Carlos V da Silva
Luiza Jambeiro Quinderé
Gabriel O. Pereira
André Filipe de Assunção e Brito
Marcio William Roque
Fernando Graeff Machado
Gabriel Yukiyosi Tanaka
Auric Saint' Just Ribeiro

ASSINATURAS
Alexandro Silva
natalia

Brazil / Bahia / Salvador
Brazil / São Paulo / Sao Paulo

Ana Carolina de Noronha Loureiro
André Filipe de Assunção e Brito
André Lage Freitas

Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro
Brazil / São Paulo / Batatais
Brazil / Bahia / Salvador

andre luiz israel
Andre Oliveira Machado
Angela Tibau
Arnaldo Barreto Vila Nova

Brazil
Brazil
Brazil
Brazil

Austecliano de Sá
Cláudia Maciel Pereira Botrel
Débora Souza da Silva
Daniel Köhler Osmari
Iram Alves de FAria
Helena Conceição
Flavio
Luiz Gustavo Highet
Rodolfo de Sousa Oliveira
Lara
Alana Dias Santana
danielle nascimento santos
Eduardo Cassol Zambrano
Fernanda Ribeiro Soares
Raimundo Macêdo Santana
gleice cristiana sobreira
gabriel delgado duro
William Vogelmann Sikilero

/
/
/
/

São Paulo / Sao Paulo
Bahia / Salvador
Rio de Janeiro / Rio De Janeiro
Bahia / Alagoinhas

Me indigna ver fotos de crianças e adolescentes
assassinados dentro das comunidades na guerra do
tráfico em diversas páginas do orkut, enquanto as
famílias sequer sabem onde estão os seus corpos.

demorô para alguem tomar alguma providencia, sobre
\r\ncertas coisas ke acontecem na internet, sobre tudo
com o orkut.

isso é um absurdo, mesmo não cometendo crimes
Brazil / Espírito Santo / Vila Velha
seremos punidos...\r\n\r\nsem mais.
Brazil / Minas Gerais / Bom Despacho Sem comentarios
Brazil / Rio Grande do Sul / Novo
Hamburgo
Brazil / Rio Grande do Sul / Porto
Alegre
Brazil / Distrito Federal / Brasilia
Brazil / São Paulo / Jundiai
Brazil / Sergipe / Aracaju
Brazil / São Paulo / Jundiai
Brazil / Bahia / Salvador
Brazil / Pará / Belem
Brazil / Bahia / Itabuna
Brazil / São Paulo / Santos
Brazil / Paraná / Apucarana
Brazil / Distrito Federal / Brasilia
Brazil / Ceará / Caucaia
Brazil / São Paulo / Osasco
Brazil / Rio Grande do Sul / Porto
Alegre
Brazil / Rio Grande do Sul / Porto
Alegre

ASSINATURAS
Priscila França Pereira
Rafael de Sousa Almeida
joao henrique freits silva
Enrico Carvalho Rezende Watanabe

Brazil
Brazil
Brazil
Brazil

/
/
/
/

Rio de Janeiro / Sao Goncalo
Ceará / Fortaleza
São Paulo / Caieiras
São Paulo / Santos

Danielle Sampaio
Daniel Martins de Lima Silva
Denilso Pereira da Silva

Brazil / Minas Gerais / Januaria
Brazil / Rio de Janeiro / Teresopolis
Brazil / Santa Catarina / Concordia

DR JOAQUIM DA SILVEIRA FILHO

Brazil / Minas Gerais / Ipatinga

Elson Maranhão
Fabianne Batista Balvedi

Brazil / Bahia / Salvador
Brazil / Paraná / Curitiba

Fabricio Elias Costa
Flávio Silva Maranhão

Brazil / Goiás / Goiania
Brazil / Bahia / Salvador

Gabriel Vinícius Carmona Gonçalves

Brazil / São Paulo / Sao Paulo

Isaias Fontana
Jader Drebes

\r\nO grande prazer da vida é fazer justamente o que
lhe parece ser impossível.
PROJETO DE SUMA IMPORTÂNCIA QUE , CERTAMENTE,
COM SUA APROVAÇÃO TRARÁ IMENSOS BENEFÍCIOS AO
SISTEMA
QUE
UTILIZADO
POR
MILHÕES
DE
BRASILEIROS.
Espero q prevaleça o bom censo, e ñ acensura
castrativas dos direitos
da livre liberdade de
expressão. Este Senador Eduardo Azeredo, ñ tem
moral p/ tentar aprovar um projeto de lei q venha
transformar o BRASIL em uma CHINA. Politicos como
este
Senador
c/
mentalidade
retrogada,
e
envolvimento em escandalos deveria ser impedido de
aprensentar PL ou fazer parte de qualquer comissão
até q seja provada a sua inocência, se isso for
possível.\r\n
A Lei de Controle da Internet é um retrocesso e
totalmente inaceitável, se queremos fazer do Brasil um
país moderno e com competitividade internacional.

Vamos Acabar Com Essa Falta De Democracia! Por Um
Brasil Honesto e Transparente!
O Projeto de Lei precisa de amplo debate e divulgação
dentro da sociedade, com múltiplos setores envovlidos
Brazil / Rio Grande do Sul / Flores Da para que possa ser legitimado como a verdadeira voz
Cunha
de justiça que emana do povo.
Brazil / Rio Grande do Sul / Porto Venho por meio desta declarar que estou ciente e que
Alegre
assino a favor de uma internet mais controlada.

ASSINATURAS

Jeronimo Pellegrini
João Elton Moreto

Brazil / Santa Catarina / Florianopolis
Brazil / São Paulo / Piracicaba

Joelson dos Santos Soares

Brazil / Bahia / Salvador

Joildo Barreto dos Santos
Brazil /
JORGE YUKIO WATANABE
Brazil /
JOSÉ MORAES LOBATO
Brazil /
Juciê Roniery Costa Vasconcelos Silva Brazil /
leticia maria vieira
Brazil /
Lindi Brito
Brazil /

São Paulo / Sao Paulo
São Paulo / Santo Andre
Amapá / Macapa
Distrito Federal / Brasilia
Santa Catarina / Criciuma
Bahia / Salvador

Mais de uma vez vi projetos de lei sendo \tocados
adiante\" sem uma discussão ampla entre as diversas
pessoas que realmente conhecem o assunto. O projeto,
como está, é um desastre."
Argumentos(camuflados) para coletar dados de
usuários
sem
conhecimento.\r\nArgumentos(camuflados)
para
manter gigantescas bases de dados com informações
privadas dos usuários e usa-las de acordo com os
\interesses\".\r\nUsuários que realmente quiserem o
anonimato, continuarão no anonimato.\r\nInteressante
seria educar, treinar e capacitar corretamente
administradores para elevar o nivel de segurança
da \"peneira mudial de computadores\".\r\n\r\n\r\n\r\n"
Esse projeto representará um enorme ataque às leis de
privacidade, respeito e demais liberdades individuais e
coletivas, caso seja aprovado da forma como está.
E MUITO IMPORTANTE PARA CRIMES CIBERNETICOS.
Respeito!

Luís Fernandes Soares

Brazil / São Paulo / Sao Paulo

Marcos Augusto Gomes da Rocha
Maria Fernanda de Assis Pereira

Brazil / Santa Catarina / Tubarao
Brazil / Minas Gerais / Contagem

Tudo por uma internet sadia e sem criminalidade!
Pela Regulamentação \r\n\r\n.Marco Regulatório Civil \r\
nda Rede Mundial de computadores no Brasil
Concordo com a petição \Pelo debate e transparência
no PL de Controle da Internet\"."
Justiça ja.Chega de gastos extras.

Brazil / Goiás / Goiania

É preciso se fazer um amplo debate envolvendo a
sociedade brasileira, família e escola, universidade
sobre o uso da internet. A internet veio para
democratizar a comunicação, contudo está sendo
usada para cometer crimes contra crianças e
adolescentes até adultos. Sou a favor do debate pela
transparência na Internet. Não podemos conviver com
qualquer tipo de crime quanto mais este PEDOFILIA.\r\n

Maria Francisca da Silva Santos

ASSINATURAS
MAURICIO DIMANT
Milton Osvaldo dos Santos Junior
Nélio da Rosa Brum
Norma Braga de Sá
PATRICK RAFAEL TEIXEIRA BATISTA
Rachel Coelho do Nascimento
Raphael Souza Freitas
Ricardo ropalato de Melo
Roberson Calos Fox
Rose Porto
Samory Santos
Sandrinha
Sônia Pimheiro Mourão
Saulo Andrade de Araújo
Thiago Pojda
Vanessa
Rafael von Hoonholtz Magrin
André Luiz Alves de Oliveira
João Carlos Batista
Rodolfo da Silva Costa
nathan martins fernandes
Gilton Koch Goulart
Fernando Bellentani
Klébio Amorim Marques Gomes
Valéria Cristina da Silva
Renata
Raoni Miranda Maddalena
Paulo Sérgio Miguel
danielle noronha maia

GOSTARIA QUE TODO CRIME PELA INTERNET FOSSE
Brazil / Rio de Janeiro / Angra Dos Reis JULGADO ESTE É O SONHO DE TODA PESSOA JUSTA
Brazil / Rio de Janeiro / Campos Dos
Goytacazes
Desde que se respeite os direitos individuais legítimos,
há a necessidade sim de ter uma lei assim.
Brazil / Rio de Janeiro / Mendes
Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro
Brazil / São Paulo / Apiai
Brazil / Ceará / Fortaleza
Brazil / Minas Gerais / Frutal
Brazil / Bahia / Salvador
Brazil / Minas Gerais / Belo Horizonte
Brazil / Alagoas / Maceio
Precisamos mudar com URGÊNCIA!
Brazil / Bahia / Salvador
Brazil / São Paulo / Americana
Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro
Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro Assino a petição
Brazil / Paraná / Curitiba
Temos que colocar um fim na criminalidade,
Brazil / Paraíba / Joao Pessoa
preconceito, pornografia na internet
Brazil / Rio Grande do Sul / Porto
Alegre
Brazil / Goiás / Goiania
Brazil / Santa Catarina / Joinville
Brazil / Rio Grande do Norte / Natal
Brazil / Maranhão / Sao Luis
Brazil / Rio Grande do Sul / Santa
Maria
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Brazil / Distrito Federal / Brazlandia
Brazil / São Paulo / Osasco
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Brazil / Santa Catarina / Sao Jose
Brazil / São Paulo / Sao Paulo

ASSINATURAS
Marceli Magalhães Silva
Maria Iris de Oliveira Nogueira
Filipe Barbosa do Lago
Mariana Paz Gonçalves
Gabriel Gagliardi Frate
Krislane de Andrade Matias
Alfeno Rodrigues de Assunção Júnior
Ana Cláudia Bline Graciano

Antonio Carlos Ribeiro Nogueira
Arthur Luiz Gonçalves da Costa
Bruno Aires Colaço
Claudia Regina Favaro
Edson Franklin de Carvalho
Elcio Weiss
Eliana da Costa Araújo
Elter de Mello Correa
Flávio Casas de Arcega
francisco magalhaes neto

FRANCISCO MIRALHA DA SILVEIRA
FREDERICO A. S. PINTO
Guilherme Drago

Brazil / São Paulo / Sao Jose Dos
Campos
Brazil / Rio Grande do Norte / Mossoro
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Brazil / Santa Catarina / Tubarao
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Brazil / Distrito Federal / Brasilia
Brazil / Distrito Federal / Brasilia
Brazil / Pernambuco / Olinda

Tendo-se em mente as informações apresentadas
acredito que seja de muito bom senso uma discussão
através de debates abertos a todos os segmentos da
sociedade brasileira.

Brazil / Santa Catarina / Florianopolis
Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro
Brazil / Paraíba / Joao Pessoa
Eu assino!
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Brazil / Rio Grande do Sul / Porto
Alegre
Liberdade!
Liberdade de expressão acima de tudo, seja na rua, na
WEB, nos meios de comunicação ou seja lá onde quer
Brazil / Rio Grande do Sul / Canoas
que seja.
Sem comentários, um absurdo o que estão querendo
Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro implantar.
Brazil / Paraná / Curitiba
Brazil / Santa Catarina / Joinville
Democracia!
Brazil / Alagoas / Maceio
Porque, justamente agora que a \tão sofrida esquerda\"
chegou ao maior cargo do executivo se fala tanto e se
volta tanto a este assunto infame e perigoso que é a
Brazil / Rio Grande do Sul / Gramado CENSURA?????"
Brazil / Pará / Belem
DIREITOS HUMANOS NA INTERNET JÁ!
Brazil / Rio Grande do Sul / Porto
Alegre

ASSINATURAS
A criminalidade tem que acabar,os crimes são mais do
que reais pq a maioria dos deles começam na
internet!\r\nVejam senhores,vcs abrindo a internet e se
deparando com o horror que é a PEDOFILIA,tem
Comunidades ensinando como fazer BOMBAS,CRIMES
CONTRA A VIDA,que ja vi várias notícias de pessoas se
matando por incentivo de outras na Net,etc!\r\nUnidos
conseguiremos acabar c/ os crimes!\r\nObrigada\r\n
chega de nos enpurrar leis queremos participa\r\n\r\n
É preciso um amplo debate antes da aprovação de uma
lei tão abrangente.
Um passo muito importante, sera necessario um
estudo muito cuidadoso.
A
tentativa
de
passar
esta
lei
reflete
o
desconhecimento do seu autor

Joany Lacerda de Oliveira
jorge luis bonfiglio

Brazil / Goiás / Goiania
Brazil / Rio Grande do Sul / Alvorada

Kátia Maria Maia Ferreira

Brazil / Pernambuco / Recife

Leonardo Gomes Lima

Brazil / Bahia / Salvador

Leonardo Perrucho Mittaraquis
Stefani Pereira
Bárbara Elutério da Silva

Brazil / Sergipe / Aracaju
Brazil / São Paulo / Embu
Brazil / São Paulo / Diadema
Brazil / Rio Grande do Sul / Pantano
Grande
Brazil / Santa Catarina / Joinville
Brazil / Ceará / Fortaleza
Brazil / Rio Grande do Sul / Porto
Alegre
Brazil / Rio Grande do Norte / Natal
Brazil / Espírito Santo / Vila Velha
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Brazil / São Paulo / Santos
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Brazil / Pernambuco / Recife
Brazil / Pernambuco / Paudalho
Brazil / Mato Grosso do Sul / Campo
Grande
Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro
Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro
Brazil / Rio Grande do Norte / Mossoro eu assino

Anderson Scouto da Silva
Angela
Sandro Vilar Teixeira Benevides
julio césar monteiro souto
Rafael Gomes de Oliveira
Georgio Ramalho
Vitor Martins
nivaldo paulo
Alexandre Mariano
Guilherme Aleixo Boani
Carolina Cani Dias
Leli
Angelique Lebrun
Alexandre Bezerra Cabral
Letícia França Corrêa
Maicon

ASSINATURAS
marcia
Murilo Augusto Machao Melo

Brazil / Paraná / Curitiba
Brazil / Bahia / Salvador

Neilson Antônio Henriques
noeli teresinha chagas rosa

Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro
Brazil / Santa Catarina / Joinville

Rafael Masoni

Brazil / São Paulo / Sao Paulo

Rafael Thomé Guimarães
Régis Fernandes Gontijo

Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Brazil / Minas Gerais / Belo Horizonte

Renan Moreira
Ricardo Jorge Pires dos Anjos
Rondinelli F. de Lima
Sergio Pires de Albuquerque
Solange B. Frota
Valéria Velasco Pina

Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil

Valdenir Freire

Brazil / Paraná / Nova Londrina

Valdenir Tomas Freire

Brazil / Paraná / Nova Londrina

/
/
/
/
/
/

São Paulo / Sao Paulo
Pernambuco / Recife
Pará / Belem
Minas Gerais / Belo Horizonte
Rio de Janeiro / Nova Friburgo
Rio de Janeiro / Rio De Janeiro

basta! quero o mundo virtual livre de drogas,
assassinatos, prostituição e PEDOFILIA!!
Sou totalmente contra o PL!
Diante da proposta absurda, esse comentário é mesmo
necessário ?
Sou contra qualquer intervenção jurídica na Internet
como ambiente virtual.\r\nCreio que o Brasil não está
preparado para isso e que não haja gente, que entenda
do assunto, no poder para falar por tantos que usam o
serviço diariamente.\r\nA não ser que seja para julgar a
disseminação de crimes do mundo real, como pedofilia,
roubos, contato entre criminosos e etc., sou
contra.\r\nQuem deveria ser podado é a Microsoft.
Por mais que a plaga cibernética seja um território
abstrato, aqueles que nela atuam estão em um
territíotio físico, no caso de nosso interesse, o do Brasil
e as consequências desses atos para nossos cidadões e
mesmo
para
nosso
mecanismo
estatal
é
inconteste.\r\n\r\nÉ inconcebível termos que ser
atacados e ficarmos de mãos atadas em pleno século
XXI! Quem vai nos defender? Chapolim Colorado?
Código de Hamurabi?
A ditadura ja acabou há anos. Liberdade e privacidade
para todos!
Segurança na internet.

como que se não houvesse meios de burlar possíveis
barreiras na internet... LIBERDADE JÁ!!
era o que faltava! enquanto na alemanha querem
acabar com o IP, aqui querem controlar a internet!
FALTAM SENADORES E DEPUTADOS COM \alguma\"
ou \"pequena\" EXPERIÊNCIA EM INFORMÁTICA!!!!!!!"

ASSINATURAS
Wandecleya Martins de Melo
Wanderson Santiago dos Reis

Brazil / Pernambuco / Recife
Brazil / Minas Gerais / Bambui

helena

Brazil / Paraná / Curitiba

Heraldo José Silva de Souza
Priscila Leme da conceição

Brazil
Brazil
Brazil
Maria
Brazil

Vinícius Castilhos Ibaldo
Lucas Fernandes da Silva

/ Ceará / Fortaleza
/ São Paulo / Guarulhos
/ Rio Grande do Sul / Santa
/ São Paulo / Registro

Joao Batista Reus de Sousa Silva
Brazil / Maranhão / Colinas
Rebeca Henennemann Vergara de Brazil / Rio Grande do Sul / Porto
Souza
Alegre
raphael do nascimento cordeiro alves Brazil / São Paulo / Serrana
Caio Redkowiez Rodrigues Gomes
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Aline Brito Santos da Silva
Brazil / Bahia / Salvador
Adjamilton Medeiros de Almeida Júnior Brazil / Paraíba / Joao Pessoa
Brazil / Mato Grosso do Sul / Campo
Bruno Fernandes Pereira
Grande

Cassio Amorim
Cayo Brito Vieira

Brazil / São Paulo / Santos
Brazil / Bahia / Salvador

Daniel Vieira Soares
David de Almeida Ferreira
Hugo Cesar Mendes Viegas
Jacimara Vieira dos Santos
J C B Vargas

Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil

/
/
/
/
/

Rio de Janeiro / Rio De Janeiro
Ceará / Fortaleza
Maranhão / Sao Luis
Bahia / Feira De Santana
Rio de Janeiro / Rio De Janeiro

por um orkut e o mundo virtual livre de drogas,
assassinatos, prostituição e PEDOFILIA!!
É um absurdo não debater tão relevante tema que vai
impactar na vida de todos.

Com tantos problemas e questões sociais de
magnitude e solucinalibilidade urgente, esses Senhores
querem intervir ne liberdade na net; pelo amor de
Deus! Fala serio!

A transparência em suas ações, é a maior
demonstração de legalidade e comprometimento de
um gorverno para com seu povo.
Exigimos transparência nesse projeto que com certeza
favorece a formação de \cartéis\" em vários níveis
dentro da internet, e afetará no preço e custo aos
internautas."
Ordem e Progresso sempre.
O Brasil tem sido um país exemplar no que concerne
aos assuntos de formatos abertos e transparência no
software. Para continuar, os projetos do Governo
devem sempre levar em conta a garantia da liberdade
do povo.

ASSINATURAS
Lúcio Charallo
Leonardo Bernardes

Brazil / Paraná / Guarapuava
Brazil / Bahia / Salvador

LUIZ aPAARECIDO DA sILVA
Mateus Pegorim
Rafael de Lima Franco
Cristiano Sartini Carneiro
Aline Oliveira
Marcelo
Roger Reghin

Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Sul
Brazil

Sedecias Lopes Cavalcante
Tatiana de A. Oliveira

Brazil / Distrito Federal / Ceilandia
Brazil / Bahia / Salvador

Wagner Teles de Oliviera
Warner Wanderlei Teodosio
MArco Aurelio Bueno
Paulo Ricardo de Azevedo
Kenji Tanaka
Lílian Muniz Feitosa do Nascimento
Vítor Cassol
Ana Beatriz Neves
Mateus Dos Anjos Cunha de Faria
Luciana Damaso
rodolfo viegas de albuquerque

Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Japan
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil

É preciso acabar o quanto antes com esses criminosos
/ São Paulo / Rio Claro
da Internet
/ Rio de Janeiro / Niteroi
/ São Paulo / Limeira
Por um mundo LIVRE!
/ Minas Gerais / Belo Horizonte
/ São Paulo / Sao Paulo
/ Rio Grande do Sul / Caxias Do
/ Paraná / Curitiba

/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

Bahia / Salvador
Santa Catarina / Florianopolis
São Paulo / Sao Paulo
Rio de Janeiro / Rio De Janeiro
Ibaraki-ken / Mitsukaido Shi
Ceará / Fortaleza
Santa Catarina / Florianopolis
São Paulo / Sao Vicente
São Paulo / Sao Paulo
São Paulo / Sao Paulo
Pernambuco / Olinda

Os nossos políticos deveriam conhecer a história pra
não perder tempo e dinheiro criando inutilidades e
problemas quando deveriam zelar pela liberdade e
bem público. Sempre é tempo de aprender com o
exemplo dos outros.
Que se faça lei de uma vez por todas!
É assustador como os parlamentares brasileiros
acabam por transformar questões que envolvem
aspectos estritamente técnicos e que, por isso,
solicitam um debate mais amplo, em mera questão
política. Enfim, resolve-se politicamente algo que de
toda sorte envolveria resoluções técnicas. Elementos
próprios ao debate de especialistas são somente,
muita
vez,
mobilizados
com
fins
única
e
exclusivamente política (vide o caso do uso de células
tronco embrionárias).
A Internet TEM que continuar LIVRE

ASSINATURAS
Alex Borba dos Santos
CLÁUDIA LOPES SANCHES
magaly peres pazello
MAria EmanuelaYglesias e Silva
Patrício mourato
Pedro Ivo Trasferetti von Ah
Rodrigo José da Rocha Rubio
Natália Carvalho
Bruna Garrote Cury
Icaro Santos Lopes
Tiago Borges Domingues
Taiana Coimbra
Alvaro Moreira
Felipe Antonio Muniz
Jacques Jefferson Leão Lima
João Vítor Reis de Carvalho
Rafael Costa Pereira
Letícia Gonçalves Winter
Felipe Morais Duarte Miranda
Alexsander Domingues Rodriuges
Maria Lucia Oliveira
Marlon
Pablo Fabião Lisboa
Marcéli Nicole Peixoto Paiva
Cristina Rosa de França
Diogo
Raquel Sousa Mendonça
Vanessa Da Cas Andrade
Sergio Lopes
Fabio Willian Maiolo da Silva

Brazil / Distrito Federal / Brasilia
Brazil / Rio Grande do Sul / Porto
Alegre
È um absurdo!!!
Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro
Brazil / Bahia / Salvador
Brazil / Pernambuco / Serra Talhada
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
liberdade, né...
Brazil / Mato Grosso / Cuiaba
Brazil / São Paulo / Sorocaba
Brazil / São Paulo / Bauru
Brazil / Pará / Belem
Brazil / Tocantins / Palmas
Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro
Brazil / Rio de Janeiro / Petropolis
Brazil / São Paulo / Sao Bernardo Do
Campo
É a coisa mais idiota do mundo, quebrar o sigilo dos
Brazil / Bahia / Salvador
usuários.
Brazil / Minas Gerais / Belo Horizonte
Brazil / Minas Gerais / Alfenas
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Brazil / Pernambuco / Recife
Brazil / Minas Gerais / Alfenas
Brazil / Rio de Janeiro / Niteroi
Brazil / São Paulo / Presidente naooo...\r\neu nao concordo com isso \r\ntodos somos
Venceslau
livres e queremos continuar sendo\r\n\r\n
Cultura tem que ser livre.\r\nE a cibercultura mais livre
ainda, porque é do seu dna.\r\nNão as restrições no
Brazil / Rio Grande do Sul / Pelotas
uso do ambiente cibernético!!!
Brazil / Ceará / Fortaleza
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Brazil / Goiás / Goiania
Brazil / São Paulo / Caraguatatuba
Brazil / Rio Grande do Sul / Gravatai
Brazil / Minas Gerais / Ipatinga
Brazil / São Paulo / Sao Paulo

ASSINATURAS
Jéssica de Campos Fernandes Fonseca
Douglas Araujo Amaral
Dostoievski Albino Batista
André Luis Gonçalves dos Santos
Ricardo Henrique Klemz
Isabella Maria Azevedo Vidigal
tom
Rodrigo Costa Mateus
Leonardo da Cruz
Marcelo Roberto Joaquim de Castro
Sean Telles Pereira
Josenaldo Bezerra Rolim
Walter Oliveira Filho
Felipe Munin Cezario
Gabriel de Mendonça Marinho
Daniel Vinícius Falavinha
Paulo Alberto Mazali
Henrique
Valadares Manoel da Silva
Marcos Augusto de Paula
Henrique Portela do nascimento
gabriela rodrigues
Gustavo C. de L.
Maria Laura Benassi
caio leardini
Jefferson Pires de Andrade Motta
Adilton das Virgens Andrade
Adonias de Oliveira
Alexandre César Santos da Silva
Ana Amanda Peixoto

Brazil / São Paulo / Taboao Da Serra
Brazil / Minas Gerais / Contagem
Brazil / Minas Gerais / Iturama
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Brazil / Santa Catarina / Blumenau
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Brazil / Pernambuco / Recife
Brazil / São Paulo / Franco Da Rocha
Brazil / Minas Gerais / Belo Horizonte
Brazil / Piauí / Teresina
Brazil / Pernambuco / Recife
Estamos de acordo com o rexto acima.
Brazil / Mato Grosso / Tangara Da
Serra
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Brazil / São Paulo / Sao Jose Do Rio
Preto
Brazil / Rio Grande do Sul / Porto
Alegre
Brazil / Pernambuco / Caruaru
Brazil / São Paulo / Rio Claro
Brazil / Distrito Federal / Brasilia
Brazil / São Paulo / Santos
Brazil / Santa Catarina / Blumenau
Brazil / Paraná / Campo Mourao
Brazil / Distrito Federal / Brasilia
Brazil / Rio de Janeiro / Niteroi
Apoio integralmente esta petição. É necessário o
Congresso Nacional promover o debate nas condições
Brazil / Bahia / Ipiau
propostas pela petição.\r\n\r\nAdilton
Brazil / Paraná / Curitiba
Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro
Brazil / Bahia / Salvador

ASSINATURAS
daniela bueno
Daniel Ferreira Balieiro
Diego Francisco Noleto Nunes
Elizabeth Metynoski
Emerson Souza Couto

Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil

/
/
/
/
/

Euclides Araújo de Carvalho
Fransmagno do Nascimento Matos

Brazil / Maranhão / Sao Luis
Brazil / Ceará / Fortaleza

Itamara Scaini
Josan Neves de Castro
Leandro Rodrigues Coelho
Lucas Nogueira Ribeiro

Brazil
Brazil
Brazil
Brazil

Luciana de Oliveira Lopes
Luciano Santana dos Santos

Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Brazil / Paraná / Uniao Da Vitoria

Manoel Benito Hernandes de Carvalho
Marcelo Augusto Freire Lopes
Marcelo Gomes de Santana
Marcos Douglas Barbosa Paiva
Maurille
Max da Silva
Néliton Santos Maciel
priscila
Rafael Marrocos Magalhães

Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil

/
/
/
/

/
/
/
/
/
/
/
/
/

São Paulo / Marilia
Mato Grosso / Cuiaba
Goiás / Goiania
Paraná / Curitiba
Goiás / Goiania

Amazonas / Manaus
Distrito Federal / Ceilandia
Goiás / Mineiros
Ceará / Fortaleza

São Paulo / Limeira
Pará / Belem
Pernambuco / Recife
Pará / Itaituba
Amazonas / Manaus
Rio Grande do Norte / Natal
São Paulo / Campinas
São Paulo / Suzano
Paraíba / Joao Pessoa

A petição merece a atenção de todos os que tiverem
acesso à Internet e dela se aproveitarem, direta ou
indiretamente.
É preciso que se regulamente com urgência os crimes
virtuais vez que esse espaço está se transformando
num Coliseu onde a turba ulula e os justos são
injustiçados.

isso é uma VERGONHA!
Assino esta petição por motivos óbvios e claros.A
internet é um poderoso veículo de comunicação onde
está sendo usado de maneira errônea com calunias ,
difamações,crimes virtuais, apologias e descontrole
geral.\r\nAs pessoas se apossam de dados pessoais da
gente e acho que invasão de computadores inclusive
deveria ser crime previsto em constituição federal.\r\n\
r\n
Discussão técnica jááááá!!! O PL necessita de um
amplo fórum com uma comissão técnica de alta
graduação, onde possa guiar nossos parlamentares.

Liberdade de comunicação!

ASSINATURAS

Raimundo Nonato Oliveira Furtado

Brazil / Paraíba / Joao Pessoa

Renan Faria
Roberto de Carvalho Contin
Roberto Fagá Junior
Rodolfo Borges
Tiago
Ane Victoria Alves de Oliveira
Sergio Henrique G da Silva
Felipe Jimenez Alegre
Maxwell de Lima Guerra
Mayara Silveira
Anderson

Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil

Victor Bogado da Silva Lins

Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro

/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

Rio de Janeiro / Teresopolis
Paraná / Curitiba
São Paulo / Sao Carlos
Rio de Janeiro / Niteroi
São Paulo / Sao Paulo
São Paulo / Guarulhos
Santa Catarina / Criciuma
São Paulo / Sao Paulo
São Paulo / Carapicuiba
São Paulo / Santos
São Paulo / Sao Paulo

É uma vergonha termos que exigir o que nosso
parlamento sabe que têm a obrigação de fazer. É parte
de suas responsabilidades, como empregados que são,
do povo brasileiro.
Eu acho que de uma vez por todas esses crimes tem
que ter punição, e é pra já, todos fazem o que querem,
falam mal de pessoas, difamam, e ameaçam também,
de uma vez por todas isso tem que acabar.
Parabéns pela iniciativa!

Este projeto de lei é absurdo sob diversas ópticas, ele
tornará o Brasil um pais aonde o cidadão comum
estará sempre sob vigilância constante, pois o termo
transmissão digital pode facilmente se aplicar até a
uma conversa ao telefone celular, que usa uma rede
digital de comunicação.\r\n

ASSINATURAS
Zelia Soares
bruno luzetti
Ana Carolina de Souza Ferreira
Carla Schwingel
Diego Severino Pontes Veríssimo

Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil

GUILHERME

Brazil / Goiás / Trindade

Marcelo dos Reis
Renato Soares de Oliveira

Brazil / Minas Gerais / Pocos De Caldas
Brazil / Paraná / Curitiba

Rodrigo Gregorio
Carlos Cassago Riva
Agricultor Aldaz
Arthur Pechebéa da Costa
edna
Luísa Rocha Roedel
Raphael V. Rosa
Júlia Augusto Quinan
Juan Henrique waite
Kelly Hernandes
Júlio Cézar Batista de Souza
Leandro
Lorrainne Russel
massato
Thiago Ribeiro de Andrade
Antonio Henrique L Pereira
Paola de Bortoli
alvaro santana
Paula Tamara Diniz
alex ribeiro de souza
Bruno de Pinho Quinhones
Fernanda da Rosa
Marcos Aurélio dos Santos
matheus brandão

/
/
/
/
/

Rio de Janeiro / Rio De Janeiro
São Paulo / Araras
Espírito Santo / Vila Velha
Bahia / Salvador
Goiás / Goiania
Combater quem cria e espalha vírus pela web é algo
que já teria que ter virado lei..

Concordo com o debate aberto sobre as definições
Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro juridicas sobre leis na Internet
Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro
Brazil / São Paulo / Santos
Brazil / Paraná / Curitiba
Brazil / Bahia / Salvador
Brazil / Santa Catarina / Navegantes
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Brazil / Rio de Janeiro / Petropolis
Brazil / Rio de Janeiro / Marica
Brazil / Rio Grande do Sul / Porto
Alegre
Brazil / Bahia / Salvador
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro
Brazil / São Paulo / Ibiuna
Brazil / Santa Catarina / Gaspar
Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro
Brazil / Paraná / Curitiba
Brazil / Mato Grosso / Varzea Grande
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Brazil / Distrito Federal / Taguatinga
Brazil / Rio Grande do Sul / Canoas
Brazil / Goiás / Goiania
Brazil / Pernambuco / Recife

ASSINATURAS
Delcio Soares Martins Júnior
Jonatã Renosto Sin
Rafael Da Silva Fernandes
Luiz Guilherme C.Meirelles
Lucas Duarte Sena
Fernando Aparecido Ramos
João LUiz Carmelino de Souza
Alexandre Zaire Romero

Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil

/
/
/
/
/
/
/
/

São Paulo / Sao Paulo
Santa Catarina / Itapema
Rio de Janeiro / Rio De Janeiro
Paraná / Maringa
Goiás / Aparecida De Goiania
São Paulo / Pontal
Minas Gerais / Uberlandia
Rio de Janeiro / Rio De Janeiro

Pelo debate e transparência no PL de Controle da
Almir Gomes
Brazil / Ceará / Fortaleza
Internet!
Kleber Ferreira Kasamatsu
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Fabiana Sayuri Samesima
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Ana Clara Dantas
Brazil / Rio Grande do Norte / Natal
Anna
Brazil / Acre / Rio Branco
Vitor Blanco Bento
Brazil / São Paulo / Lencois Paulista
israel moreira raach
Brazil / Rio Grande do Sul / Canoas
Francisco das Chagas Alves Junior
Brazil / Ceará / Fortaleza
Alan Mark Lopes Silva
Brazil / Ceará / Fortaleza
Filipe Orsato Tessaro
Brazil / Rio Grande do Sul / Marau
João Pedro Lippi
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Gustavo
Damasceno
de
Araujo
Carvalho
Brazil / Bahia / Salvador
Carolina Seiko
Brazil / São Paulo / Taquarituba
William Schütze
Brazil / Santa Catarina / Timbo
Luis Fernando
Brazil / São Paulo / Garca
Flávio Vieira de Araújo
Brazil / Sergipe / Aracaju
Juliana da Silva Coimbra
Brazil / Rio de Janeiro / Nova Iguacu
tancredo fernando araujo rocha
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Fernando Francisco Sampaio
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
João Paulo dos Santos Pinheiro
Brazil / Rio Grande do Norte / Macaiba
cristiano serrano rochus
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Brazil / Rio Grande do Sul / Sao
Antônio J. M. Chaves
Jeronimo
Christiano Morais
Brazil / Distrito Federal / Ceilandia
Claudia Gomes Peres
Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro
Denise Marton Rabelo
Brazil / São Paulo / Taubate

ASSINATURAS
Fabio Lins de Souza
Fabio Massola
Fernanda de Faria Andrade
Ivan da Silva Tourinho
Janderson Pereira Costa
João José Corrêa
Jonas Pedro De Nadai
jorge henrique batista de jesus

Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil

/
/
/
/
/
/
/
/

Pernambuco / Recife
São Paulo / Limeira
Minas Gerais / Belo Horizonte
Rio de Janeiro / Rio De Janeiro
São Paulo / Santo Andre
Pará / Belem
São Paulo / Jau
Rio de Janeiro / Cabo Frio

José Menezes de Souza Filho
Jose Guilherme Rios Nunes
Livio Leoncio Ribeiro
luciana magalhaes tognon de souza

Brazil
Brazil
Brazil
Brazil

/
/
/
/

Espírito Santo / Vitoria
Rio de Janeiro / Rio De Janeiro
Paraíba / Joao Pessoa
São Paulo / Sao Paulo

Roberta Pontes Goulart
Roberto Freitas Parente

Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro
Brazil / Ceará / Fortaleza

Saint Clair Carvalho Lôbo
SANDRA CAPISTRANO DA CUNHA

Brazil / Bahia / Salvador
Brazil / São Paulo / Sao Paulo

Trinidad Ramos Gizbert
Stela Candace
Carlos Mauricio Júnior
Thales Carvalho de Morais
Fernanda Loesch Emmanuel
Marco Antônio Silva

Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil

/
/
/
/
/
/

Sergipe / Aracaju
Minas Gerais / Extrema
Pernambuco / Recife
São Paulo / Rio Claro
Rio de Janeiro / Rio De Janeiro
Distrito Federal / Taguatinga

Internet é liberdade. \r\n
parabens pelo idealismo!
è suma importância a divulgação e um debate aberto
para toda asociedade.
.
Meu filho foi mais uma vítima do crime na informática.
Ex-namorada clonou foto dele, se passou por ele,
agrediu verbalmente amigos dele e o quartel do
Exército onde ele serve, ainda adicionou comunidades
relacionadas ao crime (tipo comando vermelho).
Conclusão: vai ter uma sindicância, detenção de 10
dias e rua... e o orkut não informa quem criou o tal
perfil!!!!!!!
Vamos acabar com essa falta de respeito. Eu quero
saber o que meu representante está fazendo e em que
está votando.
so gostaria de parabenizar pela excelente ideia...
Que seja aprovada uma lei q dê direito ao internauta
de se defender de acusaçoes ou calunias mentirosas
caso isto venha ocorrer.Que haja respeito entre os
internautas, q seja punido severamente o uso de
pedofilia e trafico de drogas de influiências ou
estelionatos,Q proteja os tinternautas de baixas
moralidades.

ASSINATURAS
Cristina Aiko Wakamoto
Raíssa Naiara Encinas
Felipe Vieira Torres
alisson bruno venancio alves
Tarcísio Alves Belo
Waldo Grizzi Nunes Siqueira
Bárbara Morais
Izadora
Mário T. M. Neto
Cassio Braga Ferreira Marta
Kim lol da Silva
Alexandre
Diego Rosa da Silva Virgililio
Karla Nunes
Fábio Rodrigues Ribeiro
Artur G.M.
André Maestri Righes
Camila
Rafael Fernandes Batista
Guilherme Castro de Andrade
Caio Cézar Ramos Dantas
Alice Barbosa
Kariston Tanaka Gonçales
Mario
Gustavo
Natália
marcel lima furst
Erick Tiago Assunção
Ravan Santos Da Silva
Ravan Santos Da Silva
Diego Souza Martins
Renan da Silva
Danilo Mendondça de Oliveira

Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro
Brazil / Ceará / Fortaleza
Brazil / Paraíba / Campina Grande
Brazil / Rio de Janeiro / Saquarema
Brazil / Distrito Federal / Brasilia
Brazil / Goiás / Goiania
Brazil / São Paulo / Santos
Brazil / São Paulo / Aracatuba
Brazil / Rio Grande do Sul / Pelotas
Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro
Brazil / Rio de Janeiro / Niteroi
Brazil / São Paulo / Santo Andre
Brazil / São Paulo / Aracatuba
Brazil / Tocantins / Araguaina
Brazil / Rio Grande do Sul / Porto
Alegre
Brazil / Distrito Federal / Brasilia
Brazil / Rio de Janeiro / Volta Redonda
Brazil / Rio Grande do Sul / Porto
Alegre
Brazil / Bahia / Itabuna
Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro
Brazil / Paraná / Curitiba
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro
Brazil / Pernambuco / Recife
Brazil / Sergipe / Aracaju
Brazil / Mato Grosso / Cuiaba
Brazil / Bahia / Irece
Brazil / Bahia / Irece
Brazil / Minas Gerais / Coronel
Fabriciano
Brazil / Mato Grosso / Cuiaba
Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro

ASSINATURAS
Michael Vilela
Marcos Vinicius Nery Reis
Jessica Mendes Baumgartner
Adalvo Monteiro de Melo
Sabrina Tatsch da Silva
Willians Gonçalves
Marcio Aparecido Guardia
Brennes Fiuza Cabral
Robson
Milton Hirai
Isar Wondracek
Gustavo Freitas Gosson
Henrique César dos Santos
Marcos Vinicios Serra Santos
André Luís da Silva Baptista
Eduardo Alves Có
Wagner
jéssica
Ana Carolina Ferreira Passarini
Lorena Macedo de Andrade
adriana coscarelli
Anne Rodrigues Alves
Antônio José Andrade Santos
Antonio Neto
celso Abrantes Prata
Djanira Tostes de Barros
Eder Ferreira da Costa
Edno Araujo
Edson Silva de Melo
Elaine Cristina
Esdras Hoche
Felipe D'Amico

Brazil / Santa Catarina / Joinville
Brazil / Bahia / Salvador
Brazil / São Paulo / Sao Bernardo Do
Campo
Brazil / Goiás / Goiania
Brazil / Rio Grande do Sul / Sao Pedro
Do Sul
Brazil / Minas Gerais / Juiz De Fora
Brazil / São Paulo / Jacarei
Brazil / Rio de Janeiro / Teresopolis
Brazil / Espírito Santo / Serra
Brazil / Paraná / Maringa
Brazil / Rio Grande do Sul / Ijui
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Brazil / São Paulo / Guaruja
Brazil / Rio de Janeiro / Mesquita
Brazil / Espírito Santo / Vitoria
Brazil / Paraná / Curitiba
Brazil / Espírito Santo / Vila Velha
Brazil / Minas Gerais / Juiz De Fora
Brazil / Bahia / Feira De Santana
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Brazil / Ceará / Fortaleza
Brazil / Bahia / Salvador
Brazil / Acre / Rio Branco
Brazil / Minas Gerais / Araxa
já esta passando da hora
Brazil / Rio de Janeiro / Niteroi
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Sou totalmente a favor do Soft livre. Qualquer iniciativa
contra este princípo deve ser repelida a exautão.\r\n\r\
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
nEdno Araujo. SP. cidadão brasileiro.
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Brazil / Rio de Janeiro / Sao Goncalo
Brazil / Distrito Federal / Brasilia
Brazil / São Paulo / Sao Paulo

ASSINATURAS
Heitor Martinez Dal Col
Jadson Soares Oiveira
Joanice Maria Dartora
João Francisco Oliveira Junior

José Stênio dos Santos
Josimar das Graças
jucelia da silva
Katia Yumi Koike

Kehira
LAÍS REGINA PAZ DE SOUZA
rogerio cardoso barreto
Adonai Rafael Santana
Isabela Gramacho Taveira
Leandro
Eric Aragão Maia
Alexandre Oliveira Ootuca
mauricio lorenzo
bruno
Mayanna Miguez
allan modesto pinheiro da silva
Fabio Guedes de Oliveira
dandi
Leandro de Mattos bento Soares
tiago uzeda castro
Kivson Marcell Nogueira de Andrade
Marcella Sanches
Gabriela Mattevi Almeida
Felipe campos rodrigues
Lucas Farias de Oliveira

Brazil / Paraná / Ivaipora
Brazil / Bahia / Salvador
Não!
Brazil / Rio Grande do Sul / Porto
Alegre
Contra a impunidade\r\ncontra o crime na internet
Brazil / Paraná / Maringa
Não devemos aprovar uma lei onde apropria sociedade
desconhece a existência da votação desse projeto de
Lei. esperamos que tudo isso seja aberto para que
todos participem e tomem conhecimento.
Brazil / Ceará / Fortaleza
Brazil / Minas Gerais / Belo Horizonte
Está na hora de acabar com essa pornografia na
Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro enternet ,esta assinado....
Japan / Gifu / Ogaki
precisamos q o orkut, seja monitorado.. sua fotos, seu
direcionamento para um lazer sadio..\r\npara fazermos
amigos..\r\nq
acabe
os
crimes,
de
toda
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
especie..\r\nobrigado
Brazil / Pernambuco / Recife
Brazil / São Paulo / Lorena
Brazil / São Paulo / Tatui
Brazil / Goiás / Goiania
Brazil / Paraná / Maringa
Brazil / São Paulo / Paulinia
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Brazil / São Paulo / Ribeirao Preto
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Brazil / Bahia / Salvador
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Brazil / São Paulo / Cruzeiro
Brazil / São Paulo / Sorocaba
Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro
Brazil / Bahia / Salvador
Brazil / Mato Grosso / Cuiaba
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Brazil / Santa Catarina / Palhoca
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Brazil / Rio Grande do Norte / Natal

ASSINATURAS
LUCIA VIANA

Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro

Marcia Cristina Mendes dos Santos
Maria Lenir

Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro
Brazil / Minas Gerais / Ipatinga

Maria Thereza de C. Freire
Mário Yoshihiko de Souza Haratani
Mary Kazue Zanfra

Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro
Brazil / Minas Gerais / Antonio Carlos
Brazil / Santa Catarina / Florianopolis

Mickaella Viana
Neli Pereira Alves
Ozinaldo

Brazil / Minas Gerais / Varginha
Brazil / Minas Gerais / Belo Horizonte
Brazil / Paraíba / Joao Pessoa

Rafael Pagliuca
Raul Leopoldo Longhi

Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Brazil / Rio Grande do Sul / Caxias Do
Sul

Renato Ulisses de Souza
Rubens Lima da Silva
Uedson Carlos dos Santos
Valdir H. Vieira
Victor Mateus Dos Santos Barreto
Vinícius R. Rodrigues

Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil

/
/
/
/
/
/

São Paulo / Sao Paulo
São Paulo / Osasco
Bahia / Salvador
Bahia / Salvador
Bahia / Catu
Goiás / Goiania

Juntos vamos conseguir transformar todo esse caos em
um país novo!
Espero do fundo do meu coração que se possa fazer
algo contra essa gente que acreditar estar impune
somente pq está em um computador e vasculhando a
vida das pessoas além de ofende-las, humilhá-las e
coisas mais.\r\nEstou torcendo e entrando na luta
contra junto com os amigos, estamos confiantes!
(sem comentários...)
O meu comentário é um só\r\nPrecisamos de Leis q nos
ajudem,já não basta essa imundície q vemos todos os
dias nas ruas \r\ne agora ela está tomando conta tbm
do
nosso
entretenimento...Precisamos
de
um
Bastaaaaaaaaaa!!!
A petição por si soh justifica a minha assinatura.
Agora só falta me obrigarem a implantar um chip no
meu braço para que eu seja monitorado por todo o
resto da minha vida...\r\nA internet é um espaço de
conhecimento, de lazer, porém o mais importante: É
UM AMBIENTE VIRTUAL. Como podem querer comparálo a realidade? Não somos obrigados a entrar no
mundo virtual... Acredito que os interessados em
entrarem nesse mar de conhecimento devem assumir
os riscos!
Temo seriamente a perda de liberdade dos usuários da
internet.
Esta petição tem meu apoio irrestrito!!
Temos que dar um basta no Cibercrime urgente!!!

ASSINATURAS

Willame da Luz Guimarães
Marcelo Calixto Lossio
Tarcísio José Anunciação Silva
Camilly
Thamíris Flôres
Milton Gomes de Oliveira Neto
Natália Villar
Danilo Silva Maciel dos Anjos
hallem alves sprocati
Diego Eidi Ouchi
alfredo gameiro junior
Athos Lebre

Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil

Dailson Fernandes
Glauber Marques Dantas
Jane Mary Figueiredo Carvalho
João Maria Pires

Brazil / Pernambuco / Olinda
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Brazil / Santa Catarina / Florianopolis Assinada!
Brazil / Rio Grande do Norte / Natal
Brazil / Rio Grande do Sul / Cachoeira
Do Sul
Brazil / São Paulo / Mirassol
Nâo há o que comentar, apenas o que lamentar.
Brazil / Minas Gerais / Belo Horizonte Precisamos nos defender.
Brazil / Alagoas / Arapiraca
Assuntos de interesse social devem ser discutido com
Brazil / Paraíba / Joao Pessoa
as mesmas, e não por pessoas de uma sala fechada.
Brazil / Rio Grande do Norte / Natal
É preciso discutir melhor esses projeto lei com os
usuários da grande rede, com os profissionais e órgãos
Brazil / Goiás / Goiania
reguladores como o CGI.
Brazil / Goiás / Goiania
O Circuito Universitário de Cultura e Arte da UNE apoia
Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro essa campanha
Brazil / Goiás / Novo Gama
Lido a assinado!!! Por favor me manteham informado.
Brazil / Acre / Rio Branco
Brazil / São Paulo / Sao Paulo

Juliano Curvelo Alves
Laercio
Laura Maria Ribeiro da Luz
Lucas Carneiro Rocha Leão
Marlon Cabral
Moisés Souto
Renilton José Lino Silva
Rommel Teodoro de Oliveira
Tiago Alves Ferreira
Vítor Eugênio
Carlos benigno lima de sousa
Daniel Pessanha

/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

Maranhão / Sao Luis
Rio de Janeiro / Rio De Janeiro
Pernambuco / Ipojuca
Paraná / Curitiba
Rio de Janeiro / Rio De Janeiro
Amazonas / Manaus
Rio de Janeiro / Rio De Janeiro
São Paulo / Piracicaba
Mato Grosso / Rondonopolis
Paraná / Curitiba
Paraná / Curitiba
Acre / Rio Branco

Concordo plenamente com esta Petição. Por isso, a
assino de livre e expontânea vontade.\r\n\r\nWillame
da Luz Guimarães

Apóio totalmente esta iniciativa e sou totalmente
contra a qualquer tipo de restrição ao anonimato na
internet.

ASSINATURAS
Bruno Pinheiro
Fernando Pinheiro
Felipe Azevedo
Alberto Gonçalves
andre macedo matos
Giordano de Azevedo

Brazil / Pernambuco / Recife
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Brazil / Bahia / Salvador
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Brazil / Santa Catarina / Cacador
Brazil / São Paulo / Sao Jose Do Rio
Daniel Henrique Martins Biot
Preto
thiago souza hama
Japan / Goiás / Kani Shi
Brenda Câmara Rocha de Moraes
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Luís Fernando Sfalcin
Brazil / São Paulo / Aguai
Brazil / São Paulo / Sao Bernardo Do
Laenia Lopes Ogawa
Campo
Irineu S. vagetti
Brazil / Rondônia / Porto Velho
André Borin Barros
Brazil / Paraná / Maringa
Gabriel Fernandes Lopes Guaitolini
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Amador Pahim
Brazil / Rio Grande do Norte / Natal
Por um debate aberto a sociedade.
Eu apoio os orgãos não governamentais na procura de
Caroline Costa
Brazil / Goiás / Goiania
crimes feito atraves a internet.
Brazil / Rio de Janeiro / Sao Pedro Da Gostaria que a aprovação dos ítens desta lei fosse
Denise Domingues Moreira da Silva
Aldeia
debatida com os segmentos da sociedade.
Brazil / Rio Grande do Sul / Caxias Do
Diego Chiapinotto
Sul
Gisele Eller Diniz
Brazil / Minas Gerais / Contagem
Maravilhoso incentivo!\r\nEspero q seja aprovado, sim!
Jose Fabio Pessoa Amorim
Brazil / Bahia / Vitoria Da Conquista
ACREDITO ISSO AJUDARIA E MUITO NAS DENÚNCIAS
QUANTO AOS CRIMES VIRTUAIS E SITES DE PEDOFILA E
PERFIS DE PEDÓFILOS NO ORKUT...\r\n\r\nPOIS TENHO
UMA FAKE QUE DENUNCIA EM TODOS OS ÓRGÃOS
COMPETENTES, MAS ANDA DIFÍCIL ACABAR COM ESTES
JULIANA
FLORENTINO
CARVALHO
LIXOS CIBERNÉTICOS QUE ÀS VEZES SE TORNAM
SILVA
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
REAIS!!!\r\n\r\n
Marcelo Abdalla Kilsan
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Maria Luiza L de Oliveira
Brazil / Distrito Federal / Brasilia
Odirlei de Oliveira Fideles
Brazil / Paraná / Sao Jose Dos Pinhais
Rodrigo Cavalcante Faria
Brazil / Sergipe / Aracaju

ASSINATURAS
Sebastiana Almire de Jesus
Eljsa Ferreira Duarte
Claudio Yoshio Ogawa Junior
Paulo César Leite de Aguiar
Renan de Oliveira
Sérgio Eduardo
Daniel Zanetti
Victor Yukio Oshiro
givanildo.c.pacheco
Hari Ogawa
Samara Andrade
Juliano
Noely Regina Moreira França
Cauê Magalhães Abrantes Pinheiro
Airton Rocha Silva Junior
Vinicius Rocha Silva
Edi Carlos lins de Oliveira
Adriano Garcia Ferreira

Brazil / Mato Grosso do Sul / Campo
Grande
Brazil / Distrito Federal / Brasilia
Brazil / São Paulo / Sao Bernardo Do
Campo
Brazil / Mato Grosso do Sul / Campo
Grande
Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro
Brazil / Amazonas / Manaus
Brazil / São Paulo / Assis
Brazil / São Paulo / Guaruja
Brazil / Goiás / Goiania
Brazil / São Paulo / Sao Bernardo Do
Campo
Brazil / Paraná / Guarapuava
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Brazil / Minas Gerais / Uberlandia
Brazil / Distrito Federal / Brasilia
Brazil / Piauí / Teresina
Brazil / Goiás / Santo Antonio Do
Descoberto
Brazil / São Paulo / Franca

Alisson Gomes Cerqueira
Brazil / Minas Gerais / Belo Horizonte
Ana Amelia Menna Barreto de Castro
Ferreira
Brazil / Minas Gerais / Belo Horizonte
André Claudino
Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro
Anna Caroline Truzzi
Brazil / São Paulo / Mogi Das Cruzes
Armando Luiz Kratina Junior
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Basilio Rodriguez Perez
Brazil / São Paulo / Santos
Carmen Cecilia Nogueira Beda
Fabiano de Araujo Mendonã
Fernanda da Silva Brasil

Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Brazil / Rio Grande do Sul / Canoas
Brazil / Bahia / Itabuna

É direito termos transparência e privacidade com a
internet.\r\n\r\n\Não posso ficar vendo o que você
assiste em sua TV, porque fussar minha internet?\""

O projeto precisa de muitas alterações e o prejuízo se
as mesmas não acontecerem será enorme.

ASSINATURAS

Haisa Harumi Hira
Lidiane Cristine de Carvalho Rocha
Aylton Benevides de Souza Júnior
Paulo Henrique Souza Santos
Carlos Silmar
Leonardo Vinicius Oliveira Duarte
Fernanda Teixeira de Souza
Rayanne Matos
Fabio
Rafael Antônio de Souza Lima

Brazil / São Paulo / Santana De
Parnaiba
Brazil / São Paulo / Sao Bernardo Do
Campo
Brazil / Rondônia / Porto Velho
Brazil / Goiás / Goiania
Brazil / Minas Gerais / Uberlandia
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Brazil / Rio Grande do Norte / Natal
Brazil / Minas Gerais / Sao Joao Del Rei
Brazil / Espírito Santo / Vila Velha
Brazil / São Paulo / Guarulhos
Brazil / Distrito Federal / Brasilia

Eduardo Luiz Souza

Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro

Gabriel Monteiro da Silva

Eduardo Neger
Edvan de Barros Silva
Elio Eduardo Ferrari Marcolino
Fernando Luiz de Carvalho e Silva
Giovani Benedetti Penha

Gisele Truzzi de Lima
Luciana Maria Truzzi

É obrigação do legislador apresentar seus projetos de
forma transparente e democrática, para, assim,
conseguirmos aprimorar nossas leis, ao invés de tornalas mais dúbias e complexas, muitas vezes longe da
realidade.

A ABRATER, Associação Brasileira de Telecomunicações
Brazil / São Paulo / Campinas
Rurais (www.abrater.org.br) apoia esta iniciativa.
Brazil / Bahia / Salvador
Brazil / Paraná / Ponta Grossa
Brazil / Rio de Janeiro / Campos Dos
Goytacazes
Brazil / Paraná / Londrina

Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Brazil / São Paulo / Sao Jose Do Rio
Preto

O PL em questão é prolixo, e peca tanto pela falta de
técnica legislativa quanto pela criação de tipos penais
já existentes.\r\nAprová-lo da forma que está seria um
absurdo! É necessário o estudo aprofundado e
comparativo do projeto com o Código Penal Brasileiro e
com
a
Convenção
de
Budapeste,
além
da
imprescindível discussão e coleta de opiniões entre os
órgãos relacionados ao assunto, tais como as
entidades listadas nesta petição, bem como a OAB/SP.

ASSINATURAS

Jefferson Pereira Maurici
Joner Cyrre Worm

jose oscar cicero

Josmar Calin De Pierri
Luis Roberto Franco de Freitas
Marcelo Marques de Magalhães
Marcio Gomes
marcus vinicius de assis dias junior

Srs.\r\n\r\nEsclarescendo
o
óbvio:\r\n\r\nMP3
=
identifica o algoritmo de compactação utilizado na
geração de arquivos de audio.\r\n\r\nUm arquivo de
audio pode conter, por exemplo, um discurso de um
parlamentar que, por enquanto, não constitui um ato
Brazil / Santa Catarina / Jaragua Do Sul delituoso, nem detém direitos de copyright.\r\n
Brazil / Rio Grande do Sul / Porto
Alegre
Solicitamos a realização de audiências públicas , e
tambem cobramos transparência na tramitação do
projeto de lei proposto pelo Senador Eduardo Azeredo
(Substitutivo ao PLS 76/2000, PLS 137/2000 e PLC
98/2003) que pretende tipificar os chamados \crimes
cibernéticos ou de informática\" e estabelecer um
Brazil / São Paulo / Sao Jose Do Rio marco regulatório criminal para controlar a rede
Preto
mundial de computadores no Brasil.\r\n"

Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil

/
/
/
/
/

Paraná / Campo Mourao
São Paulo / Sao Paulo
São Paulo / Tupa
Rio de Janeiro / Niteroi
Minas Gerais / Belo Horizonte

Mário Henrique de Paiva Reginaldo

Brazil / Pernambuco / Petrolina

Paulo Octaviano Diniz Junqueira Neto
Raphael R. dos Reis

Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Brazil / Rio de Janeiro / Nova Iguacu

Ricardo Jose Bastos

Brazil / São Paulo / Jacarei

Não é possível que o Congresso Nacional se ache
tecnicamente competente para legislar amordaçando a
Internet brasileira.\r\nNosso país só não está na
lanterna em se tratando de informática porque até
agora o estado tem se omitido. Se começar a aparecer
vai engessar tudo e nós viramos outra Tanzânia.\r\n

A Internet nasceu livre de restrições e por isso tornouse um meio difusão tão poderoso em nossa sociedade
contemporânea e deve permanecer assim para
garantir o direito dos atuais e futuros usuários da
grande rede de difusão de informação e conhecimento.
Quero participar de várias audiências públicas sobre
esse PL!!!
Sem comentario, o negócio e saber como pessoas sem
instrução
em
informatica
tem
uma
ideia
dessa.\r\nDuvido que ele saiba do que esta falando.

ASSINATURAS

Rodrigo Barbosa
Rosane Marques
Thiago de Menezes Rocha Cardoso

Brazil / Minas Gerais / Divinopolis
Brazil / Minas Gerais / Belo Horizonte
Brazil / São Paulo / Sao Paulo

Tiago Alves Da Silva
Vinicius Gama Pinheiro

Brazil / Minas Gerais / Uberlandia
Brazil / São Paulo / Sao Paulo

Mateus Rodamilans Bastos
hugo do vale costa
Ana Clelia Fujii Kanda
Roberto Rodrigues de Lima Barreto
Marcus Vinícius Rosado Soares Lopes
Leonardo da Silva Barbosa
Marcelo Patreze dos Santos

Brazil / Bahia / Salvador
Brazil / Maranhão / Sao Luis
Brazil / São Paulo / Ilha Solteira
Brazil / São Paulo / Limeira
Brazil / Minas Gerais / Galileia
Brazil / Rio de Janeiro / Marica
Brazil / Rio de Janeiro / Niteroi
Brazil / Rio de Janeiro / Duque De
Caxias
Brazil / Paraná / Maringa
Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro
Brazil / São Paulo / Sao Paulo

Ruan Pablo de Lima Rocha
Bruno Rossina Chiarella Godoy
Karina Villafan
Gabriela Nakaoka Pinehiro

Esse é um modelo de iniciativa que todos os brasileiros
deveriam não só adotar, mas participar macivamente.
É um absurdo o que temos presenciado em nosso
congresso.
Atitudes
amplamente
abusivas,
comprometidas não com o povo, mas com os
integrantes de classes que patrocinam campanhas
políticas.
Que este projeto Lei seja aprovado com URGÊNCIA!
Não é possível que os representantes do povo ainda
nao tenha visto isso, na verdade dependem do sistema
(operadoras e afins) para reeleição e apoio...\r\nAinda
espero que a banda larga de verdade venha chegar no
Brasil, é uma vergonha uma operadora local falar que
200kb/s é banda larga...\r\ne o preço é alto, porque
simplesmente nao há concorrencia, alem desse projeto
deveria ser articulado uma maneira de ter concorrência
para banda larga.\r\n
Parabéns pela iniciativa!\r\n\r\nSeria interessante
mencionar que, além dos tais 32 milhões afetados
diretamente, outras tantas pessoas que não têm
acesso à rede também serão afetadas pela lei sem
nem saber do que a \coisa\" se trata. Leis influenciam o
futuro,
vide
o
exemplo
das
Leis
de
Telecomunicações.\r\n\r\n"

ASSINATURAS
Jeferson Leite Borges

Brazil / Santa Catarina / Itajai
Brazil / São Paulo / Campo Limpo
roseggata
Paulista
Tiago Gonçalves
Brazil / Pernambuco / Recife
Leonildo Neto
Brazil / Pará / Belem
tadeu de sousa silva
Brazil / Distrito Federal / Brasilia
Renato Augusto Zandrini
Brazil / Paraná / Londrina
Juliano Santos Haro
Brazil / São Paulo / Sorocaba
RAFAEL VALERIO DE SOUZA SANTOS Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Jônatas Gomes Silva
Brazil / Ceará / Fortaleza
Alex Rossi Rocha
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Rodrigo Ibernon das Chagas
Brazil / Amazonas / Manaus
welbert
Brazil / Goiás / Anapolis
Ivan Luis Lanza
Brazil / Mato Grosso / Cuiaba
Silas Couto
Brazil / São Paulo / Taubate
Brazil / São Paulo / Itapecerica Da
Cicero Liberato de Melo Neto
Serra
Dunia Esper Pereira
Brazil / Goiás / Goiania
Edmar Alves da Silva Filho
Brazil / Ceará / Ubajara
Viviane dos Reis Silva
Brazil / Espírito Santo / Vitoria
Alexandre Porto
Brazil / São Paulo / Sorocaba
Darwin Ribeiro
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Transparência!
Toda e qualquer alteração na legislação de nosso país
que traga impactos na vida de seus cidadãos deve ser
amplamente discutida, para evitarmos medidas
restritivas
ao
nosso
próprio
desenvolvimento.
Desenvolvimento é a ampliação das liberdades de
escolhas. Sou um administrador e produtor cultural
independente
(www.alebarretodaindependencia.blogspot.com)
e
Alexandre Barreto (Alê Barreto da Brazil / Rio Grande do Sul / Porto espero que mais profissionais da cultura se posicionem
Independência)
Alegre
pela transparência neste debate.
Alvaro Montagna
Brazil / São Paulo / Sao Paulo

ASSINATURAS
É um dever da administração pública criar mecanismos
para tornar o governo e suas decisões mais
transparentes e a sociedade bem mais participativa.
Além disso, o país se democratiza cada dia mais e,
consequentemente, a população fica mais exigente
com os governantes. Não há mais como retroceder. E
nós queremos participar dessa discussão sim.
Concordo com a realização da audiencia. Inclusive
muitos ainda estão desinformados sobre todos os
pontos dessa proposta e muitos outros não sabem nem
que ela está sendo feita.

Ana Lúcia Dantas Galdino

Brazil / Paraíba / Joao Pessoa

André de Amorim Fonseca
Claudio Humberto Fernandes

Brazil / Bahia / Salvador
Brazil / Minas Gerais / Uberlandia

Davi Souto
Etiene do Nascimento Lara

Brazil / Pernambuco / Recife
Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro

Fellipe Colombo Prudencio

Brazil / Santa Catarina / Criciuma

Gabriela Veras Iglesias

Brazil / São Paulo / Sao Paulo

Gilberto José Muniz

Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro

Gustavo Freitas

Brazil / São Paulo / Sao Paulo

Que se faça juz à democracia do país! Sou
completamente à favor desta petição de debate
transparente à sociedade brasileira no Projeto de Lei
de Controle da Internet.
mesmo sem muita espectativa ainda tenho esperança
de transformações sociais, que a internet facilite este
caminho!!
Conta-se a dedo os políticos nacionalistas. Penso que a
coleta de assinatura deveria figurar encabeçando todos
os sites, para potencialisar o volume de adesão. Não
podemos ficar só nas assinaturas. É preciso preparar
projeto substitutivo e publicar na internet, sempre na \
caput\""
O debate deve ser público, precisamos fazer jus a
democracia do nosso país, a muito esquecida pelos
políticos.

Brazil / Bahia / Salvador

Acredito que devemos aprimorar o projeto de lei do
Senador Eduardo Azeredo. Mudanças devem ocorrer
pois não podemos admitir um controle de acesso na
internet da maneira que segue na proposta do senado.

Gustavo Gomes

Controle da internet ? Deixem a internet se autoregular, intervenção do Estado não tá com nada.

ASSINATURAS

HERBERTO PEIL MEREB
ismael paz
Jonas de Araújo Luz Junior

Brazil / Rio Grande do Sul / Pelotas
Brazil / Amazonas / Manaus
Brazil / Ceará / Fortaleza

Sou Coordenador do Projeto Casa Brasil RS _ Pelotas Dunas Rede Vidadania e tenho certeza sobre a
necessidade de audiencias públicas que tratem de
temaa tão complexo e novo.

Kitéria Lúcia do N. B. Crispim de Souza Brazil / Paraíba / Joao Pessoa

É importante a luta pelo acesso a informática por todos
os brasileiros. O software livre é um marco para isso.
E o combate aos crimes cibernéticos se tornam
Brazil / Rio Grande do Sul / Passo essenciais para defender, em especial os menores de
Fundo
idade.
Brazil / Paraná / Curitiba
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Brazil / São Paulo / Santo Andre
Brazil / São Paulo / Santos
Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro

Leonardo Bergamo
Felipe Augusto Zborowski
Marília de Rossi barros
Marco Antonio
Lucas
Walter Luiz Lada da Silveira
Mayara Monteiro
Anderson Emanuel Marcilio Guedes de
Oliveira
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Brazil / Rio Grande do Sul / Porto
fillipe schell
Alegre
Fernando Yudi Sado
Brazil / Minas Gerais / Belo Horizonte
Joao
Brazil / Distrito Federal / Brasilia
Luíza Duarte Utsch
Brazil / Minas Gerais / Belo Horizonte Eduardo Azeredo quer destruir a Internet brasileira?
Lucas Carneiro Morano
Brazil / Ceará / Fortaleza
Luis A. Miracco
Brazil / Paraná / Curitiba
Nós da Ybytu-catu apoiamos essa iniciativa.
Assim como aconteceu na projeto da SBTVD um amplo
debate, temos que seguir um caminho parecido, tendo
audiências públicas, Foruns de Debate, seminários, o
que importa é que a população tenha informação do
que está acontecendo, não essa cortina de ferro que o
senhor Senador Eduardo Azeredo está tentando montar
Marciano de Almeida vieira
Brazil / Espírito Santo / Ecoporanga
para votar o projeto.
Brazil / Rio Grande do Norte / Tibau Do
Mauricio Pereira Martins
Sul

ASSINATURAS
Sou a favor da transparencia pq no orkut tem mtas
mensagens falsas e q tem virus e worms incluidos
sendo enviados a outras sem q aqueles mencionados
como quem enviou nao ficam sabendo ou seja meus
amigos estao recebendo mensagens q nao mandei.

Orton Marcos Alves Couto
Priscila dos Santos Lima
Reinaldo Bispo dos Santos Junior

Brazil / Minas Gerais / Formiga
Brazil / São Paulo / Americana
Brazil / Bahia / Jequie

Ricardo Baraldi Martins Ferreira

Rodrigo Bortolini Troian

Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Brazil / Rio de Janeiro / Sao Joao De
Meriti
Brazil / Espírito Santo / Vitoria
Brazil / Rio Grande do Sul / Porto
Alegre

Tercio de Moraes Pinto

Brazil / São Paulo / Sao Paulo

Thiago Branco Meurer

Brazil /
Redondo

Ricardo de Moraes Mattos
Rodolfo Ribeiro Gomes

Willian da Cunha Sabiao
Klaythus Vinícius Borges
Rodrigues
Nilson Dimas Xavier Pinto
Rodrigo Nakamura

Santa

Catarina

Brazil / São Paulo / Sao Paulo

/

Debater nunca é demais. :))
Queremos leis que favoreçam os interesses do povo e
o desenvolvimento do país, não os magnatas da
industria ultrapassada incapaz de lidar com as novas
tecnologias.\r\nEnquanto se busca solução para a
superlotação das cadeias, e para a dignidade dos
detentos, um projeto de lei prever reclusão para o que
hoje são atitudes corriqueiras do cidadão comum é um
assalto a sociedade e a razão.

A favor da devida discussão e cuidados com tipificação
de condutas na internet.
Sou a favor da Web sendo uma ferramenta de
conhecimento e transparência para todos.\r\nMais
querer forçar uma total vigilância de toda a rede no
Brasil é uma grande passo para uma total manipulação
em torno dos usuários e serviços acessados por cada
um.\r\nCombater os Crakers tudo bem, agora querer
que os usuários normais se prejudiquem com isso é
abuso.\r\nCriar um bom setor na Polícia Federal de
Pouso combate a\r\nCibercrime já é um bom começo, como
existe na Polícia de Nova York.
Creio que deve existir sim a transparencia para que
nos possamos cobrar futuramente

Rezende
Brazil / Minas Gerais / Belo Horizonte
Brazil / São Paulo / Sorocaba
Brazil / Minas Gerais / Uberlandia

ASSINATURAS
Daniel Guerrini
Pedro

Brazil / Paraná / Londrina
Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro

Guilherme Almeida
Erival Campos Dourado
Daniel fernandes ribeiro
JOVAN ADRIANO VALAGNA
Luiz Carlos Muniz Lamarca
MARCELO SILVA
Jefferson Fontinele da Silva
Felipe Michel Castanheira Arapis
Helber Rodrigues de Sousa
Gabriela Lemos

Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil

Davi Pereira da Silva
Daliana Antonio
Tabata Suzuki
Thais Andressa
Gabriel Santos de Medeiros
João D' avila Bitencourt Neto
victor moabe albino cecilio
Jonas Figueiredo de Assis
Rafael Magela Xavier Neri
Samuel de Oliveira Rodrigues
Giovanna Carla Papa
Carlos Henrique Nascimento
Felipe da Silva Recco

O debate sobre as tecnologias da informação deve ser
público e não técnico.

He He He...vamos cortar as radios, televisão, os
São Paulo / Osasco
correios, que tal?
Pernambuco / Recife
Minas Gerais / Belo Horizonte
São Paulo / Varzea Paulista
Santa Catarina / Tijucas
São Paulo / Sao Paulo
Piauí / Teresina
Minas Gerais / Sao Joao Del Rei
São Paulo / Sao Paulo
Rio Grande do Sul / Canela
Para manutenção da real Democracia é indispensável a
participação popular quando se trata da definição de
matérias de importância tão ampla e aplicação tão
subjetiva (que é o caso da Internet e tecnologias
relacionadas). Sendo assim, mesmo entendendo a
preocupação das autoridades em relação aos 'crimes
digitais', é mister deixar claro o que pode ou não na
Brazil / Rio Grande do Norte / Mossoro Rede, antes de punir ou deixar de punir.
Caros,\r\ntenho interesse em informações sobre os
centros públicos pagos (lanhouses).\r\nEntrarei em
Brazil / Paraná / Maringa
contato após conhecer melhor este site.
Brazil / São Paulo / Carapicuiba
Brazil / São Paulo / Sao Jose Dos
Campos
Brazil / Distrito Federal / Brasilia
Brazil / São Paulo / Ribeirao Preto
Brazil / São Paulo / Rio Claro
Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro
Brazil / Minas Gerais / Para De Minas
Brazil / Piauí / Teresina
Brazil / São Paulo / Americana
Brazil / São Paulo / Franca
Brazil / São Paulo / Jacarei
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

ASSINATURAS
Leandro Luiz Pereira
Carlos Souza Menandro
Adenauer da Cruz Oliveira
Alessandra Martini Amorim
Kaue Omena Mesquita
Rodrigo Rocha Rossa
nathan kleinm marçola
Felipe Alexandre de Castro
Paulo Vitor Cordeiro Repolês
Joao Pualo de Araujo
Josinei Clarck
Andrei Dilhe
Victor Shin Kamiguchi
Leandro Azevedo
Cristiane
Pedro Gabriel
Mário Luís Pinto Antunes
Rebecca Varella Goulart da Silva
Raphael Moraes da Rosa
Rosangela Maria Volu Chaves
leandro de sousa silva
Tatiana de Souza
renato prado valentin
Manoel Palhares
Lenize
Ana Fonseca
danie
Morgana Duarte Ferreira
Caroline
Vanessa G. Castanheira
Mariana Roncon de Almeida
luiz felipe
Herbert Brito
Thereza de Andrada e Silva Costa

Brazil / Minas Gerais / Divinopolis
Brazil / Rondônia / Porto Velho
Brazil / São Paulo / Osasco
Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro
Brazil / São Paulo / Penapolis
Brazil / Tocantins / Palmas
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro
Brazil / Minas Gerais / Belo Horizonte
Brazil / São Paulo / Aruja
Brazil / São Paulo / Salto
Brazil / Rio Grande do Sul / Sao
Leopoldo
Brazil / Paraná / Faxinal
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro
Brazil / Acre / Rio Branco
Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro
Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro
Brazil / Rio de Janeiro / Campos Dos
Goytacazes
Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Brazil / São Paulo / Jundiai
Brazil / Minas Gerais / Itabira
Brazil / São Paulo / Santos
Brazil / Distrito Federal / Brasilia
Brazil / Minas Gerais / Alfenas
Brazil / Santa Catarina / Florianopolis
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Brazil / São Paulo / Taubate
Brazil / Pernambuco / Olinda
Brazil / Bahia / Feira De Santana
Brazil / São Paulo / Sao Paulo

ASSINATURAS
Thalita
Manoela Maia Barreira
kass
Gabriela O.

Thales Caparelli
Inna Puchkin
Carol
Karen Abraham

Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Brazil / Rio de Janeiro / Petropolis
Brazil / Paraná / Curitiba
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Brazil / São Paulo / Sao Jose Do Rio
Preto
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Brazil / São Paulo / Sao Carlos
Brazil / São Paulo / Campinas
Brazil / Goiás / Goiania
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Brazil / Espírito Santo / Pancas
Brazil / Espírito Santo / Cariacica
Brazil / Minas Gerais / Sao Sebastiao
Do Paraiso
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Brazil / Alagoas / Maceio

Alisson

Brazil / Distrito Federal / Sao Sebastiao

Fernando Da Rosa Oliveira
Leticia Alves Gonçalves
Vanessa Akemi Soares Kanashiro
Nicole
Jéssica Rodrigues
Catarina Lana Marques Pereira
Paulo César
Vinícius Tomita
Matehus Ribeiro dos Santos
Thayse Gomes Estolano Pinto
Cleyton Carvalho Cândido
Morgana Pinheiro Maux Lessa
Bruno Eduardo Marchiori
André Troesch Oliveira

Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil

Lucas Pagluisso Parise
Fernanda Marcucci
mayara
Adriana Kimura
Guilherme Pimenta Oliveira
willian eiro
Carolina
Ivo Rocha
Saulo Lemos Firme dos Santos

/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

Rio Grande do Sul / Uruguaiana
São Paulo / Sao Paulo
Ceará / Fortaleza
São Paulo / Sao Paulo
Santa Catarina / Joinville
Mato Grosso / Cuiaba
Ceará / Fortaleza
São Paulo / Sao Paulo
Sergipe / Aracaju
Rio de Janeiro / Rio De Janeiro
Ceará / Fortaleza
Alagoas / Maceio
Santa Catarina / Itajai
São Paulo / Sao Paulo

ASSINATURAS
André Troesch Oliveira
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
sergia cristina xavier fernandes
Brazil / Bahia / Eunapolis
Marcel Barbosa Lourerio Garcia de
Medeiros
Brazil / Paraíba / Campina Grande
Dener Didoné

DR. LUIZ SERGIO SANTANNA
Luis Henrique

Alexandre Val Villar
Alceu
Danilo De Jeus Barbosa
paula peruchi
Bruna Bündchen
vitor hugo da silva de souza
Thiago Miyahara
Herick
João Henrique Arab
Leyliane B. B. Monteiro
Lívia Marina Alonso da Silva
Solange Peruchi
enio
Nicodemos Araújo
Fernanda
Pedro Rudah Rodrigues LIma

Boa Iniciativa, isso afetará a vida de muitas pessoas, e
Brazil / Mato Grosso / Barra Do Bugres por ser tão complexo não deve ser feito as escuras!
MUITO
BOM...A
SUA
PARTICIPAÇÃO
COMO
REPRESENTANTE
DO
POVO...É
MUITO
CONVENIENTE....POLITICAMENTE SSIGNIFICA QUE O
PAÍS
ESTÁ ACORDANDO
O
DO
MARASMO...E
PARTICIPANDO
..TENDO
CONSCIENCIA
POÇITICA
Brazil / São Paulo / Sao Jose Do Rio PROFUNDO A RESPEITO DOS PROBLEMAS DO BRASIL E
Preto
DA SOCIEDADE COMO UM TODO...PARABENS.....
É deveras chocante que em uma nação democrática
Brazil / Distrito Federal / Samambaia ainda existam fascistas!
Acho que todos os temas na verdade devem ser
abertos à todos. Porque afinal de contas... nós somos
os prejudicados/beneficiados por cada projeto e cada
centavo que é gasto e decidido. Enquanto nós que
somos afetados continuarmos a aceitar essa política
obscura, esse país continuará sendo de 6 dúzia
Brazil / São Paulo / Bebedouro
enquanto milhões pagam as contas.\r\n\r\n(Abraços)
Brazil / Piauí / Teresina
Brazil / Mato Grosso / Cuiaba
Brazil / Santa Catarina / Criciuma
Brazil / Paraná / Curitiba
Brazil / Rio Grande do Sul / Novo
Hamburgo
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Brazil / Distrito Federal / Brasilia
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Brazil / Pernambuco / Recife
Brazil / São Paulo / Tupa
Brazil / Santa Catarina / Criciuma
Brazil / Santa Catarina / Criciuma
Brazil / Bahia / Itabuna
Brazil / Rio de Janeiro / Nova Friburgo
Brazil / Distrito Federal / Sobradinho

ASSINATURAS
Alexandre César
Thiago Pereira Rabelo
REUBER DA SILVA FONSECA
Márcio Bremm
Sandra Lúcia Furquim de Campos
Luiz Osório Moraes Waldow
Daniela Ruiz

Algusmar Hatchk Hupalo

Derni Borges
Yuri Daniel Gobbo

thiago silva ramos
Diogo Pereira da Silva
Breno Borges Francischini
Mariana Aguiar Fávaro
Gabriella

Brazil / Mato Grosso do Sul / Campo
Grande
Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro
Brazil / Minas Gerais / Belo Horizonte
Brazil / Rio Grande do Sul / Porto
Alegre
Brazil / São Paulo / Santos
Brazil / Rio Grande do Sul / Porto
Alegre
Brazil / São Paulo / Santo Andre
Qro q o orkut seja identificado
Sou Conselheiro Tutelar. Acredito(ainda) no ser
humano. Acredito que o mundo pode ser melhor.
Acredito que se houver união de todos muita coisa
errada pode ser corrida. Penso que grandes projetos,
de grande impacto social devam ser discutidos com
toda a sociedade, e que deveriam ser criados
mecanismos para favorecer essa discussão, a fim de
que todos tivessem o acesso e a oportunidade para
Brazil / Paraná / Quedas Do Iguacu
debater tais questões.
É um absurdo uma coisa dessa. A opinião pessoal de
uma pessoa que não entende nada do assunto, se
transformar em lei e dezenas de milhões de pessoas
que utilizam esses serviços serem prejudicados. Um
total atentado à Democracia. Um dos grandes
problemas de boa parte das novas leis brasileiras. A
vontade de uma pequena minoria tem mais voz que a
Brazil / Bahia / Almadina
grande maioria. Lamentável.
Queria deixar meu comentário aqui mas não posso
colocar mais que 500 caracteres então vou deixar o
comentário no meu site.
Brazil / São Paulo / Ribeirao Preto

Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil

/
/
/
/
/

Rio de Janeiro / Rio De Janeiro
São Paulo / Maua
Minas Gerais / Belo Horizonte
Paraná / Umuarama
Santa Catarina / Florianopolis

é uma injustiça o que eles fazem alem da censura que
já é feita em especial nos desenhos japoneses agora
querem por fim aos fansubbers isso é a mais pura falta
de carater e de vergonha na cara com nós brasileiros

ASSINATURAS
Lysianne Pinto
Dennys Ferreira
Caio Henrique Tegon
Thiago Moraes
May Espadaro
Maysa Cristina
Rodrigo LIma Porto
Leonardo Ribeiro
José Messias Alves da Silva
Cristiano Douglas Mariano Gandra

Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil

/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

Rio de Janeiro / Rio De Janeiro
Minas Gerais / Betim
São Paulo / Sao Paulo
Pernambuco / Recife
São Paulo / Sao Paulo
Paraná / Curitiba
Mato Grosso / Cuiaba
Minas Gerais / Pouso Alegre
Piauí / Teresina
Minas Gerais / Belo Horizonte

Flaviano Pereira da Silva
Mariana Damasceno Linhares
laiana
Priscila
Ana Paula Pereira Caetano
Marcos Alexandre Takahashi
Lucas
Beatriz
Henrique Afonso Alves Cacau Mateus
Felipe Augusto
Carmen Sylvia Ribeiro

Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil

/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

São Paulo / Sao Paulo
Ceará / Fortaleza
Rio de Janeiro / Rio De Janeiro
São Paulo / Assis
São Paulo / Sao Paulo
São Paulo / Mogi Das Cruzes
Goiás / Goiania
São Paulo / Sao Paulo
São Paulo / Sao Paulo
São Paulo / Sao Paulo
Rio Grande do Sul / Gravatai

Rafael Oliveira Freitas
Marcelo Mrack

Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Brazil / Rio Grande do Sul / Porto
Alegre

Nathalia
Saullo

Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro
Brazil / São Paulo / Indaiatuba

Liberdade e Transparência!
Onde que esse país vai parar?
Deveriam parar de criar leis
exeqüibilidade delas.

sem

considerar

a

awee esse cara ta todo errado se ele não gosta por que
não guarda essa discordia pra ele \r\n\r\nele fala tão
mal faz ate parecer uma droga
Isso é um absurdo, porque as fics e traduções livres
levam a leitura para todos e estimula tb!

Apoio todo e qualquer tipo de debate que venha a
esclarecer aquilo que afetará a vida de um cidadão ,
Brazil / Rio Grande do Sul / Porto que as vezes por si só não é capaz de compreender o
que está acontecendo.
André William Jacyntho
Alegre
Jose de Ribamar Braga Pinheiro Junior Brazil / Maranhão / Sao Luis
Mariana Netto de Sousa
Brazil / São Paulo / Sao Paulo

ASSINATURAS
RAUL LEOPOLDO LONGHI

Brazil / Rio Grande do Sul / Caxias Do
Sul

Olnei Augusto Araujo

Brazil / Minas Gerais / Contagem

Amom Pereira de Queiroz

Brazil / São Paulo / Diadema

João Paes Neto
VITOR PAULO DA SILVA XAVIER
Joao Marcelo Goncalves Freire
Magliana Alexandre de Pontes Nunes
marcos monteiro de camargo
Thiago Fachini
Cássio Ronconi Coltri
Rodolpho Costa Stach

Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil

Mario Stanski Junior

Brazil / Paraná / Curitiba

Waldemar Souza
Anny Figueira

Brazil / Minas Gerais / Lavras
Brazil / Rio Grande do Sul / Porto
Alegre

Nalva Nunes

Brazil / Bahia / Feira De Santana

Matheus Vieira Soares

Brazil / São Paulo / Ribeirao Grande

/
/
/
/
/
/
/
/

São Paulo / Jandira
Pernambuco / Paudalho
Maranhão / Sao Luis
Paraíba / Joao Pessoa
São Paulo / Santo Andre
Rio Grande do Sul / Canoas
Santa Catarina / Criciuma
Goiás / Goiania

É preciso que a sociedade participe de todas as etapas
de elaboração desta matéria. Afinal, o que for decidido
aqui no projeto, afetará diretamente a todos nós.
Usuários ou não da internet e suas ferramentas.
O Brasil não será o mesmo sem a distribuição gratuita
de animes.
isso só mostra o quanto o brasil caminha para uma
nova censura

Trasparência é o ideal da democracia.

Uma lei tão seria assim deve ser discutida a fundo com
um grande numero de pessoal capacitado na area de
tecnologia, sua implantação sem discução intensa com
esse pessoal dos critérios a serem envolvidos pode
causar grande atraso no desenvolvimento de TI no
Brasil.
Liberdade, liberdade pra navegar em paz. Estou
cansando desta onde de Big Brother.
Por que será que esses políticos não conhecem o Brasil
que lhes paga salários capazes de propiciar manter
suas respectivas famílias num superfantástico balão
mágico? E por que tudo que les não sabem fazer é criar
Projetos que façam bem a todos e não apenas a uns
poucos?
Seria realmente desagradável uma lei desnessesária
como esta entrar em vigor, com tantas coisas que
precisam ser feitas, os senadores estão se
preoculpando com assuntos fúteis.

ASSINATURAS
Num mundo onde se devia priorizar o respeito pela
liberdade sem agredir ao próximo, é impressionante a
fantastica capacidade de ser supérfluo de um político
que devia se preocupar em ENSINAR as crianças a
fazerem isso: criar, imaginar, viver, sentir. Parabéns
para ele. Está preparando um belo palco futuro de
revoltas. Ao menos está dando algo pros jovens
lutarem.

Yuri Amaral de Barros
Brazil / Paraná / Foz Do Iguacu
Timotheo Felipe Pereira Rodrigues Da
Silva
Brazil / Pernambuco / Recife
Natana
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Fernanda Wolff Tlusty
Brazil / São Paulo / Jundiai
Luis Oswaldo dos Santos Ganoza
Brazil / Santa Catarina / Florianopolis
Juliana
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Rosângela Cordeiro dos Santos
Brazil / Santa Catarina / Florianopolis
Ricardo Cici
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Rosane Cordeiro dos Santos
Brazil / Santa Catarina / Florianopolis
Jane Henriques
Brazil / Minas Gerais / Congonhas
Rafael
Brazil / Minas Gerais / Belo Horizonte
Brazil / Santa Catarina / Balneario
Marcelo Castro de Almeida
Camboriu
Espero que isso Também não acabe em pizza.
Brazil / Rio Grande do Sul /
Rodrigo de LIma Silva
Cachoeirinha
Luiz Felipe
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Renan Castro
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
ridiculo isso
Isaque Vieira de Sousa Alves
Brazil / Piauí / Parnaiba
Sem comentários...
Absurdo!\r\nPorque ao invez de fazer leis para os
internautas, não começam com leis mais rigidas para
Brazil / Rio Grande do Sul / Porto punir a corrupção política?\r\nSe esta lei for aprovada,
terei ainda mais vergonha de ser brasileiro.
Hugo
Alegre
Ervin Woerle Neto
Brazil / São Paulo / Osasco
Thaís Bicas
Brazil / Espírito Santo / Vila Velha
Caio Francisco de Souza
Brazil / Pará / Maraba
Natasha Dos Reis
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Brazil / São Paulo / Sao Jose Dos
joão paulo oliveira
Campos
Rafaella Pereira
Brazil / São Paulo / Guarulhos

ASSINATURAS
Talita
Christian Piva Franzen

Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Brazil / Rio Grande do Sul / Porto
Alegre

Artur Amil Gomes
Edson Jose Marques Goes

Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro
Brazil / Bahia / Queimadas

Marcio
Antonio Jose Silva Passos

Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Brazil / Distrito Federal / Brasilia
Brazil / Rio Grande do Sul / Porto
Alegre
Brazil / Amazonas / Manaus

Elias Bottega
João Lúcio Rolim de Moraes
carlos

Eu acho uma falta do que fazer da parte desse
Senador!!!!\r\nPois ele esta limitando os privilégios do
povo!!!\r\nSeria melhor ele ficar qEuieto em seu lugar
do que inventar leis inuteis que naum fazem o país
evoluir!!!E só limitam o privilegio de quem o
assiste!!!!!\r\nEu sou contra essa lei!!!!!
Que a preocupação que estes senadores tem com os
FANSUBBERS seja só um pouquinho destinada a
corrupção que assola Brasília

Brazil / Santa Catarina / Jaragua Do Sul isso nao existe
Brazil / Rio Grande do Sul / Porto
Joner Cyrre Worm
Alegre
Paulo Rogerio Oliveira da Silva
Brazil / Goiás / Edeia
Naje Cavalcante
Brazil / Ceará / Fortaleza
Jonathan Lourenço Ferreira
Brazil / Espírito Santo / Serra
Sou contra sermos vigiados...
É um absurdo uma lei que proiba o uso livre da
Natália de Oliveira
Brazil / Minas Gerais / Contagem
internet!!!\r\nNinguém tem direito de restringir isso.
Rubens Barbosa de Freitas
Brazil / Rio de Janeiro / Niteroi
Nelson Canabarro
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Jakson Fernandes de Souza
Brazil / Paraíba / Tavares
Reinaldo Torres
Brazil / Distrito Federal / Samambaia
Clodoaldo Barreiros
Brazil / São Paulo / Botucatu
Sou contra
Brazil / Rio Grande do Sul / Porto
ROSANGELA KARNIKOWSKI
Alegre
Pelo debate e transparência do Projeto de Lei!
Paulo Henrique Baracho Munhoz
Brazil / Espírito Santo / Vitoria
filipe baldin
Brazil / São Paulo / Porto Ferreira
Geraldo Francisco de Souza Rebouças Brazil / Rio Grande do Norte / Mossoro
Leandro Miranda Nonato
Brazil / Pará / Belem
Quero transparência já!

ASSINATURAS
Felipe Vieira Borges
Eduardo Nascimento Coutinho
Renato Cordeiro
Matheus Weber da Conceição
Arlei Silveira Silva

Marcos Terra
Ícaro Vinícius Torres Silva

Antonio Carlos Ribeiro
Vanessa Dal Monte Silva
Thaís Keuffer Mendonça
Amanda
Manuella Cristina Costa Rodrigues
Amanda
Karolina Fialho
Willian Douglas
Marina
Theophilo de Oliveira Damião
Evaristo Teixeira do Amaral
glaydson lima
Edberto Alves de Andrade
Rodrigo

Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil

/
/
/
/
/

Rio Grande do Sul / Rio Grande Liberdade ao menos na internet!
Minas Gerais / Belo Horizonte
Paraná / Curitiba
Santa Catarina / Itajai
Isso ai!
Rio Grande do Sul / Canoas
Como diria o Sergio Amadeu, esse projeto seria a
mesma coisa de obrigar todos a andarem com uma
camiseta/placa dando o telefone/r.g/cpf/data de
nascimento na rua!
Brazil / São Paulo / Taubate
Brazil / São Paulo / Maua
Leis criminais sem regulamentação civil?\r\nNão!
Será que eles não tem mais nada para fazer, a internet
deve ser sempre território livre. O que se deve é
educar o internauta para que ele use a internet para
coisas positivas e culturais, não para fazer coisas de
pessoas desprovidas de educação e de cultura,
conclusão melhorar a educação praticamente não
Brazil / São Paulo / Sorocaba
como hoje só na teoria e alem do mais equivocada.
Brazil / Rio Grande do Sul / Sao
Leopoldo
Brazil / Minas Gerais / Belo Horizonte
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Brazil / Pernambuco / Olinda
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Brazil / Mato Grosso / Cuiaba
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
É uma vergonha que uma coisa dessas aconteça, mas
como estamos no brasil o que eu posso fazer é
Brazil / São Paulo / Paulinia
protestar!
Brazil / Rio Grande do Sul / Porto Não é decisão para ser tomada sem antes uma ampla
Alegre
consulta a sociedade.
Nem solicitando via 0800 você recebe o conteúdo
atualizado. Acabei de receber VIA CORREIOS o projeto
Brazil / Ceará / Fortaleza
inicial de 2000 e nada do conteúdo atualizado.
Brazil / São Paulo / Taboao Da Serra
Brazil / São Paulo / Sao Jose Do Rio
Preto
:(

ASSINATURAS

Francisco de Assis de Sousa Almeida

Brazil / Piauí / Teresina

Allen Cabral de Sena Franco

Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro

Aluisio Alves de Almeida

Brazil / São Paulo / Sao Paulo

Jonathan Sthefani Domingues Silva

Brazil / Rio de Janeiro / Resende

Tiago Spina
alda graciete oliveira nogueira
Talita Almeida
Liziany Cerqueira Santos

Brazil
Brazil
Brazil
Brazil

É importante que tenhamos conhecimento prévio dos
eventos que afetam nossas vidas de maneira tão
profunda. É importante que a sociedade opine antes
que se tornem decisões.
Sendo um pais capitalista, as pessoas do Brasil tem o
direito de pagar para usar como bem entender um
produto. Da mesma forma que pagamos impostos para
o governo trabalhar temos o direito de escolher como
usar nossa liberdade na internet.\r\n\r\natt\r\nAllen
Franco
Concordo, um projeto desta magnitude deve ser
amplamente discutido pela sociedade afetada.
Se tivessemos acesso aos materias em nosso idioma e
com
preços
acessiveis
os
fansubber
nem
existiriam.\r\n\r\nPoderia fazer mil comentarios mas
está claro \nossa\" opnião sobre isso.\r\n\r\nBrasil bom
ou mal não vejo a hora de sair desse país!"

Luiz Guilherme Cardoso Silva

Minas Gerais / Pocos De Caldas
São Paulo / Sao Vicente
NECESSÁRIO
Rio de Janeiro / Macae
Bahia / Feira De Santana
Espero que pensem bem antes de aprovar este projeto,
Brazil / Goiás / Goiania
pois irá influenciar a vida de muitas pessoas.

Rafael Delfino Calzado
HermesAlves

Brazil / Minas Gerais / Uberaba
Brazil / Ceará / Fortaleza

Alexandre Cavalcante Alencar
Hans Jakob Emmel
wagner ferreira gomes
CESAR AUGUSTO RODRIGUES
CAMPOS

Brazil / Ceará / Fortaleza
Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro
Brazil / São Paulo / Sao Paulo

João Carlos Rosa
GILIARD LINK
Alexandre Yang

/
/
/
/

Assim como demais usuários da rede mundial, também
me indigno com esta posição coerciva e autoritária.
Apoio
Nossos deputados/senadores deveriam dedicar-se a
ações mais importantes e de maior retorno nacional.
Quero acompanhar de perto

DE
Brazil / São Paulo / Sorocaba
Brazil / Santa Catarina / Blumenau
Brazil / Santa Catarina / Concordia
Brazil / São Paulo / Sao Paulo

Sou a favor do amplo debate sobre essa lei, antes de
sua aprovação no congresso nacional.

ASSINATURAS
Priscilla
Caroline Sabsoul
Megara
marianna parsanesi dias
Juliana Freitas Verlangieri
priscila
priscila
priscila
Andressa Maciel Scerni
priscila
Caroline
priscila
Carolina Martins
Francieli Cunico

Brazil / Rio de Janeiro / Itaborai
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Brazil / Distrito Federal / Brasilia
Brazil / Rio Grande do Norte / Natal
Brazil / Rio Grande do Norte / Natal
Brazil / Rio Grande do Norte / Natal
Brazil / Pará / Belem
Brazil / Rio Grande do Norte / Natal
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Brazil / Rio Grande do Norte / Natal
Brazil / Rio Grande do Sul / Cachoeira
Do Sul
Brazil / Santa Catarina / Xanxere

Judson C. Maciel

Brazil

Paula Freitas

Brazil
Vista

elisio antonio de aguiar leal

Brazil

Kennedy Simões Santos Carvalho

Brazil

DR. BRUNO BUENO

Brazil

Um país democrático deve ser transparente em todos
os aspectos. Evoluindo lado a lado com a justiça,
favorecendo a libertado, prevalenco a integridade do
/ Rio de Janeiro / Rio De Janeiro livre-arbítrio.
Sendo a rede um bem de uso público, antes de se
criminalizar qualquer tipo de ato virtual, é necessário
que se especifiquem, democraticamente, os direitos e
deveres dos usuários de tal meio de comunicação, de
/ São Paulo / Sao Joao Da Boa modo a não haver uma 'repressão' e/ou censura
midialógica no campo virtual.
que vergonha dos moços governantes so fazem merda
nada a favor do pobre eles sao uns filhos de uma puta
/ Minas Gerais / Belo Horizonte mesmo........
Estou indignado, por favor parem e pensem bem em
quem estão colocando pra representar o povo !
Senador Espero Sinceramente Que o Sr. e o Seu
Projeto de Lei Morram, de toda responsabilidade que
/ Rio de Janeiro / Rio De Janeiro tem sobre este pais.
FIM AO TEIA INEXPORÁVEL DA PEDOFILIA \r\nO QUE DÁ
MARGEM AOS PEDOFILOS UTILIZAREM DESSES
RECURSOS E CAPTAREM SUA VITÍMAS. \r\nESSAS QUE
JAMAIS SERÃO AS MESMA.\r\nFIM DO ORKUT NO
/ São Paulo / Sao Paulo
BRASIL!!!! MAIOR RIGOR NO CONTROLE DA INTERNET

ASSINATURAS
Adhemar Corrêa Martins
Eduardo Pedro Machado
Michel Pereira
Monique ferreira dos santos
Edilson Osório Junior
Gustavo Diógenes
Márcia G.M. Silva
Francisco Antônio da Silva Souza

Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro
Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro
Brazil / São Paulo / Itapira
Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Brazil / Rio Grande do Norte / Natal
Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro
Brazil / Espírito Santo / Cachoeiro De
Itapemirim

Ricardo antonio C B Duarte

Brazil / Mato Grosso / Rondonopolis

Armando Quadros da Silva Neto

Brazil / Santa Catarina / Florianopolis

Jakson Rochelly
Almini Porcari

Brazil / Piauí / Floriano
Brazil / São Paulo / Garca

Gustavo Henrique Machado da Silva
Vinicius Soares
fabiana menini trindade
Marcos
Charlles de Matos Sousa
Paulo Cezar Santos Anjos

Toda pessoa tem o direito à livre expressão de suas
idéias e pensamentos, desde que não interfira na
liberdade alheia.
Onde está uma interface amigável, demcrática e
inclusiva, onde os 32milhoes possam deixar sua
opinião sobre cada artigo do projeto que está sendo
votado? Já existe tecnologia para isso, o problema é a
MÁ vontade política alicerçada no interesse do grande
capital, que resume a nossa democracia a uma votação
a cada quatro anos!!!\r\nVamos dar um basta nisso!!!
Todo tipo de propostas para leis devem ser
transparentes para com o povo. Acho que essa lei não
vai para frente, pois empresas que vivem do
compartilhamento das pessoas não vão querer parar os
seus clientes e/ou controlá-los, não pode ser como na
frase de Henry Ford, se não me engano: \Você pode ter
um carro de qualquer cor, desde que seja
preto!\"\r\nViva a liberdade!"

Dou meu total voto contra essa politica ridícula e
Brazil / Rio de Janeiro / Mangaratiba
desnecessária!
Brazil / Rio Grande do Sul / Porto
Alegre
Brazil / Rio Grande do Sul / Porto
Alegre
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Brazil / Distrito Federal / Brasilia
Brazil / Bahia / Salvador

ASSINATURAS
Celso Fernando Silva Castro
Mariana Alves Pegoraro
Luiz Marcelo Rolan
Carolina Santana Louzada
Marcos Miras
Cristiano Quaresma da Silva
Walter Gomes dos Santos Junior
Rafael Recalde Caceres
ERIK
Samara
Humberto Martins Alves Fillho
Beatriz Fonseca
Gabriela
Beatriz Volpato Debiasi
Mariana Mion
Jonas
Vinicius Guimarães Hass
Daniel
Denise Mendes Dos Santos
Fernando
Rodolfo Berger Lopes
Nathalia Gotsfritz Soares
mariana
Ana

Hudson Brasil Silva
Ives Albuquerque

Roger dos Santos Reis

Brazil / São Paulo / Santo Andre
Brazil / São Paulo / Bauru
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Brazil / Espírito Santo / Cachoeiro De
Itapemirim
Brazil / São Paulo / Guarulhos
Discussão pública do projeto já.
Brazil / Pará / Belem
Brazil / Rio de Janeiro / Duque De
Caxias
Depois dessa, sem comentários.
Brazil / Paraná / Cascavel
Brazil / Paraná / Curitiba
Brazil / Ceará / Fortaleza
Brazil / Mato Grosso / Cuiaba
Brazil / São Paulo / Rio Claro
Brazil / São Paulo / Campinas
Brazil / Santa Catarina / Braco Do
Norte
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Brazil / Paraná / Curitiba
Brazil / Distrito Federal / Taguatinga
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Brazil / São Paulo / Guarulhos
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Brazil / Espírito Santo / Viana
Brazil / São Paulo / Indaiatuba
Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro
Brazil / Rio de Janeiro / Petropolis
O que falta no nosso pais é seriedade e
responsabilidade, isso realmente é um ato de
cidadania, nos mobilizarmos para mudar essa falta de
noção de nossos políticos e governantes.\r\n
Brazil / São Paulo / Guarulhos
Brazil / Ceará / Fortaleza
Pedagogo e Comunicólogo, Diretor da Ong Encine
Seus políticos canalhas, vocês deveriam é se preocupar
com o roubo da CPMF que durou 10 anos e os hospitais
estão um caco, vocês ganham mais de R$ 100 mil todo
mês, deveriam é cortar este salário de vocês e darem
Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro para os mais pobres.\r\n\r\n

ASSINATURAS
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil

Diogo Vinicius Kersting
Regina Leite de Farias
Elson Francisco Leeck

Brazil / Santa Catarina / Jaragua Do Sul
Brazil / Bahia / Ilheus
Brazil / Paraná / Curitiba

Sergio Teixeira
Julia Soares
Mônica Ramalho de Albuquerque
Walkir

Brazil
Brazil
Brazil
Brazil

Valdir Vinícius de Melo Júnior

Brazil / São Paulo / Guarulhos
Brazil / Rio Grande do Sul / Campo
Bom
Brazil / Rio Grande do Sul / Porto
Alegre
Ass petiçao
Brazil / Espírito Santo / Linhares
Brazil / Santa Catarina / Doutor
Pedrinho
Um político não pode saber mais sobre esse assunto
que um doutor ou profissional da área de TI. Que
pessoas capacitadas possam participar dessa tomada
de decisão!
Brazil / Minas Gerais / Barbacena
Brazil / São Paulo / Leme
Assino a petição

Alexandre Estanislau Puhl
marco
Andre Antonio da Silva Neto
Delton Digelmas Giacomozzi

José Lopes de Oliveira Júnior
Robson Soriani Vasconcelos da Silva

/
/
/
/

/
/
/
/

Rio de Janeiro / Rio De Janeiro
Rio de Janeiro / Niteroi
São Paulo / Sao Paulo
Ceará / Fortaleza

Mais uma coisa absurda que tentam fazer e o que
deveria ser realmente feito, nada!

Ana Carolina Mota
Suzana Pereira Coelho
Hugo Morihara
Roberto Vasconcelos Farias

Rio de Janeiro / Rio De Janeiro
Rio de Janeiro / Rio De Janeiro
Paraíba / Joao Pessoa
São Paulo / Sao Paulo

No Brasil é costume antigo fazer leis contrárias e
antipáticas ao povo, na contramão do que diz a nossa
Carta Magna.\r\nDesta forma, nega-se veementemente
e através de atos, que o Brasil seja um país
\democrático\" (considerando-se o real significado
desse termo).\r\n\r\nA tal \"Redentora\" dos anos 60/70
já se foi há muito tempo, mas certamente deixou o seu
ranço.\r\n\r\nE essas leis sempre aparecem como que
num passe de mágica. \r\n\r\n"

A internet é hoje um dos maiores veículos para a livre
expressão, por mais absurda que seja a opinião de
cada indivíduo deve ser respeitada, independente de
posição política, artística, religiosa ou filosófica. Não
podemos ter esse veículo amarrado.

ASSINATURAS
Vinícius Silva Cardoso da Costa
Wendel Matheus

Brazil / Distrito Federal / Gama
Brazil / São Paulo / Sao Bernardo Do
Campo

Carlos Eduardo de Campos
Marcelo Bonatto

Brazil / Santa Catarina / Florianopolis
Brazil / Paraná / Curitiba

Danúbio José Monteiro
Dulce Helena Martins Dillenburg
Nathan Tiago Marchetti

Curso bacharel em Ciencias da Computação pela
UFSC , possuindo um entendimento tecnico da área.
Este projeto de lei é um absurdo tanto na ideologia
quanto na implantação, alem que meios para burlar
esses sistemas é o que nao falta. Um Brasil com tantos
problemas parecia que não dava pra fica pior, pelo
jeito da... Só falta agora a cada acesso a internet ir no
cartorio mais proximo e protocolar a entrada (3 vias
com reconhecimento de firma)\r\n\r\nSDS\r\nCarlos
Eduardo

Vá prender bandido e deixe as pessoas de bem em
Brazil / Pernambuco / Recife
paz!
Brazil / Rio Grande do Sul / Tres
Passos
As leis tem que ser estudadas e elaboradas em
conjunto e não simplesmente impostas. Não vivemos
Brazil / São Paulo / Pirassununga
mais na época da tirania!
Eu acho um absurdo essa lei porque está privando um
entreterimento, uma forma de lazer para as pessoas
que querem descansar de seus trabalhos cotidianos.
Brazil / Paraíba / Campina Grande
Então acho que não devia ser sancionada tal lei.

Amanda Agra Azevedo
Vinicius Marx Heinrich Hermsdorff
Horst Araújo
Brazil / Tocantins / Palmas
Francisco Gomes Cordeiro Neto
Brazil / Rio Grande do Norte / Natal
Maikon Sulivan Lemos
Emanuel dos Reis Rodrigues
MARIA LETICIA
Helio Puglielli Neto
Jose Augusto Ferronato
Graziele
Gabi
Felipe Machado Ghilardi

protesto, protesto, protesto, nao vou votar em ninguem
Brazil / Paraná / Colombo
que for a favor da lei contra fansubs.
Brazil / Roraima / Boa Vista
Isso é tapar o sol com a peneira.
Brazil / Minas Gerais / Belo Horizonte CHEGA!!!!!!! LUTEMOS!!!!!
Brazil / Paraná / Curitiba
Brazil / Distrito Federal / Brasilia
Brazil / Bahia / Salvador
\r\n
Brazil / Rio de Janeiro / Niteroi
Brazil / Rio Grande do Sul / Porto
Alegre

ASSINATURAS
Gabriela
Fábio Tosi
Silvio
patricia helena
Beatriz Sanchez Más Saint Martin
Allexandre de S. Pereira
Luis Augusto De Lamônica
Gustavo de Paula Ribeiro
Thiago Alberto Badaró de Oliveira
Edcarla Teles dos Santos
Alexandre Makoto Tanno
Júlio César Feliciano Santana
Milhiam Vitor Betete
Francisco Faria
helio alves de pontes
alexandre paiva

Eduardo Brasilino Barbosa

Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil

/
/
/
/
/

Rio de Janeiro / Rio De Janeiro
São Paulo / Piracicaba
Minas Gerais / Contagem
São Paulo / Sao Paulo
Rio de Janeiro / Rio De Janeiro

Vamos parar de blá, blá, blá os senadores, ainda restos
Brazil / Rio Grande do Norte / Natal
da ditadura e TRABALHAR!
Brazil / Mato Grosso / Cuiaba
Transparência Já!!!
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Brazil / Minas Gerais / Sao Joao Do
Oriente
é muito facil criar leis, o difícil é saber o porque da
Brazil / Bahia / Salvador
criação e dar embasamento lógico a lei.\r\n
Brazil / Minas Gerais / Varginha
Brazil / Distrito Federal / Brasilia
Ridículo! Quel tal ele lutar contra o aumento abusivo
Brazil / São Paulo / Sao Carlos
dos salários dos deputados hein?
Precisamos sem dúvida de um debate transparente e
democrático desse projeto, pois afetará milhões de
Brazil / Sergipe / Aracaju
pessoas e estas tem seu direito nessa discussão.
Sou a favor do movimento e vou fazer minha parte
Brazil / Minas Gerais / Uberlandia
aqui no meu municipio
Brazil / Pará / Belem
Seria um terrível passo atrás, na impecável história de
gestão da internet que o Brasil tem a mostrar para o
mundo, a adoção de medidas que visam transpor,
mecanicamente, a gestão burocrática imposta à
sociedade civil para a internet. \r\nÉ um erro terrível
que certamente terá conseqüências negativas para a
cidadania e para o desenvolvimento tecnológico do
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
país.

ASSINATURAS

Alex

Brazil / São Paulo / Sao Paulo

mauricio pedro dos santos
Caio Fonseca

Brazil / São Paulo / Diadema
Brazil / Bahia / Salvador

paulo victor arruda de andrade
Otacilio Paulo da S. Neto
Marcio Zanetti Ferreira
Alan Aparicio
JOSE RENATO DOS SANTOS FILHO

Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil

/
/
/
/
/

Ceará / Fortaleza
Rio de Janeiro / Rio De Janeiro
São Paulo / Campinas
Rio de Janeiro / Niteroi
São Paulo / Mirassol

Alexandre dos Santos Lopes Teles
Brazil
Ricardo
Figueiredo
de
Castro
(Historiador - UFRJ)
Brazil
Letícia
Brazil
MARCOS SILVA CUNHA
Brazil
Miguel Said Vieira
Brazil
rodrigobalmeida
Brazil
Rodolfo Lopes Castanheira
Brazil

/ Bahia / Salvador
/
/
/
/
/
/

Rio de Janeiro / Niteroi
Bahia / Salvador
Bahia / Salvador
São Paulo / Sao Paulo
São Paulo / Itaquaquecetuba
São Paulo / Sao Paulo

diêgo rafael
Pablo Ortellado
Rafael Pires Mimoso
Aline de Oliveira Dal Corsi
Daniel Mauricio
Rafaela de Cassia
Vinicius

/
/
/
/
/
/
/

Piauí / Teresina
São Paulo / Sao Paulo
Bahia / Salvador
São Paulo / Suzano
Acre / Rio Branco
São Paulo / Sao Paulo
São Paulo / Sao Paulo

Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil

[OBS: Estou tendo que mandar 2 petições, pois o limite
de caracteres é de 500.]\r\n\r\nSOU CONTRA A
LEI.\r\nConsta na declaração dos direitos humanos das
nações unidas, Artigo 12:\Ninguem deverá ser
subjulgado a interferencia arbitrária com sua
privacidade, familia, casa ou correspondência, nem a
ataques à sua honra e reputação. Todos tem o direito a
proteção da lei contra esses tipos de interferências ou
ataques.\"\r\n\r\nLink: http://www.unhchr.ch/udhr/lang/
por.htm\r\n"
projetos que vao mecher
com milhares de
brasileiros,tem que ser discutidos democraticamente e
abertos ao publico,afinal de contas o Brasil e uma
democracia ou eu estou enganado....
tem coisa melhor pra cuidar que perturbar os pobres
dos fan sub ^^

Para se pensar em criar uma lei tão abrangente,
deveria-se pensar em um plebiscito.
A Internet deve ser um instrumento de democratização
da sociedade brasileira !
\r\n

...ô coisa sem sentido, que tal cuidar de interesses que
afetem positivamente a massa brasileira...

ASSINATURAS
Charles Pereira
GIovane de Melo Massucci

Brazil / Pará / Maraba
Brazil / Paraná / Curitiba

Filipe Machado Romeu

Brazil / São Paulo / Campinas

José Marcos R. Silva
Diego da Silva Britto
Nilson Carvalho Silva Junior

Brazil / Distrito Federal / Brasilia
Brazil / Rio de Janeiro / Niteroi
Brazil / Rio de Janeiro / Niteroi

Eduardo Vaz
Rodrigo Godinho Silva

Brazil / São Paulo / Tapiratiba
Brazil / Paraná / Curitiba

Roberto Sarmento
MARIA
DE
FATIMA
VASCONCELLOS

Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro
VIANA

Vinícius Oliveira Jacques
leandro portela silva
Jorge Alberto Silva Machado
vanessa diniz mendonça
Otávio Nachle Nagoya
Rafael Barbosa Lopes
Henrique Parra
Bruno Luis Marra Silva

é incrivel como os politicos brasileiros se preocupam
com coisas que só beneficiam nossa troca de
informações e conhecimento.\r\n\r\nAo invés de se
preocupar com algo benéfico a população eles deviam
cuidar de problemas reais como Saude, Educação,
violencia e essas incriveis taxas que eles colocam em
tudo quanto é coisa pois estas benditas taxas que
impede que os brasileiros tenham acesso a muitas
outras coisas como estas da qual ele diz ser ilegal.
Entidades,profissioais e público em geral precisam
participar do processo de definição dos caminhos que
serão tomados para o acesso, uso e desenvolvimento
de internet no Brasil.\r\nEmbora saibamos que muitos
políticos no Brasil teimam em aprovar seu projetos na
calada da noite, sem que os interessados ao menos
tomem ciência das consequências dessas leis
maléficas.\r\nPressão total neles!!!
Concordo plenamente.
Não somos escravos somos livre viva a liberdade! \Use
Linux\""
Só podia ser
vergonhoso.

do pai do mensalão este projeto

DE
Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro Queremos um debate aberto e transparente.
Brazil / Rio Grande do Sul / Porto
Alegre
Brazil / Ceará / Fortaleza
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Sem discussão, não dá!
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Brazil / São Paulo / Santo Andre

ASSINATURAS

Mauro Aguiar
Joana Varon Ferraz
Márcio Vogelmann

Brazil / São Paulo / Mogi Das Cruzes
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Brazil / Rio de Janeiro / Sao Joao De
Meriti
Brazil / Rio Grande do Norte / Pau Dos
Ferros
Brazil / Santa Catarina / Florianopolis
Brazil / Ceará / Fortaleza
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro

Pela liberdade de expressão e não de imprensa, pela
verdadeira democratização da informação, por
entender que as PLS e PLC objetos dessa petição visam
atacar o pouco de democracia que ainda existe no
meio digital de comunicação, assino esta petição.

Dayane Crisitna Lira Aquino
Natália Noronha de Oliveira
gilson henrique cheles
Liz
Valdir Santos da Paixao
Gabriel de Andrade Fernandes
José Lucas Ferreira Batista
Stelamaris Delavechia de Oliveira
Rodrigues
Brazil / Distrito Federal / Gama
Flávia Gomes Chagas
Brazil / Minas Gerais / Belo Horizonte
Máyra
Brazil / Ceará / Quixeramobim
Eunice Ely
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Brazil / São Paulo / Sao Bernardo Do
Renato Henrique Santos Silva
Campo
Carlos Guedelha Júnior
Brazil / Amazonas / Manaus
Rafael Brustulin
Brazil / Tocantins / Palmas
Maria Julia
Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro
Adriano Maruoka
Brazil / São Paulo / Guarulhos
Ana Carolina Guimarães
Brazil / São Paulo / Ribeirao Preto
Diego Braga
Brazil / Maranhão / Paco Do Lumiar
Ana Carolina Souza Cruz
Brazil / São Paulo / Ribeirao Preto
Brazil / Minas Gerais / Governador Democracia começa com trânsparencia, basta de
Ronnie Peterson B. Martins
Valadares
corrupção e tentativas de manipulação.

ASSINATURAS

Alvaro Henrique Marcondes Bernardo

Brazil / Paraná / Curitiba

Milton Luis Telles dos Santos Júnior

Brazil / Tocantins / Guarai

Rodinei Costa da Silva

Brazil / Rio de Janeiro / Nova Iguacu

marilda regina do vale

Brazil / Goiás / Anapolis

JORGE LUIS DA ROSA

Brazil / São Paulo / Valparaiso

Vitor Romano
Kamile Brito de Rocha
Bruna Luiza Gomes Maculan.

Brazil / São Paulo / Votuporanga
Brazil / Pernambuco / Recife
Brazil / São Paulo / Jundiai

Oque Anime tem a ver vai dormi vai tem muito filme
pirata vendendo por ai , drogas , coisas roubadas e
NADA a ser feito por isso nao venham por a culpa em
anime como fizeram com cs!!\r\nSe proibirem anime
Brasil nao vai ser uma democracia e sim vai virar uma
DITADURA !!!
Concordo plenamente com o Projeto.\r\nEstamos
inserindo esse canal em nosso site.\r\n\r\nInstituto
IDESA\r\nwww.institutoidesa.org.br
Toda e qualquer legislação que afete o conjunto de
usuários de um determinado serviço, deve ser debatido
e discutido ampla e democraticamente.\r\nPara isso,
existem mecanismos legais como Conselhos e
Audiências Públicas, por exemplo.
muito bom, o brasil esta andando a passos de
tartaruga neste sentido,quem sabe agora teremos algo
pra colocar esses vazios na cadeia.
Suas Excelências tem muito mais coisas a se preocupar
do que tentar ser o BB versão tupiniquim. Que as
pessoas que são usuários da rede devem ser
responsabilizadas pelos seus atos não resta dúvida,
agora controlar minha vida, eu não dou esse direito a
nenhum parlamentar. O Ilustre Senador deve se
preocupar com outras coisas, como criar um projeto de
lei que impeça as falcatruas de campanha eleitoral, já
terá feito um grande bem por esse país.
Axo que é muito errado o que o senador está fazendo,
pois há centenas de outras coisas que podem tentar
parar, mas parar a distribuição GRATUITA e SEM
INTERESSE COMERCIAL de animes e mangás via
Internet, eu peço desculpa a eles mas isso é muito
ruim da parte dele. Seria a mesma coisa se alguém
viésse e acabasse com um dos únicos meios de
diversão de todo a população de um país(que neste
caso é a população jovem).

ASSINATURAS
Emilio Rodigheri Martins
Fabio

Brazil / Rio Grande do Sul / Porto
Alegre
Brazil / São Paulo / Sao Paulo

Tania Montandon Motta

Brazil / Minas Gerais / Belo Horizonte

Francilane Silva Bezerra
Danilo Baggio
Leonardo Damasceno
andre
Marcelo Augusto Farias Nery
Sérgio Durigan Júnior
Júlio de Andrade Maia Neto

Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil

Armando dos Santos Junior
Marcelo de Paula Carvalho
Carolina Gomes

Brazil / São Paulo / Cajuru
Brazil / Goiás / Goiania
Brazil / Paraná / Curitiba

Ualas Lima Pereira
Stephane Menezes
ALEXANDRE MOTA KÖBE

Phelipe de Oliveira Melanias
Mario Baldini

Carla Teresinha Fiori Berto
Munich Ferreira
Renan N. Ivo

/
/
/
/
/
/
/

Piauí / Teresina
São Paulo / Sao Paulo
Minas Gerais / Uberlandia
Paraná / Curitiba
Acre / Rio Branco
São Paulo / Campinas
São Paulo / Campinas

Pela transparencia no governo, afinal este detém o
poder apenas temporariamente e à escolha do povo.
Que seja claro e objetivo, contra a alienação e
manipulação.
Tantas leis mais importantes a serem discutidas. Isso
só é mais um desleixo do senado.

Deixem de fazer leis idiotas e se preocupem mais em
fazer valer as que ja temos pois isso sim é uma
vergonha!!!!!
Isso ai.

Olá, \r\ngostaria de conhecer melhor o PSL e ajudar a
Brazil / Bahia / Salvador
divulgar.\r\n\r\nGrato,
Brazil / Santa Catarina / Florianopolis
Brazil / Rio Grande do Sul / Porto
Alegre
Isto é um absurdo! Querem acabar com o livre-arbítrio
do internauta. A internet é uma rede pública, ou seja,
navega nela quem quer ou pode. Senadores se
preocupem em fazer mudanças na educação, na saúde
Brazil / Alagoas / Maceio
e na segurança pública seus inúteis.
Brazil / Santa Catarina / Florianopolis

Brazil / Mato Grosso / Cuiaba
Brazil / Paraíba / Campina Grande
Brazil / São Paulo / Taubate

Qualquer lei de importancia para o país deve ser
discutida e estuda por todos, principalmente a lei de
controle da internet, para que não se torno um estorvo
ao Poder Judiciario, e nem um absurdo juridico.

ASSINATURAS
Mauricio Coldebella
Ramon Filipe de Oliveira Chagas
Jéssica Cristina da Rocha do Bem
Fernando Boschetti Julio
julia oliveira
Camila Batista Rahal
Gabriela Dalla Torre Lopes
Lucas Koh Galvani Coutinho
Rafael Ribeiro Craneiro
Lisandro Guelo
Yuri Guzon Mainka

Fabricio Mariano Corrêa

Illen Gustavo

Brazil / Santa Catarina / Balneario
Camboriu
Brazil / Rio de Janeiro / Angra Dos Reis
Brazil / São Paulo / Serrana
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Brazil / São Paulo / Bauru
Brazil / São Paulo / Itanhaem
Brazil / Minas Gerais / Belo Horizonte
Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro
Brazil / Rio Grande do Norte / Natal
Brazil / Distrito Federal / Brasilia

exigir a realização de audiências públicas e cobrar
transparência na tramitação do projeto...concordo com
a regulamentação....mas que seja
aberta aos
Brazil / Rio Grande do Sul / Porto usuários...não seja mais uma lei que vai servir apenas
Alegre
para uma parte da população.
Realmente é um total absurdo uma lei dessa. Que tipo
de político se elege pra atrapalhar a vida dos fãs de
anime ao invés de caçar traficantes e ajudar as
comunidades carentes? Não acho nenhum exagero
chamar isso de \palhaçada\", pra não dizer nada pior.
Se realmente o Brasil é \"um país de todos\", essa lei
Brazil / Rio de Janeiro / Niteroi
estúpida devia ser imediatamente esquecida."

Thiago Delgado Pinto

Brazil / Rio de Janeiro / Duas Barras

marcelo de andrade ribeiro

Brazil / Distrito Federal / Taguatinga

Nossa liberdade civil está em jogo. O governo não pode
se omitir.\r\nSomente através do aprofundamento do
tema, dando acesso transparente às informações e
realizando debates, poderá se chegar à uma solução
que atenda ao interesse público.
O Estado deve agir como regulador, intermediar os
impactos dos objetivos e ações das corporações na
vida dos cidadãos. É seu papel cuidar dessa missão
sem ferir o artigo da Declaração Universal dos Direitos
Humanos que prevê plana liberdade de expressão para
cada pessoa.

ASSINATURAS

RONALDO RONCHI

Brazil / Paraná / Londrina

Luis Henrique Seixas

Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro

Janis Mario Jose
Christian da Silva Rodrigues

Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Brazil / São Paulo / Santa Isabel

FRANCISCO FRANCIZETE PAULINO

Brazil / Mato Grosso / Diamantino

Gisela Nunes Feu Rosa
Diego Lima
ORISMAR ALBUQUERQUE RIBEIRO

Brazil / Distrito Federal / Brasilia
Brazil / Pernambuco / Recife
Brazil / Ceará / Fortaleza

João Maurício Padin Barbosa
Jorge
Thiago S. Ferreira
Jussanã Dantas Santa Rosa
solange pacheco
Bruno Ereno Schrimer
Caio
Sidnei

Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil

/
/
/
/
/
/
/
/

São Paulo / Salto
Rio de Janeiro / Niteroi
Paraíba / Joao Pessoa
Alagoas / Maceio
São Paulo / Sao Paulo
São Paulo / Sao Paulo
Bahia / Salvador
São Paulo / Barueri

SOS SOS SOS SOS : PARA EUA ONU B2GM RUSSIA :
B2GM SIGNÍFICA : BRIGADÊIROS DA SÊGÚNDA GUÉRRA
MÚNDIAL : \r\nBLOG DE RONALDO RONCHI :
GCMRESENDERJ \tO PREÇO DA FAMA DE ELVIS
Em Israel um ladrão ao ser pego em flagrante
roubando ele tem uma das mãos cortada, ser for
reincidente tem sua segunda mão cortada para que a
sociedade saiba quem é ele.Como pai abomino este
tipo de crime, estirpando estes mostros do conviveo da
sociedade, de preferência pena de morte,evitando
tamanha mostruosidade com nossas crianças e nossas
famílias.Cadeia só não resolve pois os mesmos ainda
possuem seguro, enguanto as famílias não possuem
nem apoio do governo. Chega...
Favor NÃO alterar o Codigo de Defeza do Consumidor
em hipótese alguma, em item nenhum.\r\n
No Brasil, que e um grande pais, nós ficamos sempre a
merce de hipocritas e pessoas mal intencionda, que
sempre quer ganhar, precisamos dar um basta nisto, e
a hora já passou, precisamos consientizar estes quase
200 milhoes, para procurar participar mais, e buscar
soluções para todos.
Pela transparência e participação democrática nos
debates!
Isso que estão propondo é um absurdo!
VAMOS TODOS JUNTOS A LUTA!!!!!!!!!
Por favor, coloquem minha assinatura nesta petição.Se
houver necessidade de RG e CPF, enviem-me um Email.\r\nAtenciosamente.

Essa lei não deve ser feita!
Espero transparencia !!

ASSINATURAS
Leandro Gabriel Finkler
Marcelo Spohn
Rosangela Santos
gismario gomes da silva almeida
Henrique Ros Guilera
Hidemas
Udson Souza da Cruz
Vivi
Ana Carolina Fioratti Toledo
Beatriz Marrucho
Isabela Trevisan
Carolina
Raphaely Albuquerque
Bruno Cezar Andrade Viallet
Igor C. S. Bernardo
Camila Michele Santos da Silva
Rafael Dias
Ana Paula Rubino
Fernanda Resende Sobreira
André Luiz Lopes Martins
William Alexandre
Camila
Júlia
Danilo Salgado
Diego Gomes Cardim Vivian
Guilherme Rech
Bruno Tinen

Brazil / Mato Grosso do Sul / Campo
Grande
Assinada e concordada
Brazil / Rio Grande do Sul / Porto
Alegre
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Brazil / São Paulo / Sao Bernardo Do
Campo
Brazil / Paraná / Curitiba
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Brazil / São Paulo / Piracicaba
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Brazil / Paraná / Curitiba
Brazil / Paraíba / Campina Grande
Brazil / Minas Gerais / Belo Horizonte
Brazil / São Paulo / Tupa
Brazil / Rio de Janeiro / Queimados
Brazil / Distrito Federal / Brasilia
Brazil / São Paulo / Santo Andre
Brazil / Minas Gerais / Belo Horizonte
Brazil / Paraná / Curitiba
Brazil / São Paulo / Sao Bernardo Do
Campo
Brazil / Distrito Federal / Brasilia
Brazil / Rio Grande do Sul / Lajeado
Brazil / São Paulo / Paulinia
Brazil / São Paulo / Sao Roque
Brazil / Rio Grande do Sul / Porto
Alegre
Brazil / São Paulo / Guarulhos

ASSINATURAS

claudio monteiro leite

Brazil / São Paulo / Sao Paulo

Eduardo Vasconcellos

Brazil / Alagoas / Maceio

Vinicius de Souza Campoli

Brazil / São Paulo / Votuporanga

Leandro Peçanha Scardua

Brazil / Espírito Santo / Vila Velha

JANE CRISTINA PEREIRA PLATI
Daniel Akio Konno
Gustavo Rubini

Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Brazil / São Paulo / Guarulhos
Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro

Francisco Gonçalves Prado
Laudivan Freire de Almeida
Dulcinea Silesia Gasparini Santos

Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Brazil / Bahia / Sobradinho
Brazil / São Paulo / Sao Paulo

Camila Andressa Ternus
André Luis da Silva Nunes
Lucas

Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Preto
Brazil

Onei Boracini
Silvestre Emilio de Lima

\r\nSe nada for feito, em breve assistiremos a uma
guerra diferente, onde pessoas comuns estarão de um
lado, defendendo a igualdade, e aqueles que,
pensando únicamente nos seus interesses pessoais
pensam poder ter controle das multidões como \r\nos
IMPERADORES DA ANTIGUIDADE...\r\nEspero nunca
precisar despender meu parco tempo criando vírus e
outras pragas mais nocivas...\r\nSALVE O SOFTWARE
LIVRE!!!
Diretor da ONG Movimento pela Integração Social,
Profissional e Acadêmica
Sem comentarios axo....\r\nladroes soltos em todas as
cidades,traficantes,assassinos por todo o pai...\r\ne as
pessoas que apenas querem repassar felicidade a
todos
serem
presas???\r\naueheauaehueheaueahuehaeuehuehaeuh
\r\neeuahaueheauaehueheaueahuehaeuehuehaeuheeu
\r\nahaueheauaehueheaueahuehaeuehuehaeuheeuah\r
\n
Eh inadmissivel que o debate esteja monopolizado
entre pessoas sem qualificacao suficiente para emitir
opiniao,sendo nitidamente influenciadas por \jornal
nacional\" ou \"alguem me disse ...\""
É ÓTIMO ESSE PROJETO,TOMA RA QUE DE TUDO
CERTO!

INTERNAUTA NÃO É CRIMINOSO!! (bom, nem todos
pelo menos)

Que absurdo esse senador está propondo.\r\nMais
/ Paraná / Rio Negro
absurdo ainda será se tal lei for aprovada
/ Rio de Janeiro / Rio De Janeiro
/ Minas Gerais / Uberlandia
/ São Paulo / Sao Jose Do Rio
apoio uma melhor discussão do assunto
/ São Paulo / Sao Paulo

ASSINATURAS
William Veronesi Rocha
Brazil / Distrito Federal / Brasilia
Marcio Etiane Nogueira Almendros de
Oliveira
Brazil / Amazonas / Manaus
Danilo Luiz da Silva
Brazil / Minas Gerais / Belo Horizonte
Brazil / Rio Grande do Sul / Nova Santa
Cristina Coutinho Pereira
Rita
Brazil / Rio Grande do Sul / Porto
Bruno Bunilha Moraes
Alegre
Alipio da Silva Resende
Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro
luiz fabiano souza melo
Brazil / Minas Gerais / Pirajuba
Fábio
Brazil / Minas Gerais / Belo Horizonte
Juliana Venciguera
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Mayana
Brazil / Bahia / Salvador
Cicero Oliveira Barros
Brazil / Distrito Federal / Brasilia
Yuri Rafael Nill
Brazil / São Paulo / Campinas
Larissa Martins
Brazil / São Paulo / Santo Andre
Ricardo
Brazil / Minas Gerais / Belo Horizonte
Anna
Brazil / São Paulo / Santo Andre
PATRICIA LIMA GUERRA

Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro

Cléber Corrêa da Silva

Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro

Tadashi Kotani

Brazil / São Paulo / Mogi Das Cruzes

Quero de alguma maneira poder colaborar para uma
mudança concreta neste País.
É muito importante tratarmos com muita seriedade
para que possamos nos defender destes crimes
ediondos.
Absurdo né?\r\nAlgo que é feito sem interesse
comercial para aqueles que não têm acesso a esse
material, e o cara tá querendo compara a gente com
criminoso que mata e burla lei?\r\nE o pessoal que
toma conta do país é o que então?\r\nDaí quando
alguem mata, chega fica na cadeia um ano e meio e já
é solto pra mata de novo...\r\nO pessoal que tá fazendo
um hobby inocente vai se comparado desse jeito
agora?\r\n

ASSINATURAS

Guilherme Silva

Brazil / Minas Gerais / Barbacena

Ruan G. R. Paes

Brazil / Mato Grosso / Nova Olimpia

JANAINA AURICH PERUZZO

Brazil / Bahia / Porto Seguro

Gustavo Aguiar

Brazil / Ceará / Fortaleza

Rafael Djalma Uchoa Rocha

Brazil / Pernambuco / Recife

Felipe

Brazil / São Paulo / Sao Paulo

Internet uma das maiores invenções da humanidade,
imagina se puxássemos a tomada e acabacemos com
ela, difícil imaginar um mundo sem ela. Parece não
fazer sentindo um computador sem internet, como se
fosse um carro sem roda, outra grande invenção. E
com tamanha importância e influência em nossas vidas
devemos debater abertamente com a sociedade para
definir regras. Temos que combater os crimes na rede,
ter direito à liberdade de expressão, privacidade
respeitada.
Este tipo de processo é uma afronta contra a
privacidade dos brasileiros, contra a democracia e a
liberdade de qualquer cidadão, geek ou não.\r\nDesde
já deixo meu apoio e apreço plo Safernet
Trabalho com educação infantil e o que vejo me deixa
assustada. As crianças estão sem limites no q diz
respeito aos acessos a NET. Isso precisa ser revisto p/
que não continuem acontecendo tantos casos
horríveis.
Acredito que o Sendo Federal tenha materia mais
importante sobre a qual legislar. Poderia começar
desobstruindo a pauta antes de suas ferias? Ja foram
quantas ferias mesmo esse ano?
É inadmissível que um projeto de lei tão amplo e
complexo como o que está sendo proposto, que afetará
diretamente a vida de mais de 32 milhões de
internautas no Brasil, seja aprovado sem um profundo,
amplo, democrático e transparente debate com todas
os setores da sociedade brasileira.
Percebam uma coisa,caso os brasileiros não baixem
pela internet,vão comprar produtos piratas,e os
produtos piratas fazem um prejuízo muito maior.\r\n
Então antes de banir estas funções,pense bem se não
ira causar um prejuízo ainda maior.\r\n O brasileiro
compra produtos piratas porque produtos originais
estão muito caro,um produto original que custa
R$80,00,o brasileiro acha por R$10,00.

ASSINATURAS

Ricardo

Brazil / Rio Grande do Sul / Viamao

RÚBIO TECILLA
Brazil /
João Carlos de Santana
Brazil /
Maria Antonieta Povoas Garcez de
Aguiar
Brazil /
João Pedro de Lima
Brazil /

Maiquel Andre Texeira
Elomar de França Costa e Souza
Marcelo de Souza Godoi
Fernando Zank Correa Evangelista
Luiz Andrade
Tobias Sette Ferreira
Alex Maia Sanchez
Massimo Planta
Alex Camelo
Paulo Marcos
Oscar Lins
Leandro Nunes dos Santos
Giancarlo Santos
Leandro Brazil Machado

Santa Catarina / Florianopolis
São Paulo / Santos
Bahia / Salvador
Santa Catarina / Florianopolis

Essa lei não pode ser aprovada, pois as pessoas que
traduzem séries de animês e mangás, tem talento, ao
contrario de muitos políticos que não fazem nada para
prender pessoas inúteis para o país.\r\n\r\n
PARABÉNS...VOSSO SITE ESTA EM MINHA PÁGINA DO
ORKUT.

A política anda de mãos dadas com o crime, que a
financia, e portanto, procura desviar o foco das
massas.\r\nA internet é uma ferramenta poderosa para
Brazil / Rio Grande do Sul / Porto a comunicação, o que pode ser visto como uma
Alegre
ameaça do ponto de vista político.\r\nInadmissível.
Brazil / Rio Grande do Norte / Natal
Apoio um debate sobre o assunto, nao pode ser
simplesmente votado sem que os maiores orgãos
Brazil / São Paulo / Aguas De Lindoia opinem sobre o assunto.
Brazil / Rio Grande do Sul / Porto
Alegre
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Transparência sempre!
Brazil / Minas Gerais / Manhuacu
Brazil / São Paulo / Sao Bernardo Do
Campo
Abaixo a Ditadura Silenciosa !
Brazil / Bahia / Salvador
Esse projeto de lei é muito vago, devemos discuti-lo
com muita calma e transparência para evitarmos
Brazil / Distrito Federal / Brasilia
possíveis censuras posteriores a internet no Brasil.
Eu gostaria de está sempre enformado de tudo que
Brazil / Alagoas / Maceio
acontecer por
Brazil / Bahia / Feira De Santana
Brazil / Bahia / Salvador
No apoio contra o projeto, afinal, a internet sempre foi
Brazil / Santa Catarina / Lages
livre e assim deve continuar
Srs Deputados e Senadores, não ataquem a liberdade
Brazil / Rio Grande do Sul / Palmeira na internet. Nós eleitores, lembraremos dos seus
Das Missoes
nomes na proxima eleição.

ASSINATURAS
Wanja Ribeiro
André Nunes
Arllen Victor Barretto Alves
Raquel Costard Lira
Rodrigo da Silva Lopes
Dennis Bachmann
Augusto Barbosa M.S.
Guilherme Morais de Mello
Mariana
Nicolle Freitas
Juliana Leal
Caio Henrique da Silva bahdour
Luciane
Matheus Coelho Jácome
Iuday Gonçalves Motta
Darlene Luci Tavares Vasconcelos
Samuel de Oliveira La Marck
Jéssica
Renata Pereira de Carvalho
Sally Twincle
Izabela Bichir
Nathana Descovi
Giovanni Rubinich Moraes
Marina Pereira Vilela
Erick Mateus Barros
Amanda Ripamonte
Roberto de Angelis

Brazil / Minas Gerais / Belo Horizonte
Brazil / Paraná / Curitiba
Brazil / Bahia / Salvador
Brazil / Bahia / Salvador
Brazil / Rio de Janeiro / Sao Goncalo
Brazil / Paraná / Curitiba
Brazil / Pernambuco / Recife
Brazil / Santa Catarina / Florianopolis
Brazil / Rio Grande do Sul / Canoas
Brazil / Rio Grande do Sul / Porto
Alegre
Brazil / Mato Grosso do Sul / Campo
Grande
Brazil / São Paulo / Praia Grande
Brazil / Rio Grande do Sul / Caxias Do
Sul
Brazil / Minas Gerais / Belo Horizonte
Brazil / Rio Grande do Sul / Gravatai
Brazil / São Paulo / Itanhaem
Brazil / Goiás / Pirenopolis
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro
Brazil / São Paulo / Itanhaem
Brazil / São Paulo / Santos
Brazil / Rio Grande do Sul / Santa
Maria
Brazil / Minas Gerais / Belo Horizonte
Brazil / Minas Gerais / Pouso Alegre
Brazil / São Paulo / Araraquara
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Brazil / São Paulo / Santo Andre

ASSINATURAS
Sophie Labour
Otávio Arantes
Leonardo

Brazil / São Paulo / Itanhaem
Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro
Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro

Helio Campos Mello de Andrade

Brazil / São Paulo / Sao Paulo

Renan Pullig

Brazil / Minas Gerais / Ipatinga

gislene

Brazil / Espírito Santo / Cariacica

Marcos Gomes Nogueira
Denis Silva

Brazil / Rio de Janeiro / Barra Mansa
Brazil / Pará / Belem

Luiz Martins Simões Segundo
Vanderlei Dambros
Thiago Nascimento Almeida
Josué Ricardo Pretto
Gilberto Rebello de Mattos Filho

Brazil / Paraíba / Patos
Brazil / Paraná / Francisco Beltrao
Brazil / Sergipe / Aracaju
Brazil / Santa Catarina / Florianopolis
Brazil / Sergipe / Aracaju
Brazil / Rio Grande do Sul / Porto
Alegre
Brazil / Rio de Janeiro / Niteroi
Brazil / São Paulo / Ribeirao Preto
Brazil / Rio Grande do Sul / Novo
Hamburgo

Juliano Alexandre Motta
Carlos Henrique Lucas Ferreira
Fabiano Caixeta Duarte
Geovane Goncalves

Com senadores como ele, quem é que precisa de
inimigo? Esse senhor está, apenas, dizendo nas entrelinhas que todos os participantes do FISL, e outros
congressos de software livre, estão perdendo seu
tempo. Parece que ele não leu que o Brasil está entre
os países que mais se engajam e defendem o SL.
Senhor Eduardo de Azevedo. O senhor se esquece que
esse dinheiro poderia ir pra lugares onde é mais
necessário como a educação?
Ridiculo isso. Os animes mangas e fanfics não são para
fins lucrativos, todos fazem isso para poder ver
programas que gosta que muitos não são disponiveis
nos Brasil e os que são tem sensuras e traduções
horriveis.
Lula por favor
manda o dinheiro dos alunos do
projoven.
Eu acho esse projeto de Lei um absurdo.\r\nEssa lei vai
privar muita gente de poder usar a sua criatividade.
É uma absurdo uma lei como essas.
Isso é uma atitude ridicula,\r\neu mesmo ainda não
sabia nem que isso estava acontecendo,\r\nmais o que
fazer é o Brasil.\r\nISSO É MAIS UMA VERGONHA DOS
POLITICOS BRASILEIROS!
100% de acordo

ASSINATURAS
Optemos por não usar a microsoft; temos softwares
Brazil / Minas Gerais / Itajuba
livres de ótima qualidade!
Brazil / São Paulo / Campinas
Brazil / Rio Grande do Sul / Porto
Anderson Onir Schmidt da Silva
Alegre
Norberto Moritz Koch
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Murilo Muniz
Brazil / Tocantins / Palmas
E dizem que aqui existe 'democracia'... Mais uma vez a
Eduardo
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
sociedade sendo lesada...
Esse projeto é uma violação das liberdades individuais
garantidas pela nossa Constituição. O Estado não tem
direito de violar a privacidade do cidadão com base em
interesses de terceiros, pois sem o direito à esta o
Estado brasileiro passa de democracia à ditadura.Não
Leonardo
Coutinho
de
Carvalho
queremos mais um Estado Policial,a Ditadura Militar já
Rangel
Brazil / Bahia / Salvador
bastou.
Brazil / Rio Grande do Sul / Porto SE SOMOS UMA DEMOCRACIA NÃO DEVEMOS TER
ANDRÉ LUIZ ELIAS
Alegre
CONTROLE DENTRO DE NOSSOS LARES.\r\n\r\n
Rafael Gomes
Brazil / Bahia / Salvador
Isso é realmente um absurdo!
Vindo da politica brasileira, onde eles só prezam a sim
mesmo,
a
gente
tem
q
ficar
sempre
atento...\r\nprincipalmente se tratando de assunto tão
ANTONIO F. SANTOS
Brazil / Espírito Santo / Serra
importante quanto esse
Esse senador pelo menos sabe o que é internet...
porque garanto que tambem não sabe nada sobre
Marco Alves Canhete
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
licença de uso autorais...
A internet nasceu livre dentro das universidades e e
assim que ela tem crescido tanto em todo o mundo,
acabar com essas liberdades significa tirar o pé do
acelerador
da
inclusão
digital
e
frear
o
José Honorato Ferreira Nunes
Brazil / Bahia / Alagoinhas
desenvolvimento tecnologico!
michel cheung
Brazil / Rio de Janeiro / Nova Iguacu
Henrique Antonio Stelari
Brazil / São Paulo / Jundiai
Jaqueline Bellini Marchetti
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Lizzie Labour
Brazil / São Paulo / Itanhaem
Mariana
Brazil / São Paulo / Guarulhos
Giovanna Saccaro
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Gustavo
Brazil / Acre / Rio Branco
Murilo Fujita
João Borsoi Soares

ASSINATURAS
mariana
Felipe Chaves da Silva

Brazil / Ceará / Fortaleza
Brazil / Paraná / Curitiba

Fernando Gomes da rocha
Eduardo Gomes de Santana

Brazil / São Paulo / Ibate
Brazil / São Paulo / Sao Paulo

Vinicius Almeida Barros

Brazil / São Paulo / Guarulhos

Edson M. Landgraf

Brazil / São Paulo / Leme

Lucas Leno Ferreira

Brazil / Goiás / Goiania

Daniela de Moraes Chaves

Brazil / São Paulo / Sao Roque

Otacilio Freitas de Lacerda

Brazil / Paraíba / Campina Grande

Lígia Ferreira Ladeira Gomes

Brazil / Minas Gerais / Belo Horizonte

Caio Cesar
Daniel Guimarães do Lago
Denise Lombardi
Maria Inês Lemos Motta
Gabriel Bueno Bastos

Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil

Rodrigo Chafran Gerardo

/
/
/
/
/

São Paulo / Sao Paulo
Minas Gerais / Varginha
São Paulo / Sao Paulo
Rio de Janeiro / Rio De Janeiro
São Paulo / Sao Paulo

Não apoio!
não acho que seja algo errado, pois o trabalho não é
pago, vocês robam nosso dinheiro e isso não é
considerado crime, por que traduzir mangá vai ser.
digam não as drogas
Eu somente axo que esse cara tem mais o que se
preocupar nesse país tão cheio de problemas, ao invés
de
culpar
pessoas
que
trazem
diversão
e
entretenimento a boa parte dos internautas do Brasil e
do mundo.\r\nPorque não então criar uma lei que para
essas pessoas que roubam dinheiro de cofres
publicos?\r\nOps, ja existe não é? então porque não
bota-la em vigor? =)\r\nAtt
Antes de tachar todo mundo de criminoso, deveriam
definir o que é o crime... por acaso, roubar verba
pública não é???? Para exigir algo, é necessário dar o
exemplo....
Lei inútil, os senadores tem que cuidar de coisas mais
importantes.
Falta de moral e \proibir\" estímulo criativo também
deviam dar cadeia~"
Simplesmente
um
absurdo.
O
senador
quer
transformar o Brasil em uma China.
Verdadeiro atentado à Democracia e à liberdade dos
internautas.
os Senadores precisam arrumar alguma coisa de util
pra fazer, por que não se cria um projeto de lei para
melhorar a segurança no país ou pra melhorar a
educação.
Seja Livre...

Um simples absurdo!!!!
Aos mais antigos e experientes internautas brasileiros estes que lidam com a realidade da internet de fato Brazil / São Paulo / Sao Jose Dos cabe o direito e o dever de participar deste projeto de
Campos
lei.

ASSINATURAS
Stella Fonseca Amâncio
Maick José Alcântara
Mareska
Silvana Flor de Maio Silva
Pedro Guimarães Faciroli
Rafael Gustavo Santos Ortega
Everson Caratti
bruno tadeu gencek costa

Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Leste
Brazil

dalto jose sousa costa
Marcelo Tonieto
Basílio Garcia Rosa

Brazil / Espírito Santo / Vitoria
Brazil / Minas Gerais / Caratinga
Brazil / São Paulo / Sao Paulo

Luiz Antonio Xavier dos Santos
Jackson Cavalcanti Junior
José Silverio Barboza
Regina Celia Arcuri
Fernando Luis Monteiro de Jesus

Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil

Eduardo Jaime Quiros Batres
Helone Oijun Netto
Denise Paulsen

Brazil / Minas Gerais / Vicosa
Brazil / Paraná / Curitiba
Brazil / Distrito Federal / Brasilia

Pavel Vianna Cavalcanti
Roberto Vieira de Paula

Brazil / Goiás / Caiaponia
Brazil / Distrito Federal / Brasilia
Brazil / Rio Grande do Sul / Santa
Maria
Brazil / Pernambuco / Paulista
Brazil / Mato Grosso do Sul / Campo
Grande

Gustavo Brondani Schenkel
Ricardo César Assis da Costa Lima
Enio de Souza Kamiya

/ Minas Gerais / Lavras
/ Minas Gerais / Lavras
/ São Paulo / Campinas
/ Minas Gerais / Contagem
/ São Paulo / Franca
/ Bahia / Salvador
Segue a reta
/ Mato Grosso / Primavera Do
/ São Paulo / Sao Paulo

/
/
/
/
/

Rio de Janeiro / Niteroi
Pernambuco / Olinda
Rio de Janeiro / Niteroi
Rio de Janeiro / Rio De Janeiro
Bahia / Salvador

¬¬'
é inadmissível que um projeto de lei tão amplo e
complexo seja aprovado sem um profundo, amplo,
democrático e transparente debate com todas os
setores da sociedade brasileira.
Mobilização.
O legislador ao propor uma lei deve antes discutí-la
com a sociedade.\r\n\r\nEstou de acordo com a
audiência pública, mas que ela seja o início de uma
ampla discussão com toda a sociedade.
Gostaria que esse processo fosse mais transparente!

Pela Transparência!
por um país livre da dependência tecnológica e
econômica.
Fansubbers For ever!
Nada é mais estratégico para o Brasil - ou qualquer
país - que sua rede de transmissão de dados! Isto deve
ser gerido de forma pública e científica.

ASSINATURAS
Matheus
Lou Twincle
charles
Alan Freitas Costa
Valesca
kin jordan geremias
Thiago Souza
Isabella
Thaís Noel Miasato
Luiz Felipe Nascimento Marques
Geraldo Majela Vilela
Sandro Carlos Freitas
Alexandre Rocha de Souza
celson

Fabiana Reis Gama
rafael almeida da silva
Alexandre Gouveia Martins
Domingos Antonio Gianezi Junior
ALlan Sommer
Dennis S. Faria
Maycon Henrique da Silva
GEORGETOWN BARBOSA DA SILVA
Silvia Alzira Abeid Furio
carla santos
Cristiano Caldas

Brazil / Rio Grande do Sul / Porto
Alegre
Brazil / São Paulo / Itanhaem
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Brazil / Maranhão / Sao Luis
Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro
Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro
Brazil / Pernambuco / Recife
Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro
Brazil / Rio de Janeiro / Petropolis
Brazil / Minas Gerais / Belo Horizonte
Governador, sou Petista e peço que reveja sua decisão.
Brazil / Minas Gerais / Passos
Tambem peço a você que \Diga não às drogas\"."
Brazil / Santa Catarina / Criciuma
Brazil / Rio Grande do Sul / Porto
Alegre
Brazil / Paraná / Arapoti
Se vivemos num país dito democrático, essa
democracia precisa ser exercida. Não discutir ampla e
abertamente este projeto é um atentato à nossa
Brazil / Minas Gerais / Uberaba
liberdade de expressão.\r\n
Brazil / Santa Catarina / Ararangua
Injustiça Pura. Projeto absurdo.
Brazil / Santa Catarina / Florianopolis
Brazil / São Paulo / Sao Jose Do Rio
Preto
Brazil / Paraná / Pinhais
Brazil / Minas Gerais / Belo Horizonte
Brazil / Minas Gerais / Belo Horizonte
EU APOIO !
Brazil / Pernambuco / Carpina
Brazil / São Paulo / Bauru
Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro
Esse projeto de lei é muito vago, devemos discuti-lo
com muita calma e transparência para evitarmos
Brazil / Distrito Federal / Brasilia
possíveis censuras posteriores a internet no Brasil.

ASSINATURAS

Douglas Cristian de Lima Silva
André Nazário de Souza
Clayton Nogueira Neves
Leandro Rodrigues da Silva
ícaro alves moreira
Maria de Fatima Martins Pereira
Yuri Delfino de Paula Araujo
Leandro Nunes dos Santos
Bruno Monteiro
Bianca Heredia
alan cleiton fraga do carmo
Vagner Bittencourt
ricardo contin
maria josé vieira de paula
Marcelo Silva Lima
Yvani Chung
Lucia Aparecida Fortuna

ALEX BEZERRA DOS SANTOS

Brazil / Minas Gerais / Itabirito
Brazil / Santa Catarina / Florianopolis
Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro

Como cidadão mineiro, estado representado por vossa
excelência,exijo uma consulta popular que verifique
junto aos usuários e profissionais da área de TI a
eficácia e o impacto desta lei sobre a economia e a
sociedade.

Isso é ridículo, até os criadores de FanFictions
Brazil / Pernambuco / Recife
entraram? Puta idiotise...
Brazil / Bahia / Rio Real
Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro
Brazil / Piauí / Teresina
Custa tentar?
Brazil / Bahia / Salvador
Brazil / Rio de Janeiro / Miracema
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Brazil / Ceará / Fortaleza
Brazil / Rio Grande do Sul / Sao
Leopoldo
Brazil / Minas Gerais / Andradas
Brazil / São Paulo / Taubate
Brazil / São Paulo / Guarulhos
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Brazil / São Paulo / Tatui
SOU INDISCUTIVELMENTE A FAVOR QUE HAJA UMA
FISCALIZAÇÃO E CONSEQUENTEMENTE MEIOS DE
PUNIÇÃO
PARA
DELITOS
PROVOCADOS
VIA
INTERNET.\r\nO BRASIL PRECISA ESTAR ATUALIZADO
PARA
O
MUNDO
INFORMATIZADO,
COM
RESPONSABILIDADE E SOBERANIA, ASSEGURANDO DE
FORMA PREVENTIVAMENTE A INTEGRIDADE DE SEUS
Brazil / Pará / Belem
CIDADÃOS

ASSINATURAS

Miguel Arcanjo Dantas Neto

Brazil / Rio Grande do Norte / Natal

Marília

Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro

Alessandra da silva

Brazil / Maranhão / Sao Luis

Adailton Pereira Souza
Ezequias Airton Albuquerque

Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro
Brazil / Santa Catarina / Sao Jose

Sarah Cançon

Brazil / São Paulo / Santos

É inadmissível que um projeto de lei tão amplo e
complexo como o que está sendo proposto, que afetará
diretamente a vida de mais de 32 milhões de
internautas no Brasil, seja aprovado sem um profundo,
amplo, democrático e transparente debate com todas
os setores da sociedade brasileira. \r\nSomos
favoraveis a que se discuta e se regulamente atraves
dos orgãos competentes para isto.
Eu realmente acho que o Brasil tem muitos problemas
maiores para se preocupar do que proibir meninas de
13 anos a criar sede pela leitura e pela escrita. Acho
que o fanfiction é um incentivo para todos aqueles que
gostam de ler, ou até mesmo uma boa forma daqueles
que não o fazem começarem a gostar. O Brasil precisa
andar para frente e não para trás!
O Brasil vivi num nó cego, onde as pessoas que tem
uma condição acima do normal, econômicamente
falando, meio que encubados em relação aos absurdos
que vem acontecendo na sociedade, os roubos, os
abusos sexuais, e outras coisas que envolve o
sofrimento do cidadão ou até mesmo do não cidadão
ou apolitico é ocasionado por grandes peculiars da
riqueza.E quem fica com a xepa toda da feira são as
pessoas honestas q~ue na maioria das vezes é o
pobre.
é uma falta de vergonha, por que não cortam as
vantagens onanistas para depois tentar organizar o
país ¬¬
Não a esta petição!
O conceito de \crime\" não deveria ser sobre algo que
prejudica ou lesa outrem?
A grande maioria dos
ficwritters coloca um \"disclaimer\" atribuindo os
personagens ao autor original. Portanto, penso eu, qual
o objetivo em criminalizar uma ação tal qual a
produção de fanfictions, com os devidos disclaimers e
sem fim lucrativo algum, dado que as próprias fanfics
enaltecem a obra original e a propagam para outras
pessoas? \r\n\r\n"

ASSINATURAS

David Henrique
matheus augusto mastros pires
Douglas
Daniel Vilhas Mauricio da Silva
Afonso
Felipe
Douglas Admiral Louzada
Osni Carlos de Andrade Jr.
Luiz Gustavo de Abreu Cunha
Felipe de Matos Prosdocini

Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil

Leticia Volpe

Brazil / Paraná / Foz Do Iguacu

douglas menegon cordeiro
Eduardo Chagas

Brazil / Minas Gerais / Uberaba
Brazil / Minas Gerais / Ouro Preto

Nitai Garcia Fernandes
Daniel Alvao de Carvalho Junior
Angélica Irene da Costa
carlos alberto varela freire
jaqueline mastros

Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil

Francisco Clécio Silva
Juliana Leal Dantas

/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

São Paulo / Limeira
São Paulo / Santos
Paraná / Curitiba
São Paulo / Campinas
Bahia / Salvador
Distrito Federal / Brasilia
Espírito Santo / Vitoria
São Paulo / Amparo
Rio de Janeiro / Rio De Janeiro
São Paulo / Botucatu

Quando finalemente parecia que o Brasil estava
evoluindo em relação a informatica,o país começa a ir
no sentido contrario.Os custos que isso irá gerar para
os provedores será imenso e o povo que vai pagar no
final.Esse projeto vai contra uma grande parte dos
nossos direitos de cidadão desde a privacidade até a
liberdade de expressão.E por fim um assunto desses à
necessidade que a opinião do povo tambem seja
levada em conta pois afinal existe democracia nesse
país ou não?
LIBERDADE!
\r\n

É fundamental a internet ter uma legislação, é um
mundo onde fazemos parte e há de se ter limites como
tudo na sociedade em que vivemos.
Leis como esta mostram o quanto nossos politicos
entendem sobre o objeto ao qual eles estão formando
leis.\r\n\r\nQuerer criar leis como estas de informática
sem entender como ela funciona, é um completo
descaso

Acho que deve haver transparência, não só nesse
São Paulo / Pindamonhangaba processo, mas em todos no Brasil.
Distrito Federal / Brasilia
São Paulo / Sao Carlos
Rio Grande do Norte / Natal
sem comentários!
São Paulo / Santos
Isso é uma grande piada de mau gosto!!!\r\nUma
Brazil / Ceará / Fortaleza
afronta a liberdade!!!
Demorou demais! Já está na hora de colocar ordem na
Brazil / Santa Catarina / Itajai
casa!\r\nApoiado!!!
/
/
/
/
/

ASSINATURAS
Douglas
Cristiane Bartel
matheus henrique da cunha
Tatiana
ELYS MARINA FERREIRA
Felipe Bouchuid Catão
Claudia Carolina Bonanato Alves
Nelson Maganhoto
Vanessa
Mateus Filipe Bento de Oliveira
Gabriela Abrame
Ravel Santos Botelho de Oliveira
Felipe José Ribeiro Benatti
Jairo Antonio Júnior
Sílvio Cesar Muniz
rosangela lopes ferreira

Fábio dos Anjos
Vinícius

Dante Tracanella Neto

Brazil / Paraná / Curitiba
LIBERDADE!
Brazil / São Paulo / Santos
Brazil / São Paulo / Jundiai
Brazil / Rio Grande do Sul / Porto
Alegre
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro
Brazil / São Paulo / Osasco
Brazil / Minas Gerais / Pouso Alegre
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Brazil / Goiás / Goiania
Brazil / Paraná / Curitiba
Brazil / Distrito Federal / Brasilia
Brazil / São Paulo / Sertaozinho
temos que nos inir cada vez mais para combater essa
doença que e a pedofilia e punir esses mostros,e
Brazil / Bahia / Salvador
proteger nossas crianças futuro do nosso Brasil
Ah, pera lá Vossa Excelência, ao invés de ficar
tentando resolver picuinhas, vá catar o q fazer. O Brasil
tem problemas muito + urgentes p/ resolver, como as
cadeias super-lotadas e o dinheiro do contribuinte
sendo gasto à toa; um país dominado por banqueiros, q
enriquecem cada vez +; a Previdência q é uma
vergonha; e o pior de tudo: esta imunidade
parlamentar que, entre outras coisas, só faz vocês,
Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro políticos, roubarem cada vez + o nosso dinheiro.
Brazil / Minas Gerais / Ouro Preto
Ignorante!
Sou pastor evangélico , Presidente da Igreja Evangélica
Missões por Cristo, que mantem , além de suas
atividades normais , um trabalho social / esportivo com
crianças e adolescentes , por isso ,acompanhando de
alguns meses para cá, os noticiarios , programas de
entrevistas e hoje acessando pela primeira vez o site
safernet.com.br estou me engajando nesta luta Pr
Brazil / São Paulo / Taboao Da Serra
Dante T Neto

ASSINATURAS

simone araújo

Brazil / Minas Gerais / Montes Claros

João Renato Nobrega

Brazil / São Paulo / Sao Paulo

cesar maia
Rogério de Castro Serra
Jussara Furghieri Bylaardt
Epaminondas Caetano Junior
Tayná Costa Gonçalves
Robson Tadeu de Barros

Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil

cleuza luiz
Vitoriano F. Martins Júnior

Brazil / Paraná / Marialva
Brazil / Mato Grosso / Cuiaba

Mardones Ferreira da Silva
Braulio Augusto Freire
André Fogliano
Carlos Henrique da Silva Barreto
Moisés Costa Pereira da Silva

Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil

/
/
/
/
/
/

/
/
/
/
/

São Paulo / Praia Grande
São Paulo / Indaiatuba
Rio de Janeiro / Niteroi
Paraná / Terra Roxa
Maranhão / Sao Luis
São Paulo / Votorantim

Bahia / Salvador
São Paulo / Taubate
Rio de Janeiro / Rio De Janeiro
Amazonas / Manaus
São Paulo / Cubatao

Eu estou disposta em ajudar sedendo um tempo
disponibilizando para ajudá-los em algo como no
combate apedofilia um ato nojento, estou á suas
disposição para ajuda-los ok aguardo respostas
controlar a internet? um absurdo, todo ser humano tem
o direito ao acesso à cultura e ao lazer, não é justo
censurar a liberdade de troca de informações; dessa
forma a busca pela verdadeira pirataria irá aumentar
mais ainda.\r\n\r\nse fosse proibido mesmo fazer uma
gravação pessoal p/ uso domestico, porque inventaram
o video cassete? ou o gravador de fita K7?\r\n\r\nmais
ridiculo ainda é querer bloquear voluntários que
divulgam um programa ainda não disseminado
nacionalmente.
Nãp pelo contrario ajuda divulgar os títulos, o
problemas é que nossos empresários do ramo são
truculentos e não entendem nada do ramo e quase
sempre adquirem direitos de títulos \encalhados\" sem
nenhum interesse para aqueles que poderiam comprar
tais coisas, ou seja os fãs. E quase sempre a produção
é de qualidade ruim"
Pelo debate. Pela regulamentação civil, e não criminal.

Vocês precisam se preocupar com oque realmente
importa, um exemplo: a saúde publica.
O amplo debate é sempre umcaminho que deve ser
percorrido por todo projeto de lei.\r\n\r\nBoa sorte

SOLFTWARER LIVRE PARA TODOS!!!

ASSINATURAS

Geovane Ghelere Xavier dos Santos

Brazil / Paraná / Ivatuba

Jonathas de Paiva Silva

Brazil / Paraná / Londrina
Brazil / Santa Catarina / Balneario
Camboriu
Brazil / Distrito Federal / Brasilia
Brazil / Mato Grosso do Sul / Campo
Grande
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Brazil / Ceará / Fortaleza
Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro
Brazil / Bahia / Salvador
Brazil / São Paulo / Lorena
Brazil / São Paulo / Sorocaba
Brazil / Bahia / Itabuna

Sandra Regina Tasca
Roberta Bastos Martins
Diemesleno Souza Carvalho
Sandra Daniela Navarro Vieira
Vitor de Carvalho Melo Lopes
Igor Gomes dos Santos
Icaro Oliveira Florencio
Marcelo Augusto
Maya
Luiz Felipe Baptista Vieira Rosa

alessandro cardoso

Brazil / Amazonas / Manaus

Infelizmente este tipo de atitude está se tornando
comum entre os políticos e nos deixa com a impressão
de que tais ações possuem apenas intuito
\politiqueiro\". Com o perdão da palavra, os
digníssimos senadores não tem embasamento técnico
algum para redigir tais leis como a que está em
questão. Estamos no princípio da ditadura digital? "
Em vez de proibir coisas que não atrapalham em nada,
e colocar inocentes na cadeia, é melhor vocês da
politica olharem a sua volta por que os criminosos do
brasil são a maioria de vocês e não adianta negar todo
mundo sabe disso.

sou afavor de que a internet seja livre e publica assim
como e no resto do mundo já pagamos muinto caro
para ter um acesso a informação uma vez que era para
ser de graça, esse era para ser o foco do senado e não
querer inventar mais projeto de lei absurdo.E que o
senado faça projeto de lei para mais investimentos em
educação e concientização.\r\ncrime!!! e o que eles
fazem com o dinheiro publico!isso e um crime!

ASSINATURAS

Adriano Dion da Silva Barbosa

Brazil / São Paulo / Franca

EDUARDO GOMES DA SILV

Brazil / Distrito Federal / Brasilia

Osvaldo Fontoura

Brazil / Rio Grande do Sul / Jaguarao

rosana
Jorgeane
Oliveira

Cristina

Bento

de

O que não podemos é deixar de participar dos debates
(seja em relação ao país como um todo, seja em
relação às pessoas que estão mais próximas de nós)
que afetam tais relações. A partir da volta à
democracia, precisamos de interagir mais nestes
canais disponíveis, nos agrupar para defendermos
direitos éticos para a sociedade, a fim de prevalecer a
vontade de uma maioria que muitas vezes não é
satisfatoriamente representada por alguns membros do
Congresso Nacional.
Já pagamos tão caro por um serviço hoje considerado
essencial. Será que querem nos empurar guela abaixo
mais algum tributo
Uma lei nos termos que estão sendo apresentados
seria uma afronta ímpar à população brasileira que tem
cada vez mais acesso à rede.\r\n\r\nNo Brasil os
criminosos estão cada vez mais no controle da
situação, será que enquanto alguém é assaltado,
violentada ou assassinado o sistema disponibilisará um
policial que poderia estar salvando ua vida, ou a
dignidade de um cidadão para prender alguém por
fazer o download de uma mp3?

Achu, realmente, que os poloticos so kerem faze de
conta que estao fazendo alguma coisa, pra continuar a
gantar seu rico salarinho, que tambem poderia salvar a
vida de milhares de milhoes de pessoas.\r\nsou contra
simplestente pelo fato que se nao ha intencao de lucrar
Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro em cima da obra de outros, nao eh crime.
Lira Brazil / Rio Grande do Norte / Sao Não a pedofilia.\r\nPrisão perpétua, pena de morte...
Miguel
tudo é muito pouco para um crime desta gravidade

ASSINATURAS

Matheus
Santos

Santana

Colombiano

dos
Brazil / Bahia / Salvador

Matheus Nogueira Martino

Brazil / Rio Grande do Sul / Esteio

Laura Giordani
Victor Carvalho Galvão de Freitas

Brazil / Rio Grande do Sul / Erechim
Brazil / Rio Grande do Norte / Tibau Do
Sul

carolline pinheiro

Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro

Marcio Martins dos Santos

Brazil / Tocantins / Palmas

alberto sawada
Paulo Henrique Azevêdo Filho
Fernando Pereira Libório

Brazil / Pará / Belem
Brazil / Distrito Federal / Brasilia
Brazil / Bahia / Salvador

Thiago
eder luiz menezes da silva junior
Bruno Gonçalves Araujo

Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Brazil / Mato Grosso do Sul
Cassilandia
Brazil / Distrito Federal / Brasilia

Guilherme Quentel Melo

Brazil / Santa Catarina / Sao Jose

Inadmissível,além disso,teve um caso de um mangá
que
já
era
bem
conhecido
pelo
''publico''
brasileiro.Esse trecho esta na descrição da comunidade
do mangá(''Berserk'') no Orkut :\os links sobre
scanlations da série no ponto em que está no Japão(vol
33 jap, por exemplo)não incomodam, não.Até porque
foram esses scans adiantados que ajudaram a divulgar
o material. Além disso,os fãs que acompanham a série
há tempos também acompanham o material impresso
oficialmente.\"\r\n"
Eu
utilizo
material
de
fansubers,
FANFICS,
TRADUTORES DE MANGAS, E REDES P2P sou estudante
de engenharia e não sou criminoso.
Eu acho um absurdo fanfics e a tradução de animes e
mangás erem proibidos. Pois sei que no japão escrever
fanfictions deve ser comum e os autores de anime e
mangá devem ficar muito satisfeitos com seu trabalho
ser tão popular.
e reprimir a liberdade de expressão também não é
crime?
Em defesa da transparência e da publicidade dos atos
dos parlamentares sustentados pelo dinheiro público.
gostaria de ver a transparencia no debate referente a
esse projeto de lei.\r\nse a democracia existe vamos
cumprir.

Acho que esse projeto de lei é mais um jeito que estão
querendo retalhar a liberdade das pessoas.
/ isso
definitivamente
é
um
absurdo!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Essa lei é inadmissível.
Absurdo esse PLC. Vai apenas facilitar a vida dos
criminosos, visto que ele jamais serão punidos por essa
lei.

ASSINATURAS

Fabiano Gonçalves Peixoto
Leonardo Busato Aride

Alexandre de Sousa Mota
Felipe Furst
Janaína Coelho da Rocha
André Luiz Alves de Oliveira
Jose Tarcisio Rodrigues Cardoso
Jimmy Sasaya
Douglas
Gustavo Soeiro Senise
Cristofer Velloso
Leonardo Sá Freire de Oliveira
Cristina Charão Marques
Ramiro Braga de Castro
Bárbara Bonutti
Mariane Libório Cardoso
danny regen de oliveira cleto
Arthur Gomes
Guilherme Daniel Coltre
Danilo Costa Geraldes

Sou Técnico em Informática e concordo com o controle,
desde que seja feito de uma forma mais correta e sem
tantos absurdos.

Brazil / Rio Grande do Sul / Camaqua
Brazil / Espírito Santo / Cachoeiro De
Itapemirim
Ao meu ver parece uma forma de 'censura'.
Um projeto desses realmente não pode ser aprovado
sem uma ampla discussão. Pelo que tenho lido do
mesmo até agora. Ele é um grande atentado a
liberdade de expressão em nosso país.
Brazil / Ceará / Fortaleza
Brazil / Rio Grande do Sul / Passo
Fundo
Brazil / Santa Catarina / Florianopolis
Brazil / Goiás / Goiania
Brazil / São Paulo / Indaiatuba
Brazil / Mato Grosso / Cuiaba
Brazil / Rio Grande do Sul / Passo
Fundo
Brazil / Distrito Federal / Brasilia
Brazil / Rio Grande do Sul / Passo
Fundo
Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Brazil / Goiás / Goiania
Brazil / Minas Gerais / Belo Horizonte
Brazil / Paraná / Londrina
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Brazil / Espírito Santo / Vitoria
Brazil / Paraná / Cascavel
Brazil / São Paulo / Sao Paulo

ASSINATURAS

Juliana de Almeida Arruda

Brazil / São Paulo / Sorocaba

gabrielle

Brazil / Ceará / Fortaleza

Samuel Lisboa Rodrigues

Brazil / Minas Gerais / Belo Horizonte

Flavio dos Santos

Brazil / São Paulo / Sao Paulo

Gabriela Rocha Lima

Brazil / São Paulo / Santos

Como escritora de fanfic's acredito que conciderando
isso como crime, só estarão afastando ainda mais a
juventude brasileira do pouco de cultura que ainda
resta neste País, eu preferiria mil vezes saber que um
filho meu está escrevendo historias sobre os
personagens que marcaram sua infancia e adolecencia,
do que ele estar por ai vendo pornografias ou violencia
pela internet, material, que ao meu ver , sim deveria
estar sendo controlado naum um hobby sem fins
lucrtivos ...
eu acho que nenhum senador tem o direito de tirar o
DIREITO daqueles que criam suas próprias estorias,
varias campanhas politicas falam da leitura, da
redação, e agora que crianças e até adultos se
interessaram pelo assunto ele quer fazer justamente o
contrario? proibir que desenvolvam suas mentes
criativas, que escrevam bem, quem sabe esse que
começa escrevendo um romance, uma comédia, no
futuro não irá escrever um grande livro? ou produzir
um grande filme? isso é egoísmo.
É um absurdo o que os governantes deste país fazem.
Aumentam o próprio salário, mas na hora de ver as
necessidades do povo, não estão nem ligando. Antes
de criar uma lei nova para espionar a vida do cidadão,
seria melhor fazer uma reforma nas leis penais e fazer
valer o mesmo para todos (acabando, por exemplo,
com a imunidade parlamentar).
Todos os atos (relevantes à vida dos Brasileiros)
exercidos pelos Políticos, devem consultar o povo para
saber se concordam com mudanças significativas ao
Bom andamento do País.
''Mas será que ele já pensou que fanfictions são
criações? (...) Mas, proibir que as pessoas publiquem
na Internet uma criação SUA, é a mesma coisa que
colocar na cadeia todos os autores de livros! Estamos
voltando à época da censura? Será que o nosso país
não tem problemas mais importantes do que uma
menina, de 13 anos, que cria uma história própria e
tem vontade de compartilha-la na Internet?'' {by
Vivi's}\r\n\r\n Assino embaixo. ;)

ASSINATURAS

Guilherme Felipe Cuccati

Brazil / São Paulo / Campinas

Ana Paula Gonçalves Ramos

Brazil / São Paulo / Sao Paulo

Rafael Rodrigo Hissanaga

Brazil / Santa Catarina / Florianopolis

Manoel Arrais Bezerra Filho

Brazil / Tocantins / Araguaina

George MRL

Brazil / São Paulo / Vinhedo

Philippi Sedir Grilo de Morais

Brazil / Rio Grande do Norte / Natal

Ródney
Marcus Fernandez
Rafael Nunes dos Santos
tadeu fladiner costa pereira

Brazil
Brazil
Brazil
Brazil

Carlos Gustavo de Santana Xavier

Brazil / Rio de Janeiro / Nova Iguacu

/
/
/
/

Distrito Federal / Brasilia
São Paulo / Sao Paulo
São Paulo / Adamantina
Ceará / Fortaleza

Existem questões que já viraram costume na internet e
que pode colocar em risco muitas pessoas que fazem
certas coisas e serão enquadradas como criminosas exemplo da troca de mp3 pelos internautas - muitas
pessoas nem possuem idéia de que é um crime (ou
será), transferir músicas que contêm registro de direito
autoral.\r\n\r\nSe este comentário foi lido até o final,
agradeço,
tenho
18
anos
e
estudo
Direito.\r\nGuilherme.
Essa lei precisa bem divulgada para que cada cidadão
possa escolher o que seja melhor.
Vivemos no Brasil, ordem e progresso por
favor !!!\r\n\r\n
Isso e um abuso, devemos e podemos dar as nossas
opiniões, se somos nos que fazemos essa rede, temos
que participar e da nossa opinião sobre tal coisa.\r\n\r\
n
Pura sacanagem! Assim não teremos privacidade para
nada! Daqui a pouco vão querer colocar câmeras nas
casas das pessoas e etc...
Não quero que a liberdade e a privacidade de cada
cidadão seja violada, vai começar assim e logo não
poderemos mais dar um passo sequer.
Isso nunca poderá ocorrer, pois isso se chama uma
falta de vergonha. Com tantas outras coisas para se
preucupar um SENADOR como eses vim com um
absurdo desses. Não concordo e meu voto é
taltamente contra.\r\nobrigado
Vergonhosa essa lei.
Debates Já!
senador procure o que fazer
Se porventura esse projeto de Lei for autorizado, o
Brasil vai ser um exemplo de falta de maturidade e
capacitação para real entendimento do que deve
representar para todos essa nova era digital. E mais do
que isso, um exemplo de que nossos governantes são
pessoas que permanecem trancadas em suas próprias
realidades limitadas, não servindo na verdade como
viáveis governantes.

ASSINATURAS

Luca Filho

Brazil / Ceará / Fortaleza

Aline Soares Cradoso Batista

Brazil / São Paulo / Sao Paulo

imperdoável uma coisa dessas. depois vão querer que
as imagens das web cans sejam enviadas para \eles\"
também"
Na minha opinião sobre como nosso pais se encontra
eles deveriam se preocupar com outras coisas mais
importântes.\r\nComo a quantidade de pornôgrafia na
internet eles vão se preocupar com fansubs.\r\nAo
contrario do que eles pensam os fansubs são os heróis
para os fans de series, animes mangás etc.\r\nOs
criminosos estão lá no plenario pensando em alguma
lei estupida !

ASSINATURAS

Eduardo Augusto da Silva Carvalho

Brazil / Paraná / Curitiba

edson scardua junior

Brazil / Santa Catarina / Cacador

Jorge Alberto Mota Neves

Brazil / Rio Grande do Norte / Natal

Luiz Felippe da silva santana

Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro

Vitor Akio Guskuma

Brazil / São Paulo / Sao Paulo

Samuel Shin Kim

Brazil / São Paulo / Sao Paulo

Eu assino essa petição. Concordo plenamente com o
apresentado nela, e acho uma falta de respeito com a
sociedade brasileira. Os jovens do nosso país,
principalmente aqueles que não tem condições de ter
um televisor em canal fechado, tem o direito de ter um
pouco de diversão na internet. Se não fossem esses
desenhos inocentes, eles poderiam estar em outros
tipos de sites, sites que são ilegais, imorais, e que
prejudicam a saúde mental e racional do ser humano.
não li a proposta do senador, mas de cara já não gostei
do que li e sou conttra o projeto de lei
Seguinte acho ruim fazer isto, pq tiraria a liberdade de
informacao e privacidade da pessoa, ja que alem de
impedir que voce possa ver algo que o brasil nao
passa, seja porque nao comprou ou porque nao quis,
ira monitorar o que a pessoa acessa e pode imcriminar
a pessoa.creio que deveria ser discutida mais a
questao e deveria haver peblicito, como o que houve
com o porte de armas.
Um projeto de lei dessa importância não deveria ser
levado adiante com tamanha displiscência, sem antes
haver um debate com argumentações plausiveis e
respostas tambem plausiveis. Se continuar dessa
maneira, afetará toda uma gama de usuários
brasileiros de internet que terão sua privacidade
atingida.
ola sou Vitor Akio e tenhu 14 anos prazer a todos.Meu
em vez de criar leis decentes vai proibir umas coisas
tão bobas como essa onde ja se viu fanfic ou traduzir
um mangá é crime?faça meu favor vai se isso for pior
que pedofilia me avisem ta porque meu proibir isso
realmente é muita bobagem
Apenas acho uma idiotice completa esse tipo de lei que
proíbe nossos direitos de poder nos interagir como
queremos na internet, já não basta na vida real, agora
no mundo virtual?Não vejo problema algum no que
fazemos e curtimos fazer...Sem mais, Samuel.

ASSINATURAS

Jonas Henrique Faria
Andrew Galthiery
Greiston Caberlim de Oliveira
Igor cesar neto frança
Bruno de Brito Vieira Souza
Valter Costa Filho
Cinthia Takeda Caetano
Lucas C. P.
Sara de Abreu Gomes
Sofia
Douglas
rudinei cousseau neres

Ricardo Tadashi Toyonaga
Elaine Cristina de Araujo
Marina Feijó
Daniel Tardin Aversa
Rubens gomes
Christiano Anderson
Thierry Soares de Oliveira
Angélica Alves de Moraes
Natália Alves de Moraes
Magali Aparecida Alves de Moraes

Brazil
Brazil
Brazil
Preto
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil

/ Minas Gerais / Para De Minas
/ Paraíba / Joao Pessoa
/ São Paulo / Sao Jose Do Rio
/
/
/
/
/
/
/

Tanto
politico
ladrão,tanto
estrupador
de
crianças,tantos problemas ocorrendo no Brasil e eles
vem atacar uma maneira de recriação onde ninguem é
prejudicado,pelo contrarió.ELES ESTÃO FECHANDO OS
OLHOS PARA PROBLEMAS SÉRIOS E FAZENDO ESSA
PALHAÇADA!!!

Bahia / Salvador
Goiás / Goiania
São Paulo / Guarulhos
São Paulo / Sorocaba
Rio Grande do Sul / Osorio
São Paulo / Sao Paulo
Rio de Janeiro / Rio De Janeiro

Brazil / Rio Grande do Sul / Uruguaiana ¬¬
Brazil / Paraná / Nova Prata Do Iguacu meu voto esse cara nunca mais vai ganhar
Os políticos deviam tomar vergonha na cara, ao invés
de ficar proibindo e retirando o lazer e os direitos do
cidadão, deviam fazer algo para resolver a pobreza, a
corrupção, a má qualidade da educação, e diversos
outros problemas do País. É por isso que eu voto
nulo!!!!!!
Brazil / São Paulo / Santo Andre
Ao invés de criar leis para desesnvolver o país, estam
sendo pagos para ficarem atoa e inventarem essas
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
\coisas\" ridículas."
Brazil / Rio Grande do Sul / Porto
Alegre
Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro
Brazil / São Paulo / Mogi Das Cruzes
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Brazil / Rio Grande do Sul / Porto
Alegre
Brazil / São Paulo / Marilia
Brazil / São Paulo / Marilia
Brazil / São Paulo / Marilia

ASSINATURAS
Caroline Soares dos Santos
Alberto Leal Machado Lemos

Claudia Regina
Nanci Costa
VIctor Gabriel

Thiago Kremer

Conrado

Alexandre À. de Lima
Bruno Melo de Araujo

Thais Favero

Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro

Audiência Pública!!!!!!!
como ele querem \organizar\" a internte, se o proprio
pais é bgunçado? isso é a uma total falta de respeito
com os usuarios da internete, uma vez que nos
usuarios, temos direito a privacidade e de poder fazer
Brazil / São Paulo / Valinhos
o que quizermos aqui....."
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Absurdo !
Por que vocês não fazem leis contra todos os
escandalos que acontecem no Brasil envolvendo
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
politicos?
Essa lei é uma palhaçada. Querendo acabar com uma
atividade que realizada por muitos no Brasil e em
outros países.Essa lei está é TIRANDO O NOSSO
DIREITO DE INFORMAÇÃO!!!!!! E DE IR E VIR MESMO
QUE SE VIRTUALMENTE!!!!!esse senador tem trabalhar
com leis para melhorar a situação do Brasil, NÃO
Brazil / Rio Grande do Sul / Porto ACABAR
COM
A
''DIVERSÃO''
DE
MUITOS
Alegre
INTERNAUTAS!!!!
Poxa do geito que a coisa anda, aonde vai para a
democracia? Primeiro nas TVs a cabo e agora até na
internet? Daqui a poco isso aqui vai ficar igual a
Brazil / Santa Catarina / Joinville
Cuba !!!
Isso demonstra que invês de resolver os problemas de
educação como greve de professores.Eles se
preocupam que causam dano nenhum a própria
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
população.
Concordo plenamente com esta Petição. Por isso, a
assino de livre e expontânea vontade. Diga não ao
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Monopolio!
Como estudante de Direito e também escritora de
fanfics, assino esta petição esperando que os nossos
legisladores percebam o absurdo que é criminalizar
algo que não oferece perigo algum para nossa
sociedade, e que apenas enriquece a cultura. Tomara
que este documento atinja seu propósito e mostre que
fansubbers e ficwriters nao pretendem violar leis de
Direitos Autorais, apenas dar mais vida às obras que
Brazil / Minas Gerais / Juiz De Fora
tanto amam.

ASSINATURAS

Deborah de Castro Fernandes
Alan Coutinho

Brazil / São Paulo / Valinhos
Brazil / Minas Gerais / Vicosa

Rodrigo Faria Araújo

Brazil / Mato Grosso / Rondonopolis

Fanfics,etc. São outros tipos de cultura que vemos e
aprendemos com ela! Igual em outros paises que
fazem com a gente, um exemplo disto é o própio
Japão!
Brincadeira...
Com tantos assuntos urgentes em nossa sociedade,
como a saúde, educação, etc tinham de procurar
problemas justamente com a cultura?talvez não
existise sites de traduções se houvese um maior apoio
a cultura no Brasil, desde eventos até um
melhoramento de nossos canais de TV abertos, mas
não, tem que piorar algo que já se encontra mais ou
menos.

Brazil / São Paulo / Sao Paulo

Eu achei isso uma bestera...tem tanta gente matando,
robando, e eles naum fazem nd e agora querem fazer
isso q num tem nd ve q num faiz mal pra ninguem..eles
deviam c preocupar com a pedofilia..q tem tantos
casos na internet, pessoas q abusam de crianças e poe
fotos na net..isso eh inaceitavel...

Michelle Acuña Silva

Rafaela Tintori
David Pereira Barbosa
Paulo Henrique Fantuci de Matos
Marilene Silva
Lucas Migon
Raphael de Lima
Hever Costa Roch
Fernando Yokota
Everton Kondo dos Santos
Arthur Moureira Fontes Lima
Mauricio Hinerich Zamperetti
Diego Felipe Berg Mauricio Pardin
Wilson Roberto Glasser

Brazil / São Paulo / Limeira
Brazil / São Paulo / Santo Andre
Brazil / São Paulo / Valinhos
Brazil / Minas Gerais / Juiz De Fora
Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro
Brazil / Pernambuco / Recife
Brazil / Minas Gerais / Ouro Preto
Brazil / São Paulo / Marilia
Brazil / São Paulo / Ribeirao Preto
Brazil / Sergipe / Aracaju
Brazil / Rio Grande do Sul / Porto
Alegre
Brazil / Minas Gerais / Belo Horizonte
Brazil / São Paulo / Sao Paulo

Os caras não estão ganhando dinheiro com isso, não há
motivos para querer proibir. Mas garanto que existem
sites que realmente ganham dinheiro, vendendo para
todo o país. Esses sim merecem uma punição.

ASSINATURAS
Anderson Pires dos Santos
Felipe Mathiles Pelosi
Felipe de Meira Bulek
nataniel benet diniz silva
José Carlos de Moraes
Anderson Henrique Aguiar Serra
Fernanda
Douglas Gouvêa Ferreira
Filipe Paschoal Galhardo
julio cesar de freitas teruel
Isabel

Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro
Brazil / Paraná / Curitiba
Brazil / Goiás / Planaltina
Brazil / São Paulo / Marilia
Brazil / Rondônia / Porto Velho
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Brazil / Rio Grande do Sul / Sao
Lourenco Do Sul
Brazil / São Paulo / Sorocaba
Brazil / Santa Catarina / Campinas
Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro

Thiago Dias da Silva

Brazil / São Paulo / Sao Paulo

Minato

Brazil / Santa Catarina / Picarras

Kaique Luan Oliveira Bezerra Mercini

Brazil / Bahia / Itabuna

Belmont Alucard

Brazil / São Paulo / Sao Paulo

Luan Ferreira Silva Gouveia
Raphael Vaz

Brazil / Minas Gerais / Contagem
Brazil / São Paulo / Indaiatuba

Daniele Nobre
Ivonaldo de Lima Silva

Brazil / Bahia / Salvador
Brazil / Paraíba / Bayeux

isso é um absurdo esse senador deve não esta em seu
perfeito juizo...assim o Brasil afunda
Espero que não seja aprovado esse projeto ridículo do
senado e desse senador que não tem nada pra fazer
¬¬
As coisas devem continuar como estão. O que na
verdade deve ser feito, é criar medidas para proteger
os internautas contra a pedofilia e programas mauintencionados, ao invés de tirar nossa liberdade.
Inadmissível essa lei. E o mais incrível ela vir à tona em
ano de eleição.
Esse projeto de lei, vai contra a privacidade, contra
nosso direito de expressão e é um ato de censura, não
apenas nacional já que a internet é algo mundial.
Sou contra este projeto de lei e seus defensores
Acho que o país precisa de homens públicos que se
preocupem, primeiramente, com saúde, educação e
segurança!
Deviam se preocupar com coisas mais importantes.

livia passaroto teixeira

Brazil /

Guilherme Calin

Brazil
Novos

Viviane dos Santos Nobre de Oliveira

Brazil /

Diego Amorim dos Santos
Sue Ellen Fatima
francinaldo pereira de souza
Rafaela Santiago Guimarães
Jeverton da Silva Azevedo
Camile
Thiago Vasconcelos Dornas
Gabriel de Gouvea Canongia

ASSINATURAS
Acho isso insano.Gosto de assistir animes com temas
adultos e pouco convencionais(yaois e yuris) e alguns
que jamais passaram na tv nem vai passar.Cito alguns
títulos: junjou romantica, okane ga nai, the legend of
the blue wolves, kaikan phrase, haru wo daite ita.
Quero ver o que será feito para este tipo de vídeo, se
vão dilacerar os animes como fizeram com rurouni
kenshin(samurai x).O senador estará atando em prol
Rio de Janeiro / Rio De Janeiro da burrice em massa.
Sinceramente, com tanto problema no país, o que esse
senadorzinho idiota está pensando? Olha, cada dia eu
me decepciono mais com esse país, em que políticos
mediocres como esse ficam perdendo tempo com esse
tipo de coisa, ao invés de ir tentar melhorar um pouco
/ Santa Catarina / Campos o nosso país.Bora gente! Não podemos permitir que
isso seja aprovado!
Mais do que ridículo, isso é um absurdo. Uma coisa é
tentar impedir pessoas de baixarem séries de TV ou
Animes que são vendidos e comerciados comumente
no brasil. Outra é impedir que animes, seriados e afins
que não chegam ao brasil NUNCA sejam impedidos de
serem baixados e traduzidos para a alegria dos fãs. Se
querem assim, então tragam tudo que é série e anime
para cá, assim acabam os fansubers e as
São Paulo / Sao Paulo
\ilegalidades\"! "

VÃO TRABALHAR SEUS POLÍTICOS VAGABUNDOS!
Brazil / Tocantins / Araguaina
MELHORAR EDUCAÇÃO E SAÚDE QUE É BOM NADA NÉ!
Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro
Brazil / Paraíba / Cajazeiras
Brazil / Minas Gerais / Belo Horizonte
Brazil / Rio Grande do Sul / Santa
Maria
Brazil / Rio Grande do Sul / Porto
Alegre
Brazil / Rio de Janeiro / Volta Redonda
Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro

ASSINATURAS

Bruno Felipe de Souza
Bruno Barbieri
jeferson henrique almeida de jesus
Thiago
Gabrielle
Marina Veluza
Bárbara de França
Mariselma Ferreira da Silva
André Luís Ribeiro Braga
Natália Akemi Yamada Terada
Matheus
Walken Calado Barbosa
Letícia Longo
hugo
LEONE AZEVEDO
Fábio Oliveira Teixeira

Ádac Barbosa

Engraçado é que ninguém faz lei contra a imunidade
parlamentar, contra as 2 férias ao ano dos nossos
políticos, contra os cartões corporativos, contra as
ONGs de fachada que sugam o dinheiro público como
um ralo, contra as centenas de empreiteiras que nunca
terminam sua obras mas recebem o dinheirinho do
contribuinte, contra os mensalões e derivados (a cada
dia
aparece
um
novo
escândalo!),
gestões
incompetentes e irresponsáveis!sou contra isso!!!

Brazil / Paraná / Foz Do Iguacu
Brazil / Rio Grande do Sul /
Cachoeirinha
Brazil / Bahia / Salvador
Brazil / Minas Gerais / Cruzilia
Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro
Brazil / Rio Grande do Sul / Porto
Alegre
Brazil / Bahia / Salvador
Brazil / São Paulo / Tupa
Brazil / Rio Grande do Sul / Porto
Alegre
Brazil / São Paulo / Bauru
Brazil / Espírito Santo / Vitoria
Brazil / Mato Grosso do Sul / Campo
Grande
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Brazil / Espírito Santo / Linhares
Brazil / Rio Grande do Sul / Sapucaia Que ridiculo esse negócio de proibir tudo e achar que
Do Sul
tudo é crime.
Todo e qualquer conteúdo da internet é livre, ja que a
mesma é uma zona assim. É idiota, pra não dizer
irracional, aprovarem uma lei que nos impeça de
transformar nossas idéias em realidade, porque as
fanfics alem de serem um modo de expressão (essa lei
seria o retorno da censura, fato) também ajudam
milhares de jovens que as lêem, a pegarem gosto pela
Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro leitura.

ASSINATURAS
Diéfersom André Fernandes
daniel miyashiro

Brazil / Rio Grande do Sul / Lajeado
Brazil / São Paulo / Sao Paulo

Rafael Francisco Faouzi Abboud

Brazil / São Paulo / Itaquaquecetuba

Felipe Pinheiro Teixeira

Brazil / São Paulo / Sao Paulo

Hian Carvalho Lima

Brazil / Bahia / Itabuna

Vinicius

Brazil / Minas Gerais / Uberlandia

Vitor Santana Melo Silva
Tales Fontenele Frota
Lucca Landin marmion

Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Brazil / Ceará / Fortaleza
Brazil / São Paulo / Sao Paulo

Luis Gustavo

Brazil / São Paulo / Itatiba

Projeto totalmente desnecessário e que trata a internet
como se fosse algo homogêneo.
Só rindo.
Por que não aprovam uma lei contra jogos de futebol,
onde centenas de pessoas morrem só por que estão
torcendo? O ócio esta tomando conta da politica do
Brasil, esse é um meio de distração?
Estão querendo acabar com a nossa liberdade, gosto
de passar o tempo na internet vendo os animes e lendo
mangás, isso é uma injustiça e não pode ser
considerado um crime.
Bando de senadores sem o que fazer, ao invez de
pensarem em como vão fazer para diminuir a
criminalidade, ficam limitando o acesso das pessoas a
algo
publico
como
a
internet,
simplesmente
lamentavel!
Bom senso que é bom pra resolver as necessidades da
sociedade num existe, mas pra se achar o guri da
internet, com direito a controlar tudo e todos, a lá
grande irmão, aí é facil ne?Cada uma...
ISSO É RÍDICULO, VC VAI TANTO DESTRUI A DIVERÇÃO
DE M I L H Õ E S DE PESSOAS COMO VAI SER ODIADO
PELAS PROXIMAS GERAÇÕES SÓ POR PURA BIRRA, N
TEM NINGUEM RECLAMANDO DE NADA PRA VC VIR
FAZER UMA COISA DESSAS!! PARA DE SER ESTUPIDO E
VAI PRENDER QUEM REALMENTE MERECE.... GASTA
SEU DINHEIRO TEMPO E VERbA APURANDO OS CASOS
SÉRIOS Q TEM NO PAÍS, VC QUER VOTOS? SÓ
MELHORAR AS COMUNICAÇÕES COM O PAIS Q NOS
TRAZ ESSA DIVERÇÃO! O JAPÃO! CASO SUA
EXENLENTÍCIMA IGNORÂNCIA N SÁIBA!
Isso é um Absurdo
Não tem o que falar... uma vergonha.
Isso é um abisurdo .Em vez em pensar como acabar
com os assaltos, assasinatos e outros coisas do tipo,
ficam pensando em cabar com a diversão dos
outros.Eu apoio a causa e assino em baixo.

ASSINATURAS

Wesley Fernando Moreira
Thalles de Oliveira Carrozza
Moisés Davi Malzoni Andrade
ledilson Batista de Olveira
Augusto Almeida
Rafael de Oliveira Jannone
Diogo Busanello Cerda
Gerson da Silva Lage
Gleber
Leonardo Machado
Stella Fachel
pedro
Bruna Cruz
Rodolfo ortega
Lais Pereira Silva
Anderson T. Jr
Pamella Moraes
Mariah
João Martins
Gabriela Carvalho
Madson
Reginaldo Brito Masson
Felipe Teixeira de Avelar

É um absurdo, nao existe meio de renda e nem
comércio nenhum na tradução de mangás, animes e
seriados!!Tratar um fãn de anime, seriado como
bandido é o fim de nosso país infelizmente..Os
traficantes, bandidos e politicos corruptos tomando
conta do país e ao inves de procurar meios de
combater a criminalidade e a corrupção, geram leis
sem nexo, apenas para \aparecer\"UM ABSURDO!!"

Brazil / Minas Gerais / Patrocinio
Brazil / São Paulo / Jau
Brazil / Ceará / Juazeiro Do Norte
Brazil / São Paulo / Sao Jose Dos
Campos
Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro
Brazil / Rio Grande do Sul / Porto
Alegre
Brazil / Rio Grande do Sul / Santa
Maria
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Brazil / São Paulo / Campinas
Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro
Brazil / Rio Grande do Sul / Porto
Alegre
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Brazil / Amazonas / Manaus
Brazil / Mato Grosso / Varzea Grande
Brazil / São Paulo / Aruja
Brazil / São Paulo / Sao Joao Da Boa
Vista
Brazil / São Paulo / Sao Jose Dos
Campos
Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Brazil / São Paulo / Ribeirao Preto
Brazil / Piauí / Teresina
...
Brazil / São Paulo / Campinas
Bela demonstração de ditadura que o Partido \Liberal\"
Brazil / São Paulo / Campinas
tá mostrando (Y)"

ASSINATURAS

Vinicius Vieira Barbosa

Brazil

Diógenes Diogo

Brazil

Wendel

Brazil

Rafael Ferreira Ribeiro

Brazil

Kathleen Simões Ferreira
Pedro Henrique Calvo Fracasso

Brazil
Sul
Brazil

Eu acho injusto ter a internet controlada... pois como
bom brasileiro e cidadao merecemos o direito de fazer
o que bem. Os que nao fazem devem ser punidos isso
é claro, porem estabelecer um controle absoluto do
que nos devemos ou nao fazer é injustiça e alem disso
/ Bahia / Itabuna
anti- democrático.
Tantas coisas a resolver nesse país corrupto e querem
se preocupar com uma prática de lazer virtual? Tenha
/ São Paulo / Sao Paulo
dó.
Enquanto existem assuntos piores a serem tratados, o
tal senador se importa com o fluxo de informações pela
internet que beneficia tanto a cultura como o próprio
reconhecimento dos programas que são traduzidos
pelas pessoas na internet.Antes de criticar e implantar
tal lei deveria estar ciente de seus benefícios para o
/ Rio de Janeiro / Petropolis
País e as pessoas.
O QUE É ISTO? Absurdo de certo, CRIATIVDADE AGORA
É CRIME!? Por que esse senador não se preocupa em
prender VERDADEIROS BANDIDOS? CENSURA? EM
/ São Paulo / Sao Paulo
PLENO SÉCULO XXI? Não é possível... DESEVOLUÇÃO!
Antes de tomar uma decisão com o voto de meia duzia
/ Rio Grande do Sul / Rosario Do de pessoas, tentem pensar no que o povo gostaria pelo
menos uma vez.
¬¬
/ Paraná / Maringa

Armando José Gomes

Brazil / São Paulo / Santo Andre

Henrique

Brazil / São Paulo / Atibaia

Saulo

Brazil / São Paulo / Osasco

Infelizmente mesmo após 30 anos da queda do regime
militar existem pessoas que em nome do bem estar
social tem surtos de saudosismo e tentam controlar os
meios de divulgação e o próprio povo por intermédio
da censura. Transparência antes de mais nada.
Esse senador não pode fazer isso.Logicamente q
traduzir um mangá,ou legendar determinado anime
pode ser crime,mas eh umas das coisas mais populares
da internet,famos deixar os Fansubers e os Scanlators
fazerem seu ''trabalho''!!
Acho isto rídiculo, fazer fanfics ou legendar um anime
por exemplo, é um modo de diversão. Acho besteira
tratar isto como crime, SOU TOTALMENTE CONTRA
ESSE PROJETO DE LEI !

ASSINATURAS

rafael moreira de melo

Brazil / Pará / Belem

Tathiana Fumie Marumo

Brazil / Paraná / Londrina

cesar henrique cordeiro batista

Brazil / Goiás / Goiania

Leticia Darte

Brazil / Paraná / Curitiba

nataniel lucas machado
Bruno Rocha de Souza Brito

Brazil / São Paulo / Paulinia
Brazil / Minas Gerais / Belo Horizonte
Brazil / Rio Grande do Sul / Porto
Alegre
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Brazil / Santa Catarina / Rio Negrinho
Brazil / São Paulo / Sao Vicente
Brazil / São Paulo / Rio Claro
Brazil / Bahia / Feira De Santana

Rafael Ritzel Tischler
higor luicena
Aline Greffin
Maurilio França Marton
Milena Lautenschlager
Bruno Siqueira Suzart Santos

Acho isso um exagero,tanta violência,e outros crimes e
um \senadorzinho\" desse vem
querer acabar com
os fansubers... sem comentários a um \"merda\"
desses !"
Absurdo!!! Não há ilegalidade em fansubbers e
fanfictions. Além do mais, é um hobby e não um meio
de vida, os fansubbers deixam claro quando um anime
ou mangá é licenciado e, conseqüentemente, retiram o
link do ar. Quanto aos fanfictions, quem os escreve
também deixa claro a verdadeira autoria da obra e de
seus personagens, e que o fanfiction é um
entretenimento de fãs para outros fãs, não ferindo os
direitos autorais. Onde há a ilegalidade?!
Mais uma invençao de senadores que nada fazem pelo
bem da naçao,e so querem prejudicar ainda mais esse
Brasil deficitario em que vivemos.Chega de abusos e
leis ridiculas como essa,vamus olhar pra quem
realmente precisa e deixar de importunar quem está
queto no seu canto.
MUITO IDIOTA ISSO. ¬¬ Fic's são a minha vida. *-* E
não é copia não, é uma obra de arte feita por
escritoras. Se fosse assim, todos os escritores
deveriam ser presos. ¬¬ Af, idiota demais, não tem
mais o que inventar pra ganha ibope. ¬¬²
Só axo q isso é falta do que fazer aos inves de se
proucupar com isso tentam explicar dos salarios
exorbitante e a falta de competencia para ajudar a
população no que ela realmente prescisa com td
respeito ser politico hoje é td mesma bosta basta ter
um pouco de dinheiro e td se facilita qualquer
tranqueira pode ser politco.

ASSINATURAS
Gabriel Caputo Mateus
Amanda Aparecida Alves de Oliveira
Vinicius
Denise Oliveira Fonseca
Pammela Avila Cunha
Fillipe
Bruna Pellegrino
Rafael de Cerqueira Sanches Saraiva
Felipe Frederico de Oliveira
caue hideo bandeira machado

Michel Vieira

Adriano Bordo
Michel André Ayres Silveira

Marcelo Henrique dos Santos

Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil

/
/
/
/
/
/
/

São Paulo / Diadema
São Paulo / Guarulhos
Rio de Janeiro / Rio De Janeiro
Paraíba / Joao Pessoa
Minas Gerais / Belo Horizonte
Minas Gerais / Belo Horizonte
Rio de Janeiro / Rio De Janeiro

Por uma internet livre!!
Absuuurdo!
Parabéns a Safernet por trazer ao conhecimento geral
esse projeto e lutar por uma discussão que envolva
Brazil / Bahia / Salvador
toda a sociedade.
eu sou um criminoso porque legendo desenhos que
Brazil / Minas Gerais / Belo Horizonte nunca chegaram ao Brasil?
Isso é loucura que direito um cara q viveu a infancia
sem saber oque é internet tem direito de falar mal do
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
jeito q usamos.
Por que não vão perder tempo tentado dar um jeito no
transporte público?( que por sinal é um lixo)Ao invés de
ficar fazendo leis que não ser para nada, somente para
denegrir os internaltas brasileiros.País se Cultura.
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Me recuso a fazer algum comentário além deste, pois
como muitos devem estar pensando, isso é uma
imensa e absurda ameaça à expansão cultural
brasileira, não se pode taxar um(a) jovem de 14 anos
ou mais de criminoso(a), simplesmente pelo fato de
ele(a) ter traduzido um video ou uma história em
quadrinhos e distribuido pela internet, não possuindo
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
nemhum intuito comercial.
Brazil / Rio Grande do Sul / Porto é um abuso por \n\" motivos essa lei, e totalmente sem
Alegre
fundamentos."
Sinceramente, não dá pra entender por que decidiram,
do nada, que essa atividade dos internautas deve ser
vedada, visto que estamos falando de algo que já vem
sendo praticado a anos e anos. Se esta \violação dos
direitos autorais\", realmente representasse uma
atividade \"criminosa\", já teriam tomado ações há
muito mais tempo. Estão procurando problemas onde
não tem, em lugar de olhar pros verdadeiros problemas
que ficam pulando na cara de todo brasileiro,
Brazil / Minas Gerais / Patos De Minas internauta ou não."

ASSINATURAS

Daniel Matins

Brazil /

Offspring Freal

Brazil /

Anderson de Mattos Gonçalves

Brazil /

Kaoru and Hapu

Brazil /

diego andrade

Brazil /

Raul Gorgônio Medeiros da Nóbrega

Brazil /

E ainda dizem que o Brasil é um país democrático, esse
tipo de projeto de lei fere totalmente a democracia, as
autoridades deveriam buscar um meio justo de punir
as pessoas que cometem crimes pela internet, e não
Distrito Federal / Brasilia
veta um direito que todo cidadão tem.
RIDICULO!SE FOR PRA FAZER LEIS RIDICULAS COMO
ESSA É MELHOR FAZER UMA LEI PARA PARAR A
DISTRIBUIÇAO DE MEIOS COMUNICATIVOS. JÁ NAO
BASTA A LEI DE TV A CABO QUE TEM QUE PASSAR
PROGRAMAS NACIONAIS POR UM PERIODO?PRA MIM
ISSO EH FALTA DO QUE FAZER. EM VEZ DE IREM CRIAR
LEIS E REALMENTE EXECUTALAS PARA PRENDER
BANDIDOS NAS RUAS VCS NAO FAZEM, AGORA COISAS
Q NAO SAO FEITA COM NENHUMA MALDADE E
SOMENTE COM O INTUITO DE COMPARTILHAR OU
APENAS DEMOSTRAR O TALENTO VCS VAO ATRAS...
RIDICULO
Alagoas / Maceio
O país tem tantas coisas com o que se preocupar e
vem querer fazer isso, proibir algo que não esta
fazendo mal a ninguém.Esse senador devia tomar
vergonha na cara e ver que invés de querer proibir
algo que não atinge ninguém de forma negativa,devia
fazer algo de construtivo ao país.Será que ele não
percebe que está apenas sendo hipócrita,já que com
certeza também já baixou algo da internet?Um país
que diz ter livre expressão,estamos dando um passo
São Paulo / Varzea Paulista
bem contrário com essa idéia.
Eu acho injusto eu e meu maninho e olha , vocês
cometeram uma injustiça e um erro e prenderam o
mundo todo ate os mesmos pois pensem seus
familiares podem estar nesse meio tambem. Mas creio
que nada os acontecera pois sao todos do mesmo
circulo nao? so digo minha opniao pois todos tem o
direito de se expressar o direito do cidadao esta na lei ,
e esta somente esta e a minha opniao abaixo a
Espírito Santo / Vitoria
opressao.
ORGULHO DE SER BRASILEIRO...HAHAHAHAHPAÌS
Minas Gerais / Patos De Minas RIDICULO E MEDÌOCRE
Essa tem de ser uma discussão aberta para o povo
Rio Grande do Norte / Natal
participar pois atinge uma gama gigante de pessoas.

ASSINATURAS

Daniely Eufrasio da Silva

Brazil / Alagoas / Arapiraca

marcos henrique carvalho dos santos
oliveira
Brazil / Piauí / Teresina
Marco Túlio Girol Teodoro
Caio Cesar Candido
Hudson de Jesus Borges Guimarães
Renato Couto Rampaso
Jakeline Signori
Danilo Furtado dos Santos
Thiago Antonio Denuncio
Leonardo Bovo
disploited
Gustavo Heringer
Juliana Marcondes
Juliana Miyuki Mifune
Vanessa Omura dos Santos
Bruno
Maria Vitória
Francisco Morais Tavares
Tathyana de Souza Lopes
meire lourenço
gabriel
Fernanda Rodrigues Charbel
Rafael Aguiar
Giovanna Toni
Maria do Socorro Rodrigues Charbel
Nathalia

Brazil / São Paulo / Sumare
Brazil / São Paulo / Sertaozinho
Brazil / Distrito Federal / Brasilia
Brazil / São Paulo / Presidente
Prudente
Brazil / Paraná / Curitiba
Brazil / São Paulo / Guaruja
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Brazil / São Paulo / Lencois Paulista
Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro
Brazil / Espírito Santo / Pinheiros
Brazil / Paraná / Curitiba
Brazil / São Paulo / Suzano
Brazil / São Paulo / Pindamonhangaba
Brazil / São Paulo / Cotia
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Brazil / Rio de Janeiro / Niteroi
Brazil / Distrito Federal / Brasilia
Brazil / São Paulo / Santos
Brazil / Minas Gerais / Belo Horizonte
Brazil / Acre / Rio Branco
Brazil / Goiás / Goiania
Brazil / Minas Gerais / Belo Horizonte
Brazil / Acre / Rio Branco
Brazil / São Paulo / Jau

Espero que tenha uma audiência para rever esse
assunto melhor...\Quem já se viu daqui a pouco ta
como na Venezuela q nem orkut pode ter ¬¬\"."
é repugnante!!!essa atitude e demonstra a falta de
pesquisa einteresse em melhorar a cibercultura!!!é
revoltante,essa atitude,porque em vez de melhorar a
educação e a segurança,estão qrendosuperlotar
presidio com jovem e adultos q praticam a arte ajudar
fãs a verem arte e cultura d outros paises!!!!ass:um
brasileiro cada vez mas triste com os governantes q
nao sabem o que fazem!!!
Foraa !!Somente quer terminar com o nosso acesso á
culturas estrangeiras !!

ASSINATURAS
Leonardo da Silva

Brazil / Amazonas / Manaus

Wanderson Teixeira de Souza

Brazil / Minas Gerais / Belo Horizonte

Beatriz

Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro

Aennson Alexandre Cavalcanti

Brazil / Pernambuco / Pedra

Aurélio Dantas

Brazil / São Paulo / Guarulhos

vinicius Figueiredo de Azevedo
Samuel Barreto Alves

Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro
Brazil / Sergipe / Aracaju

Luis Patrick Carvalho Villaverde

Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro

Rafael Loeschner Nascimento da Silva Brazil / São Paulo / Ourinhos

Rafael Martins

Brazil / Minas Gerais / Juiz De Fora

Se fizerem isso ai vamos ver como nossa lei é boa, o
bandido pode matar e ficar livre e o internauta se
diverte e vai preso.
Como quase todos já disseram, tem muitas outras
coisas para se preocupar!
Abaixo o monopolio viva a liberdade de escolha!!!! ao
Invez de trabalhar em algo Construtivo fica fazendo
essas porcarias...
Nem há o que comentar a respeito de tamanho
absurdo..
Isso é um absurdo, nada fazem, quando tomam uma
providencia , fazem algo que estraga nossas vidas, se
eles fizerem isso, podem ter certeza, ser Reeleito é o
que eles não conseguiram.
Isso é um abuso à liberdade de expressão no Brasil!
Muito bom..mais uma coisa inutil q nossos governates
fazem..parabens...ao inves de consertar os erros da
nossas politica ou ajudar na costruçao de uma pais
melhor eles derrubam uma forma das pessoas
absorverem cultura japonesa e etc. eu ja cansei desse
pais...oq sera na proxima?? vai derrubar o Youtube
tmb? pq podemos ver videos com liberdade? mas tudo
isso eh inutil..pq somos mais espertos e vamos
continuar com nossos costumes e paixoes pela cultura
estrangeira.
o filho desse cara deve ser um fã de um desses animes
e indo mal na escola por levar isso em primeiro lugar
então faz isso para castigar o filho e quem não tem
culpa paga por issoou só qr dizer q fez alguma coisa
além de botar a mão no q é nossoespero q isso não dê
em nada e esse cara ache alguma coisa de útil pra
fazer, como trabalhar por exemplo
Repudio com total certeza que essa possível lei vai de
encontro com a falta de criatividade dos nossos
parlamentares em criar leis e projetos para melhorar a
saúde, emprego e educação etc.

ASSINATURAS

lucas Santos rabetine

Rafael Vangelles

Filipy Galiza Soares

Jean Douglas conte
Kellen do CArmo Xavier

Daniel Santiago de Sousa
Tamires LopesRivera
Yasmin Costa Madureira
João Paulo Bonani
Alexandre Vasconcelos
Maíra Carvalho Branco Ribeiro
João Pedro Anunciação Silva

Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro

n pod ser aceita de forma alguma pq deste modo tbm
deveriam ser proibido o baixaki que entermos e
praticamente a mesma coisa que um fan sub que
passa programas e outras coisas o dowload de jogos
tambem seria proibidos e etc e isso seria impossivel
achu ¬¬

Brazil / Mato Grosso / Cuiaba

bom,não tenho comentário,apenas sou contra essa lei
de merda. Senador Eduardo Azeredo vai toma no.....
você e essa sua lei idiota,se não gosta de anime não
tente proibir os jovens de baixar ou distribuir animes
ou mangas.Quero que esse idiota não consiga nada
com essa lei idiota. Eu tenho 13 e pessoas mais novas
também baixam animes ou mangas e não querem
parar,porque todos nós gostamos e não vai ser um
simples idiota que nos fará parar. Metal is the law.End.

Projeto irresponsável e que será ineficaz. Os senadores
que trabalham menos que os operários brasileiros e
ganham dezenas vezes mais podem formular projetos
mais produtivos e inteligentes, democratizando o
Brazil / Paraíba / Joao Pessoa
acesso a internet ao invés de reprimí-lo.Lamentável,
Acho um absurdo essa lei... creio q o governo deveria
perder o seu tempo se preocupando mais com a falta
Brazil / Rio Grande do Sul / Porto de educação no país e a criminalidade, e menos com
Alegre
destruír a diversão das pessoas via internet...
Com tanto a se fazer pelo país, vem um politico
mediocre como esse para criar uma lei ridícula como
Brazil / Rio Grande do Sul / Gravatai
essa.Lamentável.
Isso é muito errado! Como nós, humildes pessoas que
queremos ver os animes lançados no Japão poderemos
vê-los caso isso aconteça? É um absurdo isso!
Brazil / Bahia / Ilheus
Totalmente contra esse projeto de lei!
Brazil / São Paulo / Itanhaem
Brazil / Espírito Santo / Serra
Brazil / São Paulo / Taubate
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Brazil / Distrito Federal / Brasilia
Brazil / São Paulo / Guarulhos

ASSINATURAS
RUBEM DE OLIVEIRA VIEIRA
Brazil
Marcella Braga
Brazil
Rosana Karla
Brazil
Letícia Lucas De Maceno
Brazil
Fernanda de Almeida Freitas Monteiro
Vieira
Brazil
Natalia Oliveira
Brazil
Felipe Willian Costa
Brazil
Diego Rafael Guilherme Antonio
Brazil
victor ribeiro
Brazil
Mariana Martins
Brazil
Ana Carolina
Brazil
Fabiana Móes Miranda
Brazil
Luisa
Brazil
Pedro Leme de Rezende Carvalho
Brazil
Michael Way
Brazil
Tito Livio do Nascimento Erculino
Brazil
Victor Anderson Rangel os Reis
Brazil
Kaio Sanches Rodaelli
Brazil
Jéssica
Brazil
Leonardo Silva de Carvalho
Brazil
Guilherme A. Ferreira
Brazil
Emannuel Alcides Bezerra Rocha
Willian Metzker Soares

Leonardo Barroso da Silva
Edyd Buchnvetz Junges
Ivan Mário da Sileveira

/
/
/
/

Minas Gerais / Belo Horizonte
Rio de Janeiro / Rio De Janeiro
Pará / Belem
São Paulo / Sao Paulo

/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

Rio de Janeiro / Volta Redonda
São Paulo / Itapeva
São Paulo / Sao Paulo
Paraná / Curitiba
Paraná / Curitiba
São Paulo / Rio Claro
Pernambuco / Recife
Pernambuco / Recife
Rio de Janeiro / Rio De Janeiro
Rio de Janeiro / Rio De Janeiro
Pernambuco / Recife
Minas Gerais / Vicosa
Rio de Janeiro / Rio De Janeiro
São Paulo / Limeira
Maranhão / Imperatriz
Rio de Janeiro / Rio De Janeiro
São Paulo / Sao Vicente

Quero minha liberdade de criação, minha liberdade de
remodelar o que ja existe, minha liberdade de
Brazil / Rio Grande do Norte / Natal
imaginação.
Brazil / Espírito Santo / Aracruz
Manifesto meu apoio à petiçao a qual assino.
É um absurdo!A incapacidade desses que governam de
criar e fiscalizar leis que venham a coibir os REAIS
Brazil / Rio de Janeiro / Campos Dos crimes da sociedade brasileira. Não à cultura da
Goytacazes
censura e da proibição!!
tranformar fansubbers em criminosos é não ter o que
Brazil / Rio Grande do Sul / Pelotas
fazer
Isto é uma palhaçada, eles pq não cuidam das
Brazil / Santa Catarina / Florianopolis falcatruas que vivem fazendo, cambada de corruptos.

ASSINATURAS

Edmar Rangel Leppaus

Brazil / Bahia / Eunapolis

Elisio Cristovão de Melo Viana Junior

Brazil / Pernambuco / Recife

felipe medeiros

Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro

Reuel

Brazil / São Paulo / Itu

Ericson Wanderlei de Brito

Brazil / São Paulo / Guarulhos

Guilherme

Brazil / São Paulo / Sorocaba

Arthur Gonçalves Ramos de Barros
leonardo da costa pimenta

Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro
Brazil / Minas Gerais / Belo Horizonte

Afirmo o quao triste essas proibiçoes atingem os
jovens, afinal, o direito a informaçao, e o conhecimento
das artes e culturas de comunidades e grupos sociais
sejam de total importancia para o crescimento e
desenvolvimento dos jovens, qualquer forma de barrar
o conhecimento no meu ponto de vista esse sim
deveria ser considerado crime!Concordo plenamente
com essa forma de expressão coerente sobre o
assunto!Estou em desacordo com a proibição!
Manda esse senador arranjar o que fazer... Não quer
combater os crimes que acontecem dentro do governo
e o crime organizado nas grandes cidades mas quer
transformar em crime o que é normal na internet.O
que esse senhor está tentando fazer é acabar com a
liberdade de expressão de quem faz as legendas e com
o livre arbitrio de quem baixa da internet coisa que não
pode acontecer.
pow isso é uma falata de quem fuder , pq acabar com a
alegria de milhares de brasileiros é um vacilo tremendo
e sem dizer q ele nao ira ganhar nada com isso!nao
podemos deixar isso se concretizar!
O governo devia fazer algo que ajude o país, não que
atrapalhe.Esse Brasil só vai de mal à pior.
Isto é uma tremenda falta de respeito com todos os
internautas brasileiros. Existe tanta coisa pra se fazer
por esse país, mas infelizmente nossos senadores
gastam energia contra o povo e não a favor dele. Estão
vetando nosso direito a cultura digital. Se continuar
assim, vamos regredir para tempos ARCAICOS!!!!!!!!!
Pra que fazer isso e como vamos ter animes aqui no
brasil...pois quando eles veem pra cá sempre vem a
censura pra tirar varias coisas né?
A Internet é o futuro, e o que fazemos é uma interação
cultural e uma forma de globalização, possibilitando
todos do nosso país a interagirem com o resto do
mundo, restringir este tipo de ato sim é um crime...

ASSINATURAS
Marco Antonio Moreira da Silva Filho
Raphaella
Júnio José dos Santos
Thaís Barbosa Zambe
Rodrigo Ferreira Iwahashi
Matheus de Souza Marvila
Iuri
Juliana Ribas
Rayanne Vieira do Nascimento
Walter Rocha Amorim Nogare
Fernando Henrique Simões
Matheus Chucri dos Santos
Aiala Gonçalves Da Paz
Bia
oie

Izandra Soares Mascarenhas
Heloísa Cavalcanti
L Lawliet
Aline Cristina Monteiro
Aline
Tayná Maria Santiago da Silva
silas augusto da silva
Johny E. Caribé
Fernanda Gomes Figueiredo de Melo
Stella
Aline
Yan Nick Soares Bernardo
Wanessa Souza de Lima

Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Brazil / Alagoas / Maceio
Brazil / Goiás / Goiania
Brazil / Espírito Santo / Vitoria
Brazil / São Paulo / Piracicaba
Brazil / Espírito Santo / Marataizes
Brazil / Rondônia / Porto Velho
Brazil / Paraná / Curitiba
Brazil / Minas Gerais / Conselheiro
Lafaiete
Brazil / São Paulo / Mogi Das Cruzes
Brazil / Paraná / Maringa
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Brazil / Bahia / Salvador
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Brazil / São Paulo / Sao Paulo

Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Brazil / Rio Grande do Sul / Porto
Alegre
Brazil / São Paulo / Poa
Brazil / São Paulo / Santo Andre
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Brazil / São Paulo / Mococa
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Brazil / São Paulo / Santo Andre
Brazil / Bahia / Eunapolis
Brazil / Pernambuco / Olinda

Alexandre Dargon dos Santos Motohiro Brazil / São Paulo / Sorocaba

É um absurdo que um velho idiota, que não sabe nada
da nova geração digital se meta a dar palpites em
coisas que ele não faz nem idéia de como funciona. Ele
precisa aprender a se pôr em seu lugar e a não se
meter na vida alheia, especialmente em coisas das
quais não possuem conhecimento.

ASSINATURAS
Márcia

Brazil / Rio Grande do Sul / Porto
Alegre

SEM COMENTARIOS ESTOU TÃO IRRITADO COM ESSE
SENADOR QUE EM MINHA MENTE SÓ VEM PALAVRAS
ADRIANO ROGERIO KREPSCKI
Brazil / São Paulo / Araras
DE BAIXO ESCALÃO.....
Era só o que me faltava...\...de tanto ver triunfar as
nulidades e agigantar-se o poder nas mão dos maus...\"
- Ruy Barbosa"
C. Carvalho Freitas
Brazil / Bahia / Salvador
Patrick Rodrigues do Nascimento Brazil / Mato Grosso do Sul / Campo Acho que eles deveriam se preocupar mais com os
Lopes
Grande
verdadeiros criminosos (eles e outros).
José Eduardo Barbosa Marques Júnior Brazil / São Paulo / Guaratingueta
Assinado.
Fernanda Larissa de Oliveira
Brazil / Paraná / Apucarana
Isso é um absurdo!!!Sou totalmente contra essa lei...
Para esse senado que nao tem nada melhor para fazer,
sem comentarios. Com 14 anos irei presa por ter
Débora Correa
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
escrito fanfics
é ridícula essa idéia de criminalizar fansubers, pois eles
Brazil / Rio Grande do Sul / Porto estão fazendo isso para a facilitação de quem quer
assistir e não sabe falar em japonês
Pedro Cócaro
Alegre
Brazil / Rio Grande do Sul / Porto este projeto é um atentado aos direitos dos usuarios e
Alegre
não deve ser aprovado
Eduardo Lima
Alex Araujo da silva
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
não concordo com essa lei
Eduardo Ramos
Brazil / Piauí / Teresina
absurdo
Francamente, existem coisas mais importantes pra
serem resolvidas.
Lucas
Brazil / São Paulo / Santos
Estes senadores não tem nada melhor para fazer, por
que não discutem sobre a reforma tributária, o
aumento da violência. O que mais me revolta é que
quem cria estes tipos de projetos, são os políticos
leigos em informática e que para falar que está
trabalhando inventa vários projetos sem sentido.Mas
Brazil / São Paulo / Sao Bernardo Do ainda tenho esperança que existe alguém no governo
Wladimilson
Campo
que entenda o que significa a cibercultura.
Vinícius Carneiro Costa
Brazil / São Paulo / Santo Andre
Come on Fight!!!

Werner Corrêa Bighetti
Sophia Stephanie Côco
Marcelo Luiz Baraldi
Vinícius Tadeu de Oliveira
Jacques Braga Szmelcynger Jr
João Bezerra da Rocha Neto
Valdomiro Alves Pereira
Eduardo Pereira de Almeia
Janaina Ferreira Barbosa
Leonardo
Priscila Palácio
Tamara
Tathy
Gabriela
Rodrigo Belem
Paula
beatriz
Camila Cardoso de Souza
alexandre diego silva de lima
wilian souto da paixao
Renata
nicole evangelista araujo feitas
Flavio Alves da Paixão
Leticia Orciuolo
Diego Jatobá Silva
adriano

ASSINATURAS
Eu como um fã legitimo de muito animes e outras
coisas que necessitam de legenda por minha falta de
capacidade em ingles e outras linguas que sao feitas
originalmente os animes terei que deixar minha
paixao. Isso eh absurdo nao poder legendar um anime
sem autorizaçao do criador chega a ser uma coisa q
me faz rir de tao absurda. Milhoes de internautas vao
ficar sem ver finais e sem poder compartilhar das
grandes liçoes de vida que muitos animes
Brazil / Rio de Janeiro / Volta Redonda trazem.Ultrajante
Brazil / Espírito Santo / Vila Velha
Brazil / Paraná / Paranavai
Brazil / Minas Gerais / Uberlandia
Brazil / São Paulo / Amparo
Brazil / Rio Grande do Norte / Natal
Brazil / Bahia / Ilheus
Brazil / Pará / Belem
Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro
Brazil / Distrito Federal / Brasilia
Brazil / Ceará / Fortaleza
Brazil / Rio Grande do Sul / Porto
Alegre
Japan / shizuoka / Hamamatsu
Brazil / São Paulo / Jacarei
Brazil / Amazonas / Manaus
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro
Brazil / Minas Gerais / Juiz De Fora
vai procurar o que fazer rapae para de roubar se os
Brazil / Amazonas / Manaus
fans subers lkhe dessem din din isso acabaria rapidin
Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Brazil / Piauí / Teresina
Brazil / Paraná / Maringa
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Brazil / São Paulo / Diadema
Brazil / São Paulo / Guarulhos

ASSINATURAS
Bianca Figueiredo

Brazil / São Paulo / Santo Andre

Katherine Plautz
Ana Beatriz B.
Patrick wesley dos reis
Marco Antonio Lamezon
Mariana Guimarães Valim
Barbara
Fabiana
Roberta
Bárbara Spósito

Brazil / Santa Catarina / Jaragua Do Sul
Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro
Brazil / Minas Gerais / Betim
Brazil / Paraná / Cascavel
Brazil / Paraná / Rio Negro
Brazil / São Paulo / Piracicaba
Brazil / Paraná / Ampere
Brazil / Rio Grande do Sul / Porto
Alegre
Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro

leonardo vilela

Brazil / Distrito Federal / Brasilia

Lucas Francisco Aires Ramos
Diogo Souza

Brazil / Goiás / Goiania
Brazil / Rio Grande do Sul / Jaguarao

witer sergio machado de souza
vitor

Brazil / Distrito Federal / Ceilandia
Brazil / Pará / Belem

Victor da Silva Montalvão

Brazil / Sergipe / Aracaju

Samoel Araujo dos Santos

Brazil / São Paulo / Santos

totalmente sem proposito é limitar nossa liberdade e
cultura
Não acho que seja crime apenas uma tradução de um
desnho.
Mais uma lei burra.
não podemos viver em um país onde a maioria não
domina os varios idiomas existentes sem um tradutor,
que nada mais é que um abridor de portas e culturas,
antes vistas como só uma imagem sem sentido.a
globalização se bazeia nessa idéia, de povos se
tornarem um único ser ou um mundo sen fronteiras
NUNCA
Aprovar uma medida dessas é um absurdo hoje em dia.
Milhares de pessoas estão envolvidas no negócio,
divulgam as séries, as pessoas que realmente gostam
não deixam de comprar o original e os proprios
criadores gostam de ter seu trabalho mais divulgado. E
o pior, criminalizar uma pessoa que não lucra nada e
só faciita a vida de outras por hobbie. Isso é realmente
um absurdo.
Tem tantas coisas importantes para se tomar conta e
ficam perdendo tempo com algo que absolutamente
não e um crime, algo que leva cultura pra muitas
pessoas.Não sei nem oq dizer com tanta indignação
que sinto.

ASSINATURAS
Alexandre Afonso Aguiar Silva
thacio luiz pacifico de olveira
Jean
Vinícius de Araujo Santos

Nojo, completo repúdio por isso. Meu deus quanta
Brazil / Mato Grosso / Varzea Grande insanidade.
Isso é um absurdo, a hipocrisia impera nesse pais!
Brazil / Sergipe / Aracaju
Brazil / Rio Grande do Sul / Porto
Alegre
¬¬'
Queremos transparência!Porque não fiscalizam o
Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro senado?

Getúlio Serrão Severino

Brazil / Distrito Federal / Brasilia

Carla Andressa Rio

Brazil / São Paulo / Sao Paulo

Alice
Alexandra Sayuri Kayama
Giovani Pieri
Felipe
Roberto Silveira de Andrade Guedes

Brazil / Acre / Rio Branco
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Brazil / Santa Catarina / Florianopolis
Brazil / São Paulo / Osasco
Brazil / Distrito Federal / Brasilia
Brazil / Minas Gerais / Visconde Do Rio
Branco
Brazil / São Paulo / Santos
Brazil / Minas Gerais / Varginha
Brazil / Pará / Ananindeua
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Brazil / Paraná / Medianeira
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Brazil / Rio Grande do Sul / Porto
Alegre
Brazil / São Paulo / Sao Paulo

Fernando V.H.A dos Santos
Paulo Roberto Roza de Faria Junior
miyake tomio
Murilo Baldez de Sousa
Renato Eiti Kurokawa
Lucas Emanuel Bogoni Canali
Celso Demetrio Justo da Silva Filho
Lucas Costa
Tomah

Querem acabar com o que a internet proporciona,
troca de dados entre pessoas... isso ser crime? É capaz
que se eu peidar na minha casa, posso ser preso tbm...
Com tantos problemas em relação a criminosos o
senado quer criar mais um criminoso.Talvez porque
eles não conseguem dar conta de assassinos ou
traficantes então querem criar um criminoso no qual
possam exterminar para poder terem um mérito.Isso é
ridículo,com
tanta
falta
de
infraestrututa
e
corrupção,trafico,etc,querem combater um suposto
crime que pelo contrário não tem nada de criminoso a
incentivar.Fala sério hein!!!!!!!!!
Eu acho absurdo, porque ao invés de se preocupar com
a internet, deviam mesmo se preocupar mais com
estado do PAÍS!

ASSINATURAS
Giórgia
Erildo Monteiro Cavalcante
andre macedo matos
christiane
Rafaella
Alice
Elisa Oliveira
Natália F. Schiavon
Rafaela Machado Monteiro
Aloé Ribeiro Gonçalves Jorge
Emillene Amancio
Roque
Ewerton Oliveira da Silva
Uilson Ferreira de Azevedo Neto
Adrielly Roberta Ramos
José Romerito França Costa
João Gabriel Ramos Locatelli

Bruna
Leonardo Gonzalez Melo

Lucia
Rômulo Savignon

Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil

/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

Distrito Federal / Brasilia
Ceará / Fortaleza
São Paulo / Sao Paulo
Rio de Janeiro / Rio De Janeiro
São Paulo / Sao Paulo
São Paulo / Sao Paulo
Paraná / Curitiba
Paraná / Curitiba
Rio de Janeiro / Niteroi
Santa Catarina / Florianopolis
Ceará / Fortaleza
São Paulo / Sao Roque
Ceará / Fortaleza
São Paulo / Sao Paulo

o Brasil é um pais livre, ou não?
Isto é simplesmente um abuso de poder!!!!
inadmissivel aprovar uma lei com essa amplitude sem
Brazil / Paraná / Cascavel
consultar os contribuintes!!!
Isso é ridículo ¬¬Já tão querendo acabar com nossa
Brazil / Rio Grande do Norte / Pau Dos liberdade na internet?isso é triste, maldito senador
Ferros
¬¬.Eu sou totalmente contra essa lei idiota.
O que no Brasil falta ainda nos dias de hoje. Liberdade
Brazil / São Paulo / Marilia
de Expressão. Tradução não é alteração.
O Senador deveria se importar com os ladões que
estão a solta pelo país, e não com pessoas criativas.A
cadeia merece apenas bandidos, e não pessoas que
tem uma criatividade tão grande, capaz mesmo até de
escrever estórias, pois isso requer uma boa quantia de
leitura, criatividade, concentração e muitas outras
Brazil / Paraná / Curitiba
coisas.
Eu sou contraesse projeto pois eu aprecio animes e
acho isso um abisutrdo principalmente sobre a parte
Brazil / Distrito Federal / Brasilia
de acabar com os fansubs
Meu amigo vai correr a atraz de arrumar a saude e
pobre do pais nos otakus nao temos nada a ver que o
Brasil e um pais de 3° mundo e sempre vem atrazado
os episodios e mangás para cá.vai arrumar a saúde e a
Brazil / Bahia / Salvador
pobre que isso é oque tem mais nese pais
Isso é coisa de quem não tem o que fazer!
Brazil / Paraná / Curitiba

ASSINATURAS

Reuel Amaral de Oliveira

Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro

Marina Toledo Saltoris

Brazil

Giovanna Dowe

Brazil

Rodrigo G. Marques

Brazil

Rodrigo Garcia de Salles
Tiago Ferreira Azevedo
Pedro Marques Teles de Souza
Leonardo Gonçalves de Lima Pereira
Marlon Martini Borges
Rafael Augusto Ribeiro
Ian Ribeiro Brandão Freitas
Elvys Magno Dos Santos
Lisa

Brazil
Sul
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil

Eu sou totalmente contra, negar o direito nosso de
poder ver oque quizermos eu acho que deveria dar
mais apoio aos animes series legendadas é excelente
para nos pois influencia na nossa educação nos dando
entendimento de outras linguas.Algo que n é crime,
algo que n machuca ninguem e muito ultilizado. Os
internautas são unidos e temos força na nossa opnião e
vamos lutar contra este projeto de lei Absurdo !!!

Absurdo... Sem comentários, isso é regressão digital
em um país onde a tecnologia e inclusão social já são
tão escassas e poucos têm o privilégio de utilizar a
rede, além disso haverá limitações de uso de download
e upload? O que deve haver é maior empenho contra a
industria da pirataria, que além de vender sem dar
direito autoral aos autores e os fãs que tiveram o
/ Rio de Janeiro / Rio De Janeiro trabalho de traduzir, legendar ou o que for.
Se não houver esse tipo de trabalho oferecido por fãs
não haverá a entrada de material para os leitores não
só brasileiros mais sim do mundo inteiro pois o governo
nunca oferece apoio muito menos ajuda a trazer o
material vindo de outros países.Eu não acho justa a
proibição só porque tais publicaçoes não são
/ São Paulo / Campinas
consideradas tesouros nacionais.
Anime faz parte do meu cotidiano e não quero perder
/ São Paulo / Chavantes
isso.
sou contra esse projeto de lei.vcs deveriam é tomar
providencias para outras coisas bem mais serias que
estao acontecendo no nosso paisse vcs trancarem as
/ Rio Grande do Sul / Caxias Do redes p2p vai acontecer uma grande cagada.então
tomem cuidado antes de fazer tal coisa.
/ Rondônia / Porto Velho
/ São Paulo / Franca
/ Pernambuco / Recife
/ São Paulo / Sao Paulo
/ Rio de Janeiro / Rio De Janeiro
/ Minas Gerais / Juiz De Fora
/ São Paulo / Franco Da Rocha
/ Minas Gerais / Belo Horizonte

ASSINATURAS
luiz henrique dos santos oliveira
Paola Locks
Camila de Souza
Fabricio Valente Ferreira
Nick Williams Gomes Alves
Eduarda Carvalho de Castro Alves
Valsuir Caetano Leal Junior
Bianca Silva
Rafaela
Tâmile Nogueira
Auro Chaves de Queiroz

Brazil / Pará / Belem
Brazil / Rio Grande do Sul / Novo
Hamburgo
Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro
Brazil / Espírito Santo / Vitoria
Brazil / Espírito Santo / Vila Velha
Brazil / Rio de Janeiro / Teresopolis
Brazil / Goiás / Ceres
Deixe a Internet livre.Não à censura digital.
Brazil / São Paulo / Campinas
Brazil / Pará / Belem
Brazil / Rondônia / Porto Velho
Brazil / Pará / Belem
Brazil / Rio Grande do Sul / Porto
Alegre
Brazil / Distrito Federal / Brasilia

Rafael Dorneles Alves
Sthéfanie
Adonis Leonam da Fonseca Silveira
Souza
Brazil / Rio de Janeiro / Sao Goncalo
Renata Rohm
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Diego Augusto Guiguer Boccia
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Igor de Souza Guedes
Brazil / Rio Grande do Sul / Alegrete
Luis Filipe Venturini Simões
Léia Emy Yamachi
Pedro Henrique Araujo de Carvalho
Álan Ribeiro Sparremberger
Bruno Tadashi Yamaguchi

Fernanda Lodi Ebone

Brazil / Espírito Santo / Guarapari
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Brazil / Rio Grande do Norte / Natal

Este fato pode ser reduzido a uma palavra:RIDICULO
Que palhaçada
Façam leis para proibir atos como mensalão!Cuidem do
planalto central e nós cuidamos do que fazemos na
internet!

simplesmente absurdo!
Por essas e outras que o Brasil não vai para frente.
Brazil / Rio Grande do Sul / Porto Muito mais coisas à se preocupar do que esse pseudoAlegre
crime.
Ri alto depois de ficar sabendo deste suposto projeto,
Brazil / Paraná / Marialva
proposto pelo caro Senadorzinho Azeredo.
Sou contra a aprovação da lei, por que é contra a
liberdade e prejudica pessoas de bem, que usam a
internet como um meio de diversão, é algo saudável e
que não prejudica ninguém! O senado deveria está
mais preocupados com leis que aumentassem a
segurança e a educação do povo brasileiro, que está
Brazil / Rio Grande do Sul / Marau
baixíssima.

ASSINATURAS
Bernardo Rocha

Rodrigo Cruz Oliveira

michael carneiro dos santos

Daniel S. S.

viviane

Breno Barreto

saulo

Brazil / Paraná / Curitiba

Que absurdo isso,nem comentar é necessario
Vcs deverião era se preocupar com a violencia e a falta
de emprego q toma conta do pais e não a diverção q
nos tira pelo almenospor um minuto deste mundo de
Brazil / Bahia / Salvador
problemas
Isso e muita injustiça,enquanto alguns politicos roubam
a sociedade,eles querem encriminar pessoas de
bem,que fazem essas traduções de graça e sem fins
lucrativos para nós,milhares de otakus espalhados pelo
brasil sem falar que muitos destes animes traduzidos
sequer chegaram a ser exibidos aqui no pais.crime
seria prender estas pessoas de bem que compõeem os
Brazil / Ceará / Sobral
fansubers
É patética qualquer lei que bloqueie meios de
expressão cultural, principalmente esses, que integram
os jovens brasileiros à cultura pop.Sobre Fanfiction,
não há ganho material neste tipo de arte, que é nada
mais do que escrever para um grupo seleto de
leitores.Tanto estrume a se limpar na cara de políticos
desonrados, e me vêm com essa de censurar a cultura
estrangeira?
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
tem tanta coisa pra fazer vcs tem q se meter nisso
acho q naum tem tanta importancia ,importante
mesmo e o descaso com a saude,educaçao e mais um
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
monte de coisa obrigada por me expressar
Isto não é crime, pois os próprios traduzem não só
porque gostam, mas fazem isso de fans para fans.
Seria crime se vendessem o material, mas como
distribuem gratuitamente sem ganhar nada em troca
Brazil / Goiás / Anapolis
não tem problema algum!
é um lixo tudo isso...não tem nem o que fala de tão
indignado que tô...mais essa agora...quer combater
algum crime? se preocupe mais com a segurança nas
ruas durante a noite...o tanto de \nego\" catando
dinheiro
a
rolê
na
casa
da
\"dinda\"...é
brincadeira...isso só pode ser alguma vingança...no
mínimo a mulher de alguem estava dando pra um
Brazil / Mato Grosso do Sul / Campo fansuber e bem na hora que ele tava transferindo
Grande
alguns dados pra dentro dela o corno chega,Só pode."

ASSINATURAS

Rafael Oliveira
Vinícius Betzel Koehler
Cássia Rocha Pompeu

Patrick Reyes Guerreiro
Beatriz
Carlos Henrique da Silva Melo
Francisco Lucas de Lima Brito
Maria Amane
Luana Lima Maciel

Brazil / Maranhão / Sao Luis
Brazil / Espírito Santo / Serra
Brazil / Paraná / Maringa
Brazil / Rio Grande do Sul / Porto
Alegre
Brazil / Acre / Rio Branco
Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro
Brazil / Distrito Federal / Brasilia
Brazil / São Paulo / Sao Jose Dos
Campos
Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro
Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro
Brazil / Ceará / Fortaleza
Brazil / São Paulo / Bauru
Brazil / Ceará / Russas

Lucas de Oliveira Araujo
Vitor Luiz Teixeira de Almeida Filho
Dener Junio Andrade Novaes Campos
Jefferson

Brazil
Brazil
Brazil
Brazil

Gabriel de Carvalho9

Brazil / Santa Catarina / Blumenau

Adriano Lopes Ferreira

Brazil / Distrito Federal / Brasilia

Henrique
Victor Hugo Matos Avancini
Isis Selene Soler Aragón
Marcio Daniel da Silva Moraes

/
/
/
/

São Paulo / Sao Paulo
Rio de Janeiro / Cabo Frio
Minas Gerais / Belo Horizonte
São Paulo / Taboao Da Serra

isto é uma ciratividade e não merece ser tirado que
produtor iria achar isto crime? Pelo contrário ele ficaria
feliz por sua obra ficar popularizando e sendo
conhecida por todos total perda de tempo sou contra

Lei completamente fora de Orbita,sem sentodp algum
de ajuda,apenas sera mais uma formade retirar a
liberdade de expressão das pessoas
Essa Lei é ridicula
liberdade = vida
Esta lei é um absurdo!!!
Azeredo, acho que precisamos é focar mais em outras
coisas mais urgentes, mais do que isso não a
comentar.
Se a lei for aprovada pense da seguinte maneira:A
partir do momento que o individuo para de assistir
séries, animes e mangá, passará a entrar em site de
pornografia, pedofilia e coisas do genêro, porque o
tempo livre ditará o novo método de se divertir na
internet.Sendo assim um possivél episódio de 23
minutos saudavéis será consumado por horas de
pornografia na web.

jaqueline rosa de carvalho frança

Arthur Passos

Rafael Richter Oliveira da Silva

tThiago Augusto Rodrigues Adorno

Mateus Pinto Martins

ASSINATURAS
ao invés de se preocupar com isso, esse senador devia
era arranjar algo útil para fazer, como caçar esses
políticos desgraçados que DETONAM nosso país,
roubam de nossos bolsos e ainda são eleitos. Devia era
aprovar uma lei que obrigasse cada político a receber
um salário mínimo, pra eles verem o que é viver de
verdade, como é batalhar cada dia num país que, a
Brazil / São Paulo / Sao Bernardo Do cada dia que passa, nos faz querer desistir de tudo
Campo
após ler uma notícia tão absurda!
Eu faço fanfics, o que me proporciona grandes
momentos de diversão, se tornando um dos meus
hobbys favoritos e traduzo mangás do inglês para o
português para facilitar o acompanhamento das séries
por aqueles que não sabem a lingua.Não vejo crime
algum em proporcionar momentos de lazer ao
internauta de forma sadia. Sendo que pago pelos
exemplares em inglês e o traduzo de toda boa
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
vontade.
bahh n tenhu nem palavras pra essas coisas, a galera
dos fanfics e dos fansubbers fazem de tudo para os fãs
apreciarem as msms coisas q eles, vem um senador
safado ladrão e diz q eh crime!! Crime eh desviar
Brazil / Distrito Federal / Brasilia
dinheiro de obra q nem esses infelizes fazem
É realmente incrível o que os senadores se destinam a
perder tempo.Talvez fosse necessária, por parte do
suposto representante do Brasil, reavaliar que, como
NOSSO representante, ele deveria tomar medidas as
quais refletissem a nossa opinião...É uma pena que, a
política se destina hoje em dia, a realizar aquilo que
Brazil / São Paulo / Campinas
não era de sua natureza, prejudicar nossos interesses...
eu acho essa lei uma falta do que faze, o que nós que
dependemos desse serviço para assistir nossos animes
preferidos por que se for depende da televisão demora
uma decada para passar um episodio novo na televisao
Brazil / Rio Grande do Sul / Santa e o que nos faremos ficaremos assistindo as reprives
Maria
que passam 10 vezes na tv

ASSINATURAS
Engraçado é que ninguém faz lei contra a imunidade
parlamentar, contra as 2 férias ao ano dos nossos
políticos, contra os cartões corporativos, contra as
ONGs de fachada que sugam o dinheiro público como
um ralo, contra as centenas de empreiteiras que nunca
terminam sua obras mas recebem o dinheirinho do
contribuinte, contra os mensalões e derivados (a cada
dia
aparece
um
novo
escândalo!),
gestões
Bruno Lages Lopes da Silva
Brazil / Piauí / Teresina
incompetentes e irresponsáveis…
Existe hoje animes e mangas que sao traduzidos e é
graças ao trabalho dos fansubers e demais sites, que
muitos destes materiais ficam conhecido entre os
\consumidores\" destes materiais no país e graças ao
interesse destes fas e visando eles é que, as emissoras
de televisao e editoras procuram lança-los no mercado;
e
diga-se
de
passagem,
possuem
os
seus
consumidores.A
traduçao
faz
chegarem
aos
consumidores e fas, materiais que nao seriam
Felipe de Oliveira Duffles
Brazil / Minas Gerais / Ipatinga
conseguidos de outra forma. "
Que isso! Proibir as fan fictions?! Nós, os escritores,
dizemos claramente que não usamos isso pra benefício
monetário. Fazemos isso por prazer! Além disso, as
fanfics chegam a fazer certas pessoas a gostarem da
Língua Portuguesa. Nos ajudam e não difamam nada.
Pelo o amor de Deus, não façam isso! O Brasil tem
coisas mais importantes pra se preocupar do que
proibir algo que nos traz benefício. Tanto intelectual
Brazil / Rio de Janeiro / Duque De como emocional. Revejam essa lei e pensem no mal
Annelyse Guedes
Caxias
que estão fazendo!
Frederico César Trindade Teixeira
não é justo que queiram transformar usuarios comuns
Filho
Brazil / Pernambuco / Recife
de internet em criminosos
Espero que isso ajude a fazer esse projeto ridiculo nao
ser aprovado (me desculpem o portugues, meu teclado
Eduardo Alves de Almeida
Brazil / São Paulo / Sorocaba
esta falhando).
è uma falta de vergonha!!!tava faltando uma petição
dessa mesmo...aonde já se viu fica controlado cada
Rafael Bergmann Alexandre
Brazil / Santa Catarina / Florianopolis usuáriode internet no país.
Rodrigo Otávio Girotto Rodrigues
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Rodrigo Monteiro
Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro

ASSINATURAS
Marcio
Helly Ismael Freitas
Victor Matheus
Gabriel Giacomini Moura
Diego da Rocha Calado
Rita de Cássia Gomes Frugoli
Amanda Lima Maciel
Bruna
marianna
Nicole Gonçalves de Lima
Edson de Oliveira Júnior
allan henrique
Marisa T. Sato
Inácio Miranda da Paz
Gabriela
Thiago Ramon Aragão
Jéssica
Andre Barros Feitosa
Nicholas Silva de Araujo
Rafael
Denis Pereira de Barros
paulo ferreira da silva
Natasha Heinz
Eudes Oliveira
Ilza Priscila
José Fábio Nascimento de Almeida
Gabriela Freire
Silvia Alves
Alana Camila Osterkamp
Jaime José Wilbert
Lucyus
Vítor César da Silva Assen
Yasmin Poynter
sally
Rayane Guedes

Japan / São Paulo / Okazaki
Brazil / Distrito Federal / Brasilia
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Brazil / Espírito Santo / Vitoria
Brazil / Distrito Federal / Taguatinga
Brazil / Minas Gerais / Belo Horizonte
Brazil / Ceará / Russas
Brazil / Alagoas / Maceio
Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro
Brazil / São Paulo / Santo Andre
Brazil / Rio de Janeiro / Barra Do Pirai
Brazil / São Paulo / Santo Andre
Brazil / São Paulo / Pirapozinho
Brazil / Pará / Belem
Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro
Brazil / Santa Catarina / Florianopolis
Brazil / Rio de Janeiro / Cabo Frio
Brazil / Espírito Santo / Vitoria
Brazil / Rio de Janeiro / Nova Iguacu
Brazil / Bahia / Salvador
Brazil / Bahia / Salvador
Brazil / Minas Gerais / Guaxupe
Brazil / Rio Grande do Sul / Porto
Alegre
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Brazil / Pernambuco / Goiana
Brazil / Pernambuco / Recife
Brazil / Paraná / Curitiba
Brazil / Minas Gerais / Belo Horizonte
Brazil / Bahia / Itapetinga
Brazil / Santa Catarina / Guaramirim
Brazil / Paraná / Curitiba
Brazil / Rio Grande do Norte / Natal
Brazil / São Paulo / Itu
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro

ASSINATURAS
Maria Beatriz Carneiro Tavares
Raphael Tornelli Rodrigues de Faria
Laura
Eduardo da Silva Oliveira
Bruno Ryu Kakishita

Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Brazil / Santa Catarina / Florianopolis
Brazil / Rio Grande do Sul / Porto Pelo amor de Deus, é o cúmulo do ridículo. Vão fazer
Alegre
algo útil.
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Sem comentários

ASSINATURAS

Míriam Cândido Souza

Brazil / Minas Gerais / Itapecerica

Romulo P. resende

Brazil / Mato Grosso / Alto Araguaia

William L. da conceição
Gabriel Lorenzut

Brazil / Roraima / Boa Vista
Brazil / Espírito Santo / Linhares

Danilo nascimento rodrigues

Brazil / Bahia / Salvador

Nicholas Rodrigues Marques
Leonardo Machado
Matheus Wagner Guidi

Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro
Brazil / São Paulo / Sao Paulo

Dhienisson
Alberto Luiz Aramaki
AASA

Brazil / Espírito Santo / Colatina
Brazil / Minas Gerais / Uberaba
Brazil / Minas Gerais / Belo Horizonte
Brazil / Rio Grande do Sul / Porto
Alegre
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Brazil / Rio Grande do Sul / Porto
Alegre

Rossana Paula Douglas
Camilla Ap.de Freitas Paulino
davi da rocha machado
Susiane Maria Lima Soares Costa

É uma absurdo. As fanfictions podem ser muitas vezes
um incentivo para a leitura, que é pouca num país tão
grande e com excelentes escritores.
Isso é um absurdo...\r\nEu sempre vou querer baixair
os meus filmes da internet mesmo que essa lei for
Aprovada...\r\nE nao quero saber ,cambada de velhos
babões, ditem as regras da Nova Era Digital!!!
espero que der tudo certo para que vocês continuem
lançando os animes.
Mostre HENTAI pro senador para ele desistir disso!
pessoal estou dentro da causa baixo animes direto e
nao sei japones agora sei que abaixo assinado so é
valido com o rg entao vai o meu ae \r\nRG
11527057-42 blza qualquer duvida mande o e-mail
agradeco a compreesao e tenha uma otima semana
Bom... existem milhares de sites como o naruto hajime
que nao podem se acabar assm!\r\nAs pessoas fanfics
fazem isso por hobby e não por dinheiro pra vender
suas
obras!\r\nPara
mim
isso
não
pode
acontecer!\r\nsao milhares de pessoas connectadas a
esses tipos de sites q liberam conteudos q agradam a
todos e ainda é de graça!!\r\nNão vejo o crimo...ou a
maldade em fazer traduções! \r\n-.-''\r\nesse senador
eim...!!\r\nflw
Um completo absurdo!
Ridículo.
Aff, Vão combater a miséria a fome o analfabetismo e
a exclusão digital que é realmente importante, e
deixem o livre acesso a informaçao e cultura em paz!
\r\nvoçês deveriam incentivar outros meios e não
proibir os que já existem.
Simplesmente inadimissível ...

ASSINATURAS
Diogo Augusto Oliveira
Thiago Coelho PRado
Feena

luiz pedro hoffmann

Brazil / Paraná / Foz Do Iguacu
Brazil / Santa Catarina / Florianopolis
Brazil / Goiás / Goiania
Brazil / São Paulo / Sao Jose Dos
Campos
Brazil / São Paulo / Sao Jose Dos
Campos
Brazil / São Paulo / Itu
Brazil / São Paulo / Cubatao
Brazil / Goiás / Goiania
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Brazil / Pernambuco / Recife
Brazil / Alagoas / Maceio
Brazil / Goiás / Goiania
Brazil / Goiás / Goiania
Brazil / São Paulo / Americana
Brazil / Distrito Federal / Brasilia
Brazil / Paraná / Fazenda Rio Grande
Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro
Brazil / Minas Gerais / Vicosa
Brazil / Rio Grande do Sul / Novo
Hamburgo
Brazil / Minas Gerais / Betim
Nao aceito isso de forma alguma.
Brazil / Paraná / Marechal Candido vc nao vai adiantar nada com tecnologia de hoje tem
Rondon
muita coisa pior ..............

Ise Nishi
Heber Franca Buss
Raquel Nigre Leal Costa

Brazil / Ceará / Fortaleza
Brazil / Espírito Santo / Vitoria
Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro

Rafael Paulo

Brazil / Acre / Rio Branco

Lucas Alexandre Kai
Nara Rodrigues Pinto Garcia
Danni
Daniela
Hadassa Santos
Carlos Eduardo Barbosa Roveran
monique abrei maiani hennies
Túlio Diego da Silva
Pedro
Renato Valle
Daniel Oliveira Cavalcante
Amanda Parra
Amanda Bortoluzzi
Leandro de Barros
Andressa
Raul da Cruz Couceiro
Mariana
Uellington da Silva Santos

Com tantas coisas para se preocuparem.. Repugnante.
Ta, e a liberdade de expressão onde fica?
HUUL! Avante, guerreiros! Vamos conseguir.
Qualquer um que decida punir as pessoas apenas por
desejarem um final diferente do que o verdadeiro autor
propõe e colocarem legendas em um capitulo de
mangá, ou um episódio de anime, é pura estupidez e
falta de carácter, que pelos vistos o Senador Azevedo
possui.

ASSINATURAS

Jefferson Martins Matos

Brazil /

Sandro Amilton Vieira

Brazil /

Rafael Arruda de Vasconcelos

Brazil /

José Tiago

Brazil /

Marcelo Diacomo Felippe Mahcado

Brazil /

Seria um absurdo isso,é algo feito sem fins lucrativos e
que não compromete em nada os donos das séries...\r\
Distrito Federal / Sobradinho
nSeria simplesmente um retrocesso isso acontecer!
Contra o AI-5 da internet!!!! Democracia se faz com
debate e liberdade e não esta ditadura com vestes
Santa Catarina / Florianopolis democráticas!!!!
O cara vai criminalizar estudantes e fãs! É como
comparar uma criança que faz decalque de um
desenho que ela gosta a um ladrão de banco! Ninguém
visa lucro com isso, tampouco prejudica outras pessoas
ou entidades! Esse país já tira tanta coisa do povo, e
agora vão tirar mais isso?! Minha opinião como
CIDADÃO não vale? A vontade desse paspalho vale
mais do que a minha?? Se isso for pra frente, o resto
Santa Catarina / Florianopolis da minha fé nesse país vai pro esgoto.
com tanta coisa mais importante pra ser feito, eles
vem com essas coisas so pra aparecer na midia
Mato Grosso do Sul / Dourados mesmo
Eu sou contra esse projeto de lei proposto , pois acho
que todos são livres para mexer nas licenças abertas e
tambem nos animes que são lançados nos televisores
do mundo , ainda mais por que os fansubers e etc não
cobram por esses serviços prestados de traduzir e
legendar os animes
Rio Grande do Sul / Torres

Rafael dos Santos de Bessa

Brazil / Distrito Federal / Brasilia

Karlos Ribeiro de Moraes

Brazil / São Paulo / Ubatuba

Gleice Kazumi Sibinelli Okubo

Brazil / São Paulo / Salto

Ridícula essa lei. É um absurdo querer criminalizar os
fansubs e até msm quem faz fanfic.\r\nO que o senador
quer é que o Brasil se torne como a China onde o
governo tem total controle sobre as informações de
forma ditatorial decide quais podem ser liberadas.
Isso é uma baixaria contra todos nossos colegas de
animes e mangas, onde ja se viu proibir que a
informação contida no mangas/animes não possam
chegar a todos.
É um absurdo o que esses políticos ficam se ocupando
em fazer. Ao invés de tentar procurar chifre na cabeça
de cavalo, por que não vão criar algo realmente útil?
Estão muito ocupados nadando em dinheiro e comendo
caviar.

ASSINATURAS

Gabriel Augusto da Silva

Brazil / São Paulo / Ribeirao Pires

João Paulo
Nelson Ricardo de Oliveira
caique Tiburcio
Arthur Katrein Mora

Marcos Vinicius
Ana Flávia Andrade
Aliana Grazielle Pereira Pinto
Vanessa Silva Raposo

Brazil / São Paulo / Salesopolis
Brazil / Santa Catarina / Otacilio Costa
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Brazil / Rio Grande do Sul / Rio Grande
Brazil / Tocantins / Paraiso Do
Tocantins
Brazil / São Paulo / Sao Jose Dos
Campos
Brazil / Bahia / Porto Seguro
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Brazil / Mato Grosso do Sul / Campo
Grande
Brazil / Pernambuco / Recife
Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro
Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro

Nayrone Guimarães
Peteson Ferreira
Robertta
Eduardo Arcanjo Urioste
Hanna
Sofia
fernando
cloud
Gabriel

Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil

Fagner Rodrigues Damacena
Taliane Keiko Inoue
Amanda Fernandes de Oliveira
Luccas Vieira Medina

/
/
/
/
/
/
/
/
/

Amazonas / Manaus
São Paulo / Itaquaquecetuba
Paraná / Curitiba
São Paulo / Sao Vicente
São Paulo / Sao Paulo
Paraná / Curitiba
Rio de Janeiro / Rio De Janeiro
São Paulo / Sao Paulo
Espírito Santo / Guarapari

Queria saber se tem algum artigo que proibe a partilha
de uma determinada cultura sendo essa através da
rede ou não.
Eu
acho
isso
um
absurdo,
os
Senhores
Senadores\r\nnão
deveriam
se
preocupar
com
isso,\r\ntem coisas mais importantes pra eles fazerem,\
r\nsó estão querendo proibir porque não da lucro pro
governo, se fosse cobrado impostos sobre isso,não
teria problema algum.

É inconstitucional cidadãos que pagam seus impostos,
serem privados do direito ao lazer,cultura e livre
expressão por causa de uma \lei\" ínfima criada em
período eleitoral. O excelentissimo senador em questão
deveria trabalhar para criar leis que beneficiem o povo
e não o contrário."

ASSINATURAS
Marcelo Alves Teixeira
Nadim Elias Donato Neto

Brazil / Rio Grande do Sul / Osorio
Brazil / Distrito Federal / Brasilia

Rafael Fernandes Viana Medeiros

Brazil /

Daniel Lobão dos Santes Figueiredo

Brazil /

Darlyn Lucas Lopes Cordeiro

Brazil /

Henrique Ehiji Kanai e Silva

Brazil /

claudio

Brazil /

Thiago Vasconcelos Carosso

Brazil /

Nelson de Faria traversi
Daniel Pregioni Castro

Brazil /
Brazil /

Júlio Bordignon

Brazil /

Lincoln de Sousa Primo Clarete

Brazil /

Pablo Valério Polônia

Brazil /

Isso eh um absurdo!
Depois eu digo que o Brasil não vai para frente e ainda
me perguntam o por que.\r\n\r\nOnde ele quer
Rio de Janeiro / Belford Roxo
chegar??
Realmente algo impensado, que se não for feito algo
contra poderá desestabilizar toda a internet, tornando
o que antes eram o \futuro da criatividade nacional\"
em mais um \"grupo de transgressores\""
Rio Grande do Norte / Natal
Acho isso um absurdo. Poderia encher esse comentário
com palavras que reprimem essa lei, então ficarei só
Acre / Rio Branco
com o absurdo.
Essa lei é absurda. As pessoas que fazem os fansubs
ou fanfics estão fazendo gratuitamente perdendo seu
tempo de vida e ajudando msm pessoas se esse
Senador Azeredo quer chamar isso de crime me prenda
São Paulo / Sao Paulo
primeiro.
em vez d fica proibino isso para d roba o povo que da
Paraíba / Joao Pessoa
mto mais certo
Esse projeto de lei é uma piada!?\r\nSenador se
preocupe em fiscalizar aonde est sendo aplicado o
São Paulo / Campinas
dinheiro dos impostos! e deixei a internet como esta!
Essa é uma lei patetica. \r\nDeveriam pensar em
executar as leis que ja existem e punir os politicos
corruptos q robão milhões do povo todos os dias. e
Rio Grande do Sul / Rio Grande apenas depois disso pensar em criar novas leis.
Santa Catarina / Itajai
Não tem nem o que se falar de uma Lei tão absurda!
Parem de querer tirar a unica liberdade real que existe
São Paulo / Guarulhos
nesse mundo!
Fico feliz em ter descoberto que existem pessoas se
organizando para defender o direito comum. Para
tentar ajudar estou mandando emails para senadores
perguntando sobre a posição de cada um diante do
Minas Gerais / Belo Horizonte tema.
Mais um ato sem sentido de um burocrata, autoritário e
Santa Catarina / Florianopolis
que não entende nada de tecnologia.

ASSINATURAS

tais gomes vieira dias

Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro

Matheus F. Farias Michereff
Welder Fernandes Perina
Wendell Marino Pereira
Mariana Caetano dos Santos Rocha
Rafael Carlos da Silva
Taany Maeno Silva
Fabio de Queiroz Rodrigues
Natália Hanssen

Brazil / Santa Catarina / Joinville
Brazil / São Paulo / Aguai
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Brazil / Minas Gerais / Belo Horizonte
Brazil / São Paulo / Diadema
Brazil / São Paulo / Campinas
Brazil / Distrito Federal / Brasilia
Brazil / São Paulo / Maua
Brazil / Rio Grande do Sul / Santa
Maria
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Brazil / Rio Grande do Norte / Natal
Brazil / São Paulo / Franca
Brazil / Minas Gerais / Patos De Minas
Brazil / Goiás / Goiania
Brazil / Paraná / Curitiba
Brazil / São Paulo / Sao Bernardo Do
Campo

Gilvan da Rosa Silva
Airton Marinho Camilo
Mathews Ramos Campos
Ricardo Baldochi Menezes
Poliana Kaiser
Ohana D. Rodrigues
Claudia Maria
Vinicius Borges Reato
Luiz Guilherme Lopes Salles
Almeida
Rafael Pedro Gepes Silva
Anna Figueiredo
Tábata Gianelli de Carvalho Farias
Anna Luiza Dias
Richard Kendy Tanaka
Julia Vieira

de
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil

/
/
/
/
/
/
/

Minas Gerais / Itajuba
São Paulo / Sao Paulo
Rio de Janeiro / Niteroi
São Paulo / Lorena
Santa Catarina / Florianopolis
São Paulo / Sao Paulo
São Paulo / Campinas

Ao inves de estarem se preocupando com a corrupção,
fome e violencia, esses senadores vem a perderem seu
tempo tirando o entretenimento de toda uma geração.
Acho este projeto de lei completamente rídiculo.
Segundo o artigo q lí é completamente inadimissivel
proibir e acusar de crime alguem q simplesmente se da
ao trabalho de pegar um capítulo de uma série
qualquer, traduzi-lo, encoda-lo e disponibiliza-lo sem
pedir NADA em troca. Acho q este pessoal da política
Brasileira ta mto sem oq fazer pra inventar besteiras
como essa!\r\n\r\nSem mais.

ASSINATURAS
Juliana Dias
Camila Nakaoka
Gabriela Carvalho Vasconcelos
Edgar Marins da Silva
Verônica Ortencio Azevedo Garcia
André Nogueira Junior

Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil

Wesley Dal'Col

Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Brazil / Rio de Janeiro / Duque De
Caxias
Sou contra essa lei!\r\n
isso é um absurdo e uma tremenda falta de respeito
para as pessoas que gostam de animes que nao sao
Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro passados no brasil.
Brazil / Distrito Federal / Taguatinga
Viva à criatividade! Abaixo à ditadura da imprensa!
Brazil / Rio de Janeiro / Niteroi
Isso é um absurdo.
Brazil / São Paulo / Atibaia
era so o que faltava, isso agora\r\n
É legitimo tentar criar formas reguladoras para\r\nesse
meio de comunicação, porém deve ser feito\r\nde
forma
criteriosa
e
com
o
devido
debate
publico\r\nespero
que
seja
feito
este
ato
Brazil / Pernambuco / Recife
democrático.\r\nAinda acredito no meu país.
Japan / Hokkaido / Tokyo
Roubar dinheiro público e sustentar manteúda e filho
bastardo, com dinheiro de empreiteira favorecida pelas
benesses de um senador (ou vários) isso pode. Querem
moralizar alguma coisa? Comecem a faxina pela casa
em que, supostamente, trabalham em nome do povo
(?).
Brazil / São Paulo / Sao Vicente
veio isso e um ultraje quem ele pensa q e pra burla as
coisas desse jeito em oi veio na moral se esse projeto
entra em vigor vou ter q ala com meu chefe ve o q ele
pode fazer se ele conhece alguem la dentro ele e o
vereador do meu estado vou fazer de tdo pra q esse
Brazil / Sergipe / Aracaju
cara nao consiga o q quer vlw ai galera

Cleiton Barbosa de Lima
Pedro Henrique Toscano Bezerra
Enoque Júnio da Rocha Calado
Arthur Nogueira Rage
Willian de Campos Rocha

Adriano Lopes Bastos de Lima
Kuro Iakishiba

Rubens ferreira

eduardo

/
/
/
/
/
/

Paraná / Curitiba
São Paulo / Itupeva
São Paulo / Diadema
Rio de Janeiro / Sao Goncalo
São Paulo / Sao Paulo
Paraná / Curitiba

Sr. Senador, sua idéia é ridícula. Por favor pare de se
meter em assuntos nosquais o Sr. não possui
competência.\r\n\r\nObrigado

ASSINATURAS

Anderson de Araújo Mattos

Brazil / São Paulo / Jacarei

Renato Mestre

Brazil / São Paulo / Sorocaba

Raphael de Resende Bonetti Gomes
ALINE DO CARMO DE PINHO
Icaro B. de Andrade
Saryne da Cruz
André Filippi Cardoso Farias
Palmira Sara
David Tomaz Garcia
Serena Mye Katzumata
Rafael Rodrigues
João Guilherme
Leandro Adachi da Cunha
guilherme pires
Lorayne Fernandes Pirolla
Maíra Coraci Bretas Minillo
Ivan Sumida
Naiara Nóbrega Ferreira
Maiara Peixoto Silva
Danilo Vicente de Paula
Jean Orben
Erica Farias

Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil

/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

Goiás / Goiania
Rio de Janeiro / Rio De Janeiro
Santa Catarina / Florianopolis
Bahia / Lauro De Freitas
Santa Catarina / Joinville
São Paulo / Sao Paulo
São Paulo / Caraguatatuba
Rio de Janeiro / Teresopolis
Paraíba / Campina Grande
São Paulo / Sao Paulo
Rio de Janeiro / Teresopolis
São Paulo / Sao Paulo
Paraná / Maringa
São Paulo / Araras
São Paulo / Aracatuba
Goiás / Goiania
Rio Grande do Sul / Canoas
São Paulo / Santo Andre
Paraná / Cascavel
Rio de Janeiro / Rio De Janeiro

Eu acho essa medida completamente errada, os
fansubers fazer tudo de graça e porque querem, não
visam nenhum lucro próprio, e eu acho que ao invés de
se preocupar com os fansubers os senadores deveriam
se preocupar mais com outros fatores do Brasil, como a
educação por exemplo.
A Internet eh o meio de compartilhamento de conteúdo
mais eficiente da atualidade. Agora o Senador quer
restringir o uso dessa tecnologia? Absurdo!\r\nCrime é
ser tão antiquado a ponto de não ver que o mundo
mudou depois da popularização da Internet. Os Direitos
e Deveres precisam ser revistos... eh a era da
informação! É preciso aprender a lidar com valores
abstratos que até outro dia não valiam muito.
Esse é um projeto que tem como meta tirar a atençao
da corrupçao e coloca-la em segundo plano , para que
tenhamos outras distrações.

Será que vão nos privar do direito de se divertir lendo?

ASSINATURAS
Lucas Batista da Silva
Samantha Bertozzi
Anselmo Reis
allan kissa da silva sarmento

Brazil / Rio Grande do Sul / Sao
Leopoldo
Brazil / São Paulo / Itanhaem
Brazil / Sergipe / Aracaju
Sem comentário.
Brazil / Pará / Castanhal
isso e uma vergonha!!!

Erick Ricardo Mendonça Santos

Brazil / Sergipe / Aracaju

Leandro Kenji Hioki

Brazil / São Paulo / Sao Paulo

Carlos Alberto Xavier Gonçalves
Tamires Oivane Caron
Jeverson Luiz Junker

Andre luis da silveira

Paulo
Eric Kendi Shiraishi

Simplesmente um absurdo e ignorância sem tamanho.
O controle da Internet é igualmente a censura a
liberdade na mídia! Ficaremos sujeitos a cultura
apresentada pelo governo... a uma ditadura da
informação e entretenimento!

O projeto de lei proposto pelo Senador Eduardo
Azeredo constitui uma afronta à sociedade brasileira. É
um absurdo querer policiar as atividades dos
internautas; isso constitui nada além de censura e de
completa destruição da liberdade de expressão de uma
imensa quantidade de pessoas, que usam da rede
mundial de computadores como forma de exercer sua
Brazil / Minas Gerais / Coronel criatividade em ações que, segundo o Senador, seriam
Fabriciano
crimes terríveis e passíveis de punição.
Uma lei que pune a sociedade ao invés dos crimisonos
Brazil / Distrito Federal / Brasilia
na internet é inadimissível.
Isso e um absurdo, em vez de criar leis para favorecer
Brazil / Rio Grande do Sul / Sao a população criam isso pra acabar d vez com a cultura
Leopoldo
que a internet tras as pessoas
Bem que o senador que vai amerda, Que eu não vou
deixar de ver animes baixados pela internet, Que eu
Brazil / Rio Grande do Sul / Porto prifiro ir para a cadeia ao me rebachar,a seguir essa lei
Alegre
inbecil, Vou lutar até o fim!!
Isso é apenas + 1 pekeno roubo q esse belo pais
oferece...Isso sim é Brasil , sabia q tinha algo errado
tava bom de + pra ser verdade e sempre um politico
vem meter a mao onde n deve ... Deveriam cuidar +
de traficantes policiais matando gente inocente do q
Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro ficar arruinando trabalho de quem gosta de ajudar !!!
Ridículo esse Senador que não tem nenhum projeto útil
em seu histórico e para tentar \mostrar\" serviço,
Brazil / São Paulo / Caieiras
escreve uma merda qualquer."

Maikie Machado França

jefferson lisboa

Edson Damião dos Santos

Davi Kashiwakura Ramo

Maria Julia Omena Taverna
Maykel Esser
Willian Fernandes da Silva
bruno marques manso
Renan Inoue
Eric Gornicki Vargas

ASSINATURAS
O excelentíssimo Eduardo Azevedo deve ser um sem
noção que fica vendo novela e decidiu fazer um projeto
de lei que pode a criatividade brasileira.Por que a
criatividade brasileira é subversisa?Então:subverta-se!
Seja criativo,pense,escreva,crie um blog,programe,faça
comparações entre HomerSimpson e Lula e poste em
um fórum.Temos o direito de ir e vir tanto no mundo
real quanto no virtual,de pensar,de criar e
evoluir.Concluíndo,aposto meu PC que ele nem se quer
Brazil / Distrito Federal / Brasilia
sabe digitar!
Em um país como o Brasil com problemas tão graves
como a violência,corrupção,ma qualidade de ensino o
cenador vem querer tirar a diverção de varios
brasileiros trabalhadores, isso e uma palhasada + uma
Brazil / Pernambuco / Paulista
demonstração da piada que a a politica no Brasil.
Isso é um absurdo, pois é uam forma de censura, o que
um usuario baixa para seuuso privado não é crime, a
partir do momento em que ele encaminha a outrem ai
consta com pirataria, alêm do fato de casoeunão goste
de uma legenda, posso baixar outra tendo a original.\r\
nO trafego de informações não deveria ser monitordo
dessa maneira, se for o caso, quem baixar videos de
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
pornografia, teria usa exposição de seus gosto.\r\n
Totalmente contra esta lei. Certamente a esta pondo
para frente por falta do que fazer. Em vez de combater
a pedofilia ou propracao de virus, acertam as partes
Brazil / São Paulo / Sao Jose Do Rio inofensivas que nada tem a ver somente para
Preto
demonstrar trabalho. Francamente.
O Brasil é mesmo um país ridículo.É um absurdo que
alguém aceite uma lei como esta. Eles querem desviar
nossa atenção da corrupção de qulquer maneiro...e o
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
pior é que o povo cai nessa. é triste
Brazil / Paraná / Curitiba
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Brazil / Rio de Janeiro / Volta Redonda
Brazil / São Paulo / Itapira
Brazil / Rio Grande do Sul / Porto
Alegre

ASSINATURAS
Luiz Rodrigo
Lucas Shigueru Hisatugu
Marcelo Oliveira
Matheus

Brazil
Brazil
Brazil
Brazil

Rubens Alves Costa
Anaís Guillin
Kayque Willy Reis de Oliveira
Wagner Fernando Saldanha
Alan Dos Santos Guerra
Luiza Andrade

Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro
Brazil / Rio de Janeiro / Cabo Frio
Brazil / Minas Gerais / Itajuba
Brazil / Minas Gerais / Ipatinga
Brazil / São Paulo / Carapicuiba
Brazil / Bahia / Salvador
Brazil / Rio Grande do Sul / Sao
Leopoldo
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Brazil / Paraná / Ibaiti
É uma idiotice penalizar por algo bom.

Nicholas dos Reis D´Avila
Angela Boldrini Nogueira
Laftel Dacafrety

/
/
/
/

Amazonas / Manaus
São Paulo / Sao Paulo
São Paulo / Santo Andre
São Paulo / Sao Paulo

achei revoltante esse projeto , pois esse trabalho é
extritamente feito de fãs para fãs , sem fims
lucartivos , inclusive os proprio fansubs dizem no inicio
do anime que é proibido vender ou alugar.\r\n

ASSINATURA
Daniela Vasconcelos de Farias
Diogo Avallone Mariano
Luiz Henrique Zibeti
Márcia Tomasi
Yuri

Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil

Marzio LS Pessoa

Brazil / Mato Grosso / Barra Do Garcas
Brazil / Rio Grande do Sul / Porto
Alegre
Brazil / Santa Catarina / Sao Pedro De
Alcantara
Brazil / Bahia / Salvador
Brazil / Pará / Belem
Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro

Giancarlo Cabrera Silva

/
/
/
/
/

Ceará / Fortaleza
Santa Catarina / Florianopolis
Paraná / Ponta Grossa
Minas Gerais / Belo Horizonte
Santa Catarina / Florianopolis

Rafael Kretzer
Ricardo Andrade Jacobina Ferreira
Daniel Aita
Kamilla Campos Allao
Jose Arthur Gonçalves da Silva
Teixeira
Brazil / Minas Gerais / Belo Horizonte
Brazil / São Paulo / Sao Bernardo Do
Rafhael Dias Gabnai Ferreira da Silva Campo
Luiz Guilherme dos Santos Marques
Brazil / São Paulo / Santos
Fabio Carneiro Albuquerque Junior

Brazil / Ceará / Fortaleza

Felipe veiga da Fonseca

Brazil / Paraná / Apucarana

Paulo de Tarso Gonçalves

Brazil / Minas Gerais / Belo Horizonte

Isso é um absurdo mesmo essa lei... se isso for
aprovado nao espere nada menos que uma multidao
enfurecida na frente da casa do senador
Isso é um absurdo, os seriados, animes e mangá são
distribuidos gratuitamente, não tem sentido isso se
tornar crime. Distribuir series legendadas em
portuguegratuitamente é um gesto de generosidade e
não um crime.
Fico muito triste de ver esse tipo de coisa ser colocada
em \pauta\" sem uma discussão ampla, assim como
também me chateia ver o Senador ainda em seu cargo,
depois de tanta corrupção. Acabou em pizza para
variar! Cadê nossa democracia? "

ASSINATURA

Thiago Aurelio

Eduardo Luiz de Abreu Gonzaga

Igor

Benedicto Eras Neto

Jorge Takashi da Silva Ikeda

isso é ridiculo! ler manga e assistir anime é a diversão,
o passa-tempo, o prazer de muita gente,inclusive o
meu!\r\né um jeito de nos divertirmos, de nos fazer rir
e chorar.\r\nse esse senador eduardo teve uma
infancia repleta de piki-se-esconde, bolas de futbol
furadas e muito quintal para capinar, ele nao deve tirar
Brazil / Rio Grande do Norte / Natal
nossa infancia, nosso anime.
Como sempre, vai ser posto em votação, algo, lógico
que para tirar outros projetos mais importantes, porêm
com riscos para certos políticos, um projeto de lei
horroroso, sem embasamento para as acusações
feitas. Fico enojado em ter que ler algo deste nivel...
mais pra este lado, assim fazendo que esses @\#$¨!!#
Brazil / Minas Gerais / Belo Horizonte trabalhasem de verdade.
Axo a campanha desse azeredo errada pois tira a
liberdade de quem gosta de mexer na internet, pois
tudo tem q ser liberado, internet naum faz mal
algum.... vamo votar contra esse azeredo, querendo
tirar nossa liberdade, eu imagino q se essa lei entrasse
em vigor q q eu ia fazer da vida, pois vivo na internet
baixando musicas, animes, videos e etc, digam naum a
Brazil / Minas Gerais / Belo Horizonte essa campanha powww..
Tanta coisa para o sr. senador se importar (fome,
violencia, injustiça ...) e ele vem querer tirar nossa
Brazil / São Paulo / Sao Jose Dos liberdade ... fala serio ... daqui a pouco vai proibir o
msn e o orkut ... só no BRASIL mesmo !!!!
Campos

Brazil / São Paulo / Jundiai

hum!como se o Brasil ja não tivesse bandido suficiente
nas SUPERLOTADAS penitenciarias e um BOM TANTO
NA RUA MATANDO E ROUBANDO E O OQ ELES QUEREM
FAZER!!.\r\nagoram querem proibir talves umas das
coisas mais feitas da internet q é baixar seriados[em
geral],isso so estaria desmotivando o acesso a internet
no pais afinal depois de olhar seu orkut oq mas tem pra
c fazer na net?hum?

ASSINATURA

Jean Guedes S. da Silva
Leonardo Telles Mencarini
Igor Barbosa Pinto
Luis Baroni
Ian Yukio Sakaguchi
Paula Rayssa Lima do Carmo
Marcos Vinicius de Oliveira

Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil

Diogo Barros
Jairo Storckmann Junior
leonardo peixoto
Bruno Lemes
Brenda
Ludmila Heringer

Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Brazil / Santa Catarina / Joinville
Brazil / Minas Gerais / Uba
Brazil / Minas Gerais / Uberlandia
Brazil / Pernambuco / Jaboatao
Brazil / Ceará / Fortaleza
Brazil / Rio Grande do Norte / Pau Dos
Ferros
Brazil / Goiás / Goiania
Brazil / São Paulo / Panorama
Brazil / Rio Grande do Norte / Pau Dos
Ferros
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Brazil / Pernambuco / Recife
Absurdo!
Brazil / São Paulo / Osasco
E o direito de manifestação de cultura, onde fica?
Aprovar este projeto de lei é como se criasse uma
Brazil / Ceará / Fortaleza
ditadura militar na internet!
Criatividade não é crime. Srs. políticos, aprovem leis
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
que sirvam para prender verdadeiros criminosos.
Em vez de se preocupar com coisas que realmente
afligem nosso país (Tráfico de drogas,alto índice de
criminalidade)o senador vai tentar propor uma lei
babaca que em nada ajuda no desenvolvimento e
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
manutenção de nosso país;simplesmente lastimável.

Camila Ferreira Chaves
Daniel Amorim
Cleonice Silvério da Silva
Maria Emanuela da Costa Fernandes
Bela
Carlos Dias
Guilherme Cavalcante Camillo
Vladimir Brasileiro
Adauto Paiva Florentino

Rafael Quina Artesi

/
/
/
/
/
/
/

Rio de Janeiro / Rio De Janeiro
Rio de Janeiro / Rio De Janeiro
Rio de Janeiro / Niteroi
Paraná / Curitiba
São Paulo / Taboao Da Serra
Minas Gerais / Belo Horizonte
São Paulo / Morungaba

Isso é uma forma de censura \r\nestao querendo limitar
nosso meio de \r\nexpressão que mas gostamos que é
levar \r\no anime para todos se traduzimos \r\né
porque o Brasil tem um ensino porco \r\nque nao
ensina com qualidade outras línguas.

Uma lei dessa vai cuntra a muitas formas de se ampliar
uma cultura \r\ne se aprovada vai acabar com o hobby
de muitas pessoas

ASSINATURA

Wagner José da Silva

Ninguém nessa porcaria de país faz algo a respeito da
desigualdade
social,da
fome,da
falta
de
empregos..\r\nPara um político em Brasília deve ser
fácil julgar o trabalho dos outros crime,principalmente
quando não gera impostos. Mas a preocupação de
manter o entretenimento estável é do proprietário e
não do consumidor.\r\nSe filme é pirateado é porque é
caro, é melhor importar do que comprar aqui.\r\nEntão
Brazil / São Paulo / Cachoeira Paulista pensem em algo ÚTIL para o país.
Brazil / Rio Grande do Sul / Canoas
Isso ae!!
É inadmissível que um projeto de lei tão amplo e
complexo como o que está sendo proposto, que afetará
diretamente a vida de mais de 32 milhões de
internautas no Brasil, seja aprovado sem um profundo,
Brazil / Santa Catarina / Balneario amplo, democrático e transparente debate com todas
Camboriu
os setores da sociedade brasileira.
Esse político deveria ir tomar conta dos hospitais, da
educação, pois a educação impede que surjam novos
verdadeiros criminosos. As pessoas que ele quer
Brazil / Rio Grande do Norte / incriminar, mal algum fazem e não são de maneira
Parnamirim
nenhuma criminosos.
Eles tem mais o que fazer, se fosse isso teriamos que
esperar até os capitulos chegarem na tv ou em dvd,
anime é uma paixão, eu tenho 23 anos e assisto
Brazil / Paraná / Curitiba
desenhos japoneses desde os 9 anos.
Espero que minha assinatura contribua nesse intuito de
sensibilizar nossos Senadores para que rejeitem o
Brazil / Distrito Federal / Planaltina
projeto de lei.

Júlio Alexandre Fialho Moreira
Antonio Reginaldo da silva

Brazil / Goiás / Goiania
Brazil / Ceará / Horizonte

Vinicius Peixoto
Nikolas Gomes Ferranddis

Tiago Torresane

Carlos Eduardo da Silva Lins

Bruno de Alencar Passos

Allan Barreto dos Santos Pereira

Bem uma lei que vai contra a liberdade de expressão...
ja sei em quem não votar.
Aprende a redigir projetos contra SENADORES
Brazil / Pernambuco / Jaboatao Dos LADROES E AUMENTA DE SALARIOS PARA SENADORES
Guararapes
como vc...

ASSINATURA

Alex

Claudia Oliveira

Calvin Soares Valladão

Bruno Capucci Rosa Ferraz
Tiago Vieira
Zenilson José de souza
Douglas Feitosa Tomé
Bruno Diniz
Igor Sousa Domingos

[OBS: Estou tendo que mandar 2 petições, pois o limite
de caracteres é de 500.]\r\n\r\nSOU CONTRA A
LEI.\r\nNos estados unidos Existe esta lei:\r\nAddendo 9
e 10 do \Bill of rights\" dos estados unidos protegem o
direito de ser livre de intrusão indesejada a um afazer
pessoal e privado, papéis e possessões.\r\n\r\nLink:
http://usinfo.state.gov/products/pubs/outusgov/bill.htm\
r\n\r\nAcho que no brasil deve haver uma lei
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
semelhante."
Agora, vai virar crime escrever? Isso é a maior tolisse
que ja ouvi! Ler e escrever é um direito basico de
qualquer cidadão no nosso pais, com webs, fanfics só
estamos colocando em pratica nossos contos, historias
e estórias, para quem sabe se tornar um grande autor
ou apenas se divertir!Só estamos expressando nossas
Brazil / Rio Grande do Sul / Novo opniões, de uma forma que mais pessoas possam ler e
Hamburgo
opinar!
A última coisa de que precisamos é de uma lei absurda
que restringe a liberdade de expressão, que causa
burocracia na Internet e que invade a nossa
privacidade.\r\n\r\nEssas leis para \melhoria\" da
Internet são totalmente anticonstitucionais e contra os
Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro direitos universais do ser humano."
Num ano histórico marcando aniversário notavel de um
passado obscuro brasileiro como o lançamento do AI-5
é incompreendível a aprovação de uma lei deste tipo,
como caráter de censura e de obstruçao dos direitos
constituintes cívicos brasileiros. Após o periodo
sombrio de ditadura militar é um absurdo o país viver
momentos de censura.Um falso moralismo político não
pode
ser
imposto
à
sociedade
que
banca
(financeiramente e civicamente)a classe política a fim
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
de representá-la.
Brazil / São Paulo / Tatui
Brazil / Alagoas / Maceio
Brazil / Piauí / Teresina
Brazil / Rio de Janeiro / Resende
Brazil / Bahia / Salvador

ASSINATURA
Thiago Toshio Yano
Pedro Alexandre
Wendel Santos de Sousa
bruno de jesus cordeiro
Silvana Barros da Silva
Yvonne Andrade Santana
Guilherme A. A. de Andrade
Carlos
Luan
Rodrigo Luiz Louzada Zenicola
Gustavo Pedra

Sylvio Feitosa de Freitas
inis
Amarilis da Silva Andrade

Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Brazil / Rio Grande do Norte / Natal
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Brazil / Rio de Janeiro / Angra Dos Reis
Brazil / Pernambuco / Olinda
Brazil / Bahia / Salvador
Brazil / Minas Gerais / Belo Horizonte
Brazil / Pernambuco / Recife
Brazil / Paraná / Curitiba
Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro
Brazil / Minas Gerais / Congonhas
Brazil / Rio Grande do Sul / Caxias Do
Sul
Brazil / Minas Gerais / Belo Horizonte
Brazil / Minas Gerais / Belo Horizonte
Brazil / Rio Grande do Sul / Porto
Alegre
Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Brazil / Rio de Janeiro / Barra Mansa
Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro
Brazil / Pernambuco / Recife
Brazil / Paraná / Jacarezinho
Brazil / São Paulo / Presidente
Prudente
Brazil / Espírito Santo / Vitoria
Brazil / Bahia / Brumado
Brazil / Mato Grosso do Sul / Campo
Grande
Brazil / Bahia / Salvador
Brazil / Bahia / Salvador

Victor

Brazil / Bahia / Salvador

Matheus Pereira
Laura Farage de Freitas Gumiero
Eduardo Burgarelli
Matheus Jorge
Maria Carolina Leite dos Reis
Marcelo Araujo da Silva
Bruno Cesar A. F. F. Mendes
Camila Cinta Evaristo da Silva
Klivya Leal
Alexandre
Adilson Vaz
Pablo Pazzini
Leandro Moura Lima

Nos deixe em paz!\r\n\r\nDa Constituição Federal
:\r\n\r\nArt. 5º IX - é livre a expressão da atividade
intelectual, artística, científica e de comunicação,
independentemente de censura ou licença;\r\n

ASSINATURA

Pedro Henrique Gonçalves Pereira
Jose filipe vieira
Fábio de Castro Ferreira

Brazil / Minas Gerais / Belo Horizonte
Brazil / Espírito Santo / Ibiracu
Brazil / São Paulo / Cacapava

WELLINGTON LAUERMANN OLIVEIRA
otavio soares cardoso junior

Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro
Brazil / São Paulo / Sao Paulo

Lucas Uzeda

Brazil / Bahia / Salvador

Francisco Martins de Lima Filho
Felipe Toyoda Machado
Daniel Martins Lima

Brazil / Tocantins / Araguaina
Brazil / Amazonas / Manaus
Brazil / Santa Catarina / Florianopolis

Paula Terzinov Scarpari

Brazil / São Paulo / Sao Paulo

Thaís Fernandes Pigliucci

Brazil / São Paulo / Sao Paulo

Jonatas Pacheco Ribeiro
Deivid Allan

Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro
Brazil / Maranhão / Imperatriz

daniel augusto scordamaglio

Brazil / São Paulo / Santo Andre

Onde Esse País Vai parar ?Um assassino e liberado da
prisão com um dia !E a Corrupção , ela E aceitada
como um crime ?? Não!!! \r\nAgora querem Incriminar
As
FANSUBBERS,
FANFICS,
TRADUTORES
DE
MANGAS!!!?? \r\nIsso e mais que infantilidade deste
Senador!\r\nPor Legendas em animes , \r\npara Os fãs
que tanto esperão , não e crime!\r\nIsso e
Solidariedade!!!
abaixo a lei!liberdade na internet!
Esse babacas não tem mais o que inventar !!!!
DIGA NÃO A ESSAS LEIS RIDÍCULAS... TEM QUE
PRENDER É BANDIDO E NÃO PESSOAS CULTAS!
q caia esses pensamentos meudiucres..
ter
de
esperar
Naruto
passar
na
Globo
é?\r\n\r\nOxi!\r\n\r\nImaginem a demora.\r\n\r\nQue
isso!\r\n
Tremenda falta do que fazer ir perturbar quem tá
quieto.\r\nQuer chamar de bandido que gosta de
assistir desenho japonês?\r\nVá caçar o que fazer Sr.
Senador.
Democracia ja!Fora corrupto!
aiaia, mas um senador que soh faz m***a.....
Que sentido há nesse projeto de lei?\r\nTodo esse
material é distribuído gratuitamente, feito por FÃS, que
simplesmente querem dividir um pouco de si com
pessoas que compartilham gostos comuns.\r\nAcho que
o sr. Senador podia empenhar seu tempo em algo bem
mais produtivo do que implicar com jovens que apenas
exercem sua criatividade livremente.
Absurdo, isto é um hoby com fins totalmente não
lucrativos.
Queremos inclusão digital, e não exclusão!\r\nEsse
projeto de lei é um descaso com os brasileiros, isto é
um absurdo!
Eu repudio essa decisão do legislativo!!!
os caras nao tem o q fazer... ker criar lei sem noção pra
mostrar serviço nao eh possivel...\r\n\r\ndaki a poko
tão proibindo d conectar na internet... o pior eh q os
FDP vota nesses FDP do PT ainda...

ASSINATURA
felipe luis fernandes gonçalves
Fabrício Takizawa
Daniel de Campos Lima
Matheus Batista Nascimento
jivago gonçalves fortes da silva
Caio
Lucas Nazareth Guimaraes
Philippe Lucas
Carlos Fellype de Jesus freitas
felipe marcelo de oliveira
Daiane
Nikolas Carlos Nunes
Felipe Vieira Albano
Nicolly Gomes Capeleto
Amanda Dutra de Assis
Nataly Pinto de Almeida
Camila d'Almeida Lins
Lucian Max
Anne Karolyne Giesen Araújo

Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Leste
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil

/ Rio de Janeiro / Rio De Janeiro
/ Paraná / Maringa
/ Minas Gerais / Itajuba
/ Goiás / Goiania
/ Mato Grosso / Primavera Do
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

São Paulo / Bauru
Minas Gerais / Contagem
Minas Gerais / Belo Horizonte
São Paulo / Sao Paulo
Paraná / Curitiba
Rio Grande do Sul / Canoas
Espírito Santo / Colatina
Piauí / Teresina
Paraná / Maringa
Minas Gerais / Caratinga
Rio de Janeiro / Volta Redonda
Pernambuco / Recife
Paraíba / Joao Pessoa
Espírito Santo / Vila Velha

Raphael Cordeiro Pedrosa de Almeida Brazil / Pernambuco / Recife
Luiz Gustavo Veloso

Brazil / Minas Gerais / Belo Horizonte

Roger da Silva Keenan

Brazil / Rio Grande do Sul / Canoas

Rafael Rodrigues Tinoco

Brazil / Rio de Janeiro / Sao Goncalo

Acho
isso
um
absurdo!\r\nTantos
criminosos
espalhados por todo o Brasil e ele ainda quer botar
mais uma barreira para que as pessoas fiquem mais
reclusas.
Ridículo isso, e mesmo que seja aprovada, todas as
pessoas vao baixar me ingles.
Acho tudo isso um absurdo e faço questão de assinar a
petição!
Com tanta coisa mais importantes para cuidar , esse
senador fica criando leis idiotas de extrama
censura\r\n\r\ntalvez ele tenha sido hackeado e ficou
com raivinha

ASSINATURA

Francisco Ferreira Matos

Descordo totalmente o que este senador está tentando
fazer, com tanta coisa pra se preocupar, tanta violência
nas ruas, crianças sendo estupradas e ele vem com
essa historia idiota de querer incriminar pessoas que
escrevem fic e legendam animes, sinceramente isto é
ridiculo... são atitudes assim que nos deixam cada vez
mais revoltados, pois com tanta gente passando fome,
e cm tanta violência por aí, ele vem tentando
Brazil / Minas Gerais / Governador incriminar algo que nem está atrapalhando a \triste\"
Valadares
vida deste homem!"
Ë preciso primeiro fazer funcionar as leis que já
existem, especialmente em relação aos diversos tipos
de crimes na nossa sociedade. Transformar em crime
uma atividade como a troca de arquivos de
entretenimento pela internet, considerando que estes
em geral sao feitos de forma aberta e transparente, é
querer transformar valores como a liberdade de
Brazil / Minas Gerais / Belo Horizonte expressão e a própria democracia em crimes.
É um absurdo tal projeto. O senador deveria investir
seu tempo e seu intelecto em projetos que visem um
ganho real para sociedade que melhore a vida dos
brasileiros.\r\n\r\nFica a sugestão dele fazer um projeto
de lei para as madeireiras não roubarem ou
efetivamente combater a sonegação fiscal e fraude em
licitação.\r\n\r\nPor favor que essa tentativa do senador
Brazil / Bahia / Salvador
\aparecer\" seja de fato barrada."

Guilherme Brandão

Como ele pode declarar crime a tradução de um anime
que se quer existe no pais, ou se existiu foi por pouco
tempo, pois a censura utilizada foi de padrao
americado descarecterizando totalmente a arte
japonesa e nao conceguindo tanta popularidade quanto
Brazil / Rio Grande do Sul / Novo os originais, fansubs devem permancecer ativos,
Hamburgo
trazendo novidades e pontos de vistas diferenciados.

Thalita

Fernando Maciel Ribeiro

ASSINATURA

Karen Mylenna Lustosa Pereira
Nathan Ribeiro Fernandes
Március V. C. Schlichting

ROY
MUSTANG
CHAMAS

ALQUMISTA

Diego Garcia Pedra

Eu acho que tá faltando vergonha na cara desse
senador. Com tantas coisas pra se preocupar como
pedofilia, pessoas que matam, roubam, estupram e
estão soltas na rua ele se preocupa com fansubbers, os
fanfictions e a tradução de séries de TV. \r\nPelo amor
de Deus, Senador Eduardo Azeredo, vai achar algo de
Brazil / Rio Grande do Norte / Piloes
produtivo pra fazer.
Porque ao invés deles inventarem moda assim, não
Brazil / Rio de Janeiro / Campos Dos combatem a pirataria e pedofilia, onde os estragos são
Goytacazes
bem maiores.
Simplismente impossível aceitar o referido projeto de
Brazil / Paraná / Curitiba
lei.
SENHOR
SENADOR
POR
FAVOR
NAO
JOGUE
FANSUBBERS, FANFICS, TRADUTORES DE MANGAS, E
REDES P2P NA PRISÃO, POIS ELES SÃO CIDADÃOS
DAS
COMO NÓS VC NAUM TEM ESSE DIREITO! NÓS
Brazil / Distrito Federal / Brasilia
QUEREMOS JUSTIÇA! SEU DESPREZÍVEL!
Essa lei é um cruel atentado à liberdade civil e à
Democracia, que tenta modificar a lei que considera a
pirataria apenas como um ato de cópia ou publicação
de um tipo de mídia não autorizada de uma forma
Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro lucrativa. Que essa lei não seja aprovada.

Aécio

Brazil / Minas Gerais / Para De Minas

Diego S. R.
Tanise Gayer do Amaral
willian santos costa
Flávio Siqueira Prado
sara caroline campana
Raul Liota da Rosa
Marcus Vinicius de Castro Ferraz

Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil

/
/
/
/
/
/
/

São Paulo / Sao Paulo
São Paulo / Sorocaba
São Paulo / Guarulhos
Minas Gerais / Uberlandia
São Paulo / Sao Carlos
Rio Grande do Sul / Gravatai
São Paulo / Taboao Da Serra

Inadmissível, enquanto criminosos de verdade estão a
solta esse senador se preocupa com simples atividades
criativas sem fins lucrativos.Esse senador devia criar
vergonha na cara e tentar ajudar com alguma coisa
realmente importante, vá cuidar da saúde do Brasil!
Isso é um absurdo, querem tirar algo tão legal e
criativo, sou contra, não concordo com isso e nunca
concordarei, isso não pode acontecer!\r\nSou contra,
de modo algum podem fazer isso, vamos lutar pois
isso seria uma tragédia!\r\nIsso é cultura!!!!!!!!

ASSINATURA
Gabriel Falcão Gonçalves de Moura
Brazil
Ailton Dayvid Gomes Goncalves
Brazil
Bruno Tessaro
Brazil
João Victor Vilaça Resende
Brazil
Ana Paula Silva Fonseca
Brazil
Jaqueline Becker Reis
Brazil
Livia
Brazil
Matheus Lobo de Souza Martins
Brazil
Ricardo C. de S. Ferreira
Brazil
Anna Leticia Cunha Castejon Heitor
Duarte
Brazil
Érica Esther Domanski Baumel
Brazil
Isadora
Vasconcelos
Wright
de
Oliveira
Brazil
Diana Martins
Brazil
Paulo Meira Gomes
Brazil

/
/
/
/
/
/
/
/
/

Minas Gerais / Belo Horizonte
Minas Gerais / Itabira
Rio Grande do Sul / Marau
Minas Gerais / Itaguara
Minas Gerais / Belo Horizonte
Rio Grande do Sul / Carazinho
São Paulo / Sao Paulo
Bahia / Salvador
Bahia / Porto Seguro

/ Mato Grosso / Rondonopolis
/ São Paulo / Osasco
/ Pernambuco / Nazare Da Mata
/ Rio de Janeiro / Rio De Janeiro
/ Bahia / Salvador

Maykon David da Silva Melo
bruno

Brazil /
Brazil /

Bruno Belintani Garzim
Renan Moreira

Brazil /
Brazil /

Willian Santos Floriano

Brazil /

Diego Ribeiro
Rubens Fidelis
Guilherme Fonseca dos Santos
robson eneas mendes martins
Leonardo R. Féboli
Pedro Ken Minei

Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil

/
/
/
/
/
/

Esse senador naum sabe oq tah fazendo...\r\nQuem ele
acha q é pra querer tirar o direito dos outros
assim?\r\nTemos o livre arbítrio de fazer oq
quizermos...\r\nPor q o Brasil não tem ido pra frente,
esses políticos se preocupam de mais com coisas q não
vão servir de nada pra eles ao ivés de ver do q as
Espírito Santo / Alegre
pessoas precisam verdadeiramente.
São Paulo / Sao Paulo
Esse cara só pode estar brincando
O projeto de lei proposto pelo Senador Eduardo
Azeredo representa uma série de injúrias para a
São Paulo / Sao Caetano Do Sul sociedade brasileira
São Paulo / Sao Paulo
Não ao bloqueio de compartilhamento cultural!
Todos ja sabem meu voto é não e que ele va estudar
Paraná / Pinhais
politica na colombia.
Assino e re assino se precisar politico querendo
São Paulo / Diadema
estragar nossa unica diversão que palhaçada
São Paulo / Sorocaba
Ridiculo!\r\nSou contra!
Goiás / Goiania
Isso é uma arte inofenciva a uma sociedade.
Minas Gerais / Belo Horizonte prefiro não comentar pra não falar besteiras
Minas Gerais / Belo Horizonte Sem comentarios..... ridiculo essa petição!!!
São Paulo / Sao Paulo
\r\n

ASSINATURA

Fernando Antônio Prado

Brazil / Minas Gerais / Uberaba

Felipe

Brazil / São Paulo / Sao Paulo

Diego Marques da Costa Santos

Brazil / Rio Grande do Norte / Natal

Felipe Roxadelli Arnold

Brazil / Paraná / Curitiba

Thiago Fernandes de Aguiar

Brazil / Goiás / Goiania

Piter Yamaoka

Brazil / São Paulo / Sao Vicente

Isso é um absurdo. Ao invés de gastar tanto querendo
punir quem não está fazendo mal à ninguém, deveriam
utilizar esse investimento para tentar melhorar a
situação da população.
esse senador quer acabar com a criatividade de
algumas pessoas que nem mesmo querem fins
lucrativos com seus projetos!
Ao meu ver, essa lei mostra que esão querendo reimplantar a ditadura no Brasil. Fazendo com que os
brasileiros sofram um regresso tecnológico. \r\nO
Senador Eduado está tomando medidas precipitadas e
sendo
muito
radical,
pois
prejudicará
o
desenvolvimente intelectual das pessoas. A internet é
uma maneira das pessoas que não são capazes de
viajar
mundo
a
fora
conhecer
outras
culturas.\r\n\r\nObrigado pela atenção.
Isso é um absurdo!porque nao criam leis para prender
os verdadeiros criminosos?Hackers, traficantes e afins!
vao prender gente de bem, e acabar ficando sem
eleitores nem contribunintes para encher seus bolsos.
Pqp esses cara num tem oq fazer nada fii!! OMG Manda
esse cara pra merda Vai prende os bandido la da
camera esse msm ae deve ser um senador ladrao q faz
as msm picaretagens q todos governantes fazem e pra
se aparecer criam projetos inulteis como esse para
distrair a atençao das pessoas....Cadeia precisa de
bandido q tem mto no Brasil e n de pessoas gentis q
tentam ajudar os outros!!
Acredito que haja melhores interesses no plenário do
que coibir hobbys sem fins lucrativos uma vez que
esses visam apenas a imaginação do ser humano,
liberdade de expressão não é crime, se realmente é
errado deveria ser pensado em impedir os livros online
dos quais também são traduzidos para a Língua
Portuguesa e esses sim trocam por papel moeda. A
grosso modo, a pessoa que teve a criatividade de
pensar em hobby como crime à meu ver não tem mais
o que fazer.

ASSINATURA

Felipe Bruno Braga de Melo

Brazil / Minas Gerais / Juiz De Fora

Milar Flores
Uchiha
Eduardo César
Rodrigo Dias da Silva

Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Mata
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil

João Paulo dos Santos de Carvalho
Leonardo de Holanda Carlos
Renan
antonio jorge
Anderson Vieira Cunha

Juliana
Kleber Gonçalves de Andrade
Sasha dos Santos de Souza
Abel rodrigues pereira
Letícia Robini de Souza
fast
Juliany Nobrega Rebouças
Karoline Gaspar de Alemida
Letícia Heleno

/
/
/
/
/

Bahia / Lauro De Freitas
Minas Gerais / Belo Horizonte
Minas Gerais / Belo Horizonte
São Paulo / Ibiuna
Pernambuco / Sao Lourenco Da

/
/
/
/

Sergipe / Aracaju
Paraná / Curitiba
Minas Gerais / Belo Horizonte
Paraíba / Campina Grande

Há realmente preocupações maiores para este Senador
cuidar. Minha vizinha acaba de ser assaltada, e meu
primo apanhou na escola. Este senador poderia dar um
jeito nisso ao invés de impedir a diversão dos demais.
Obrigado.
Isso é inconstitucional internet é rede livre e copiar é
pirata e nao compartilhamento leia e aprenda primeiro
antes de mover seus neuronios se é se tem pra num
enteder copiar e compartilhar...

Acho que o direito da criação e a liberdade de
expressão dos fãs de determinadas coisas são
totalmente nossos e o que é ilegal é retirar esse
direito. Se nós não estamos tirando vantagens disso,
financeiras especificamente, não há porque tirar as
fanfictions
dos
fãs,
já
que
nós
as
escrevemos/lemos/criamos com o intuito de nos
divertirmos e de nos ocuparmos com um pouco mais
de cultura, já que ler, é aprender.\r\n\r\nsou totalmente
Brazil / São Paulo / Lins
contra essa lei rídicula e sem fundamentos.
Brazil / São Paulo / Vargem Grande Isso é ridiculo nenhum fansubber visa lucro ao traduzir
Paulista
um anime ou mangá.
Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro
Brazil / Mato Grosso / Cuiaba
Brazil / Minas Gerais / Ipatinga
Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro
Brazil / Paraíba / Joao Pessoa
Brazil / Amazonas / Manaus
Brazil / Santa Catarina / Ibicare

ASSINATURA
Naiara Machado Rolim
Lilian V. Silva
Manuela Nascimento Mota
lucas rodrigues tabosa

Brazil
Brazil
Brazil
Brazil

/
/
/
/

Rondônia / Porto Velho
Paraná / Curitiba
Bahia / Salvador
Mato Grosso / Cuiaba

Priscila Vieira Paiva

Brazil / São Paulo / Ribeirao Preto

Paulo Rogério Novaes Dos Santos

Brazil / Espírito Santo / Vitoria

Rafael Candido de Mello

Brazil / Rio de Janeiro / Niteroi

Vitor

Brazil / Bahia / Teixeira De Freitas

Jonatas Moreira de Moura

Brazil / São Paulo / Cacapava

ciro Donabela

Brazil / Minas Gerais / Alfenas

Jorge Eduardo de Souza

Brazil / Rio de Janeiro / Sao Goncalo

Porque ao invés dessas pessoas ficarem perdendo
tempo criando essas coisas ridículas, elas não fazem
algo que realmente preste? --' Ás vezes eu tenho
VERGONHA do Brasil...
Isso e uma injustiça cade o nosso direito de liberdade?
ate isso eles querem tirar!!!!! eles n tem o que fazer e
ficam inventando isso.
Ridiculo... \r\ne tenho certeza que um projeto de lei tão
pouco util como esse já mais será aprovado ( assim
espero ).
iouAsaIOUiuasoHiuoSAHUOASIO\r\n\r\nSe
for
virar
crime, vo ser preso então.\r\nnão vo dexa de ler meu
mangá,\r\npq um politico quer isso ¬¬'\r\nalem de
robar igual a porra nos karai la de brasilia, vem quere
criar lei agora aqi\r\n.l.
É inadmissivel alguém querer controlar os dados da
internet tanto no nosso divertimento como nas
informações e troca principais condições para a
criatividade que é a reciclagem de idéias, a
possibilidade de compartilhar bens culturais.\r\nÉ
lamentavél ver como a politica do país decai a cada dia
principalmente com idéias tão futéis, de tirar a
liberdade dos internautas, pois se querem combater
metodos sujos na internet existem muitos meios de
resolverem isso.
Eu acho issu uma falto do que fazer, pessoas fazem
issu voluntariamente e vao ser punidos por
isso?\r\nenquanto uns robão na cara dura e ficão
livres...\r\noq estes jovems fazem é um ato cultural,
axo que eles devem ser reconhecidos ao inves de
punidos (desculpem os erros de portugues, estou com
presa.
é pq isso nao dá dinheiro pra eles, então querem criar
isso para vê se tiram mais algum, pq os altos impostos
não permitem que eles robem o suficiente

ASSINATURA
Eliane Seratiuk Flores

Brazil / Paraná / Curitiba

Ricardo Longen
Adalberto Ferreira de Sousa
Andrea Vieira

Brazil / Santa Catarina / Rio Do Sul
Brazil / Ceará / Fortaleza
Brazil / Ceará / Fortaleza

Ana Luiza M.

Brazil / Rio de Janeiro / Araruama

Paulo Tokimatu

Brazil / São Paulo / Bebedouro

Gustavo

Brazil / Rio de Janeiro / Niteroi
Brazil / Rio Grande do Sul / Porto
Alegre
Brazil / Rio Grande do Norte / Natal
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Brazil / Paraíba / Joao Pessoa
Brazil / Minas Gerais / Uberaba

Cristiano Acauan Porto
Joao Gabriel da Silva Medeiros
Márcia
Ricardo Moreira Cordeiro
Italo'Ivo Lima Dias Pinto
Ricardo Pacheco Mesquita de Freitas

Totalmente Contra
É necessária transparência na formação do marco
regulatório, também bom senso, do contrário é
possível que os internautas, em quase toda sua
totalidade, tornem-se criminosos, por assim dizer, da
noite para o dia.
viva a liberdade
Absurdo...
Sabe o que eu acho??que isso é uma idiotisse!Tem
milhares de ladrões e assacinos a solta , e vocês
querem prender pessoas que tem um hobbie??\r\nNós
queremos criar histórias!Vai que eu viro escritora!Vai
ser por causa disso!!E como vocês vão prender
agente??Mais de 10.000 pessoas??Isso foi a coisa mais
patética que eu já ouvi!Vocês tem que ficar de olho nos
criminosos de verdade.Não em pessoas que tem um
hobbie!!E eu duvido que essa lei seja aceita!!
As pessoas que legendam filmes ou animes, não o
fazem para vender, e sim porque gostam e querem
que outras pessoas também possam apreciar aquele
trabalho
em
uma
língua
que
possam
entender.\r\n\r\nSe proibirem até isso, então vamos ter
que esperar anos até podermos ver nossas séries
favoritas passarem na TV aberta, com uma dublagem
pobre e cheia de cortes, correndo risco de serem
substituidas a qualquer momento por algum outro
telejornal sensionalista.\r\n\r\nOnde esse mundo vai
parar...
Eu acho um absurdo criminalizarem a tradução de
mangas e animes. Se esse Senador tinha tempo para
criar uma lei tão besta por que ele não pensou em algo
que ajudasse a sociedade??

ASSINATURA
Marcelo Ésther Fonseca
Branca Furtado de Oliveira Mota
Tanise Pereira Becker
Amir Nowrooz Mohammad
Felipe Giasson Luccas
Jônatas Soares Prazeres Silva
Diogo Takayuki Murata
Yvonne Andrade Santana
Julia
maycon de oliveitra marin
nadia maria da silva soares
Beatriz Nanin
arthur
Heitor Boza
Simone Lemos
César Hoffmann
Roberta
Yago Ruocco Vargas
Richard Santos

Rafael Nunes de Oliveira

Bruno Felipe Rodrigues da Rocha

Brazil / Minas Gerais / Belo Horizonte
Brazil / Minas Gerais / Uba
Brazil / Rio Grande do Sul / Alegrete
Brazil / São Paulo / Sao Bernardo Do
Campo
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Brazil / Pernambuco / Recife
Brazil / Paraná / Guaira
Brazil / Bahia / Salvador
Brazil / Santa Catarina / Indaial
Brazil / Paraná / Curitiba
Brazil / Pernambuco / Recife
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Brazil / Paraná / Maringa
Brazil / Minas Gerais / Passos

Não sei ao certo o que um político desses visa ao criar
Brazil / Rio Grande do Sul / Porto um projeto de lei absurdo como esses... Deixo aqui o
Alegre
meu apoio a esta campanha.
Não deixem que essa lei seja aprovada! Muita gente vê
anime e mangá para que uma lei desse tipo seja
Brazil / São Paulo / Bauru
aprovada!
Brazil / Paraná / Nova Esperanca
Censura em plena era digital?? NÃO!!!
Essa lei é ridícula, simplesmente ridícula
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Eu penso que isso nao pode ser aceito, pois querem
transformar em criminoso uma pessoa que esta apenas
traduzindo animes au outros... pra q mais possam ve
gratuitamente sem quererem nda em troca.\r\nEu so
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
totalmente contra lei.
Tanto problema a ser resolvido no pais.\r\nE ele vem
querendo ferrar com os fansubbers q sempre nos dao
horas e horas de pura diversão.\r\n\r\nEsse Senador só
Brazil / São Paulo / Ourinhos
pode ta de casanagem.\r\n

ASSINATURA

Fernando Gomes Oliveira Teixeira

Brazil /

Rodolfo Soares de Oliveira

Brazil /

Lucas Nascimento Arruda

Brazil /

Álamo Henrique Freire dos Santos

Brazil /

João Vitor das Neves Martins
Arthur Kenji Vitor Matsuzaki
Pedro Henrique Magalhães
Eduardo Carvalho
Johnny Nelson Amorim Miguel
Lia Santee
Jéssica Pires Fernandes
Tiago

Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil

/
/
/
/
/
/
/
/

É um total absurdo isto pois as pessoas que não tem
condição de comprar nas lójas são os principais
afetados e as que só vem algumas vezes vão parar de
ver, é uma total falta de consideração para com o
cidadão que alem de pagar altos impóstos e perder
varias coisas por isto agóra ve sua liberdade indo
embóra junto da internet que ainda éra o lugar aonde o
São Paulo / Sao Paulo
brasileiro ainda tinha mais liberdade.
É o velho problema de alguém que legisla sobre aquilo
que não compreende, provavelmente incentivado pelo
dinheiro daqueles interessados na supressão da
liberdade e solidariedade que imperam na rede.
Minas Gerais / Belo Horizonte Espero, sinceramente, que isso não seja aprovado!
Incrível como tem gente desocupada. Gente passando
frio e fome e nosso colega aí preocupado em poupar a
diversão de muitos e a disseminação da cultura
São Paulo / Campinas
estrangeira através de séries. Pf...
eu acho isso um ultrage! Se por acaso ele tiver filhos e
o mesmo não quer permitir que eles assistam, ele que
tem de proibir os proprios filhos não 99,9% da
população brasileira. Os fansubbers fazem a parte
deles, sendo um trabalho totalmente de graça, não é
crime divulgar um trabalho dos outros, principalmente,
porque estes funsubers não ganham nada com isso, a
Rio Grande do Norte / Mossoro não ser conhecimento e cultura de outros países.
Caro senador\r\n\r\nCom muito respeito a dignissima
profissão e cargo ao qual é investido a vossa pessoa, e
por ser mais um entre milhares que participam
ativamente dos processos eleitorais, exigo q esse
projeto imbecil seja retirado. \r\nNão acredito que
vossa senhoria seja o real autor disso... se vc for é tão
Rio de Janeiro / Rio De Janeiro imbecil quanto o projeto que tenta promover.
Rondônia / Porto Velho
Minas Gerais / Vicosa
Amazonas / Manaus
São Paulo / Sao Paulo
Goiás / Goiania
São Paulo / Jacarei
São Paulo / Guaratingueta

ASSINATURA
Rodrigo Hackenhaar
Brazil / Santa Catarina / Chapeco
Érico Vinícius Freitas Fernandes de
Amorim
Brazil / Minas Gerais / Ipatinga
Luiz Guilherme Valério
Brazil / Paraná / Maringa
Michel Ivan de Agrella
Brazil / São Paulo / Votorantim
Brazil / Mato Grosso do Sul / Campo
Sarah Tanganeli Buziquia
Grande
Danilo Alves da Silva Sales
Brazil / Distrito Federal / Brasilia
Aldrey Oliveira Silva
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Amanda
Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro
Roger Russel Droique Neris

Brazil / São Paulo / Sao Paulo

Eduardo Silva

Brazil / São Paulo / Araraquara

Paulo Roberto Martins de Andrade
Everton Luís da Silva
Marbein Murakami Dogan

Brazil / Ceará / Fortaleza
Brazil / São Paulo / Ferraz
Vasconcelos
Brazil / Mato Grosso / Cuiaba

Alexandre Gil Fontes

Brazil / Rio Grande do Norte / Natal

Denise

Brazil / São Paulo / Sao Paulo

Eu, meus pais, amigos e irmãos nunca mais votaremos
no Senador Eduardo Azeredo e no PL.\r\n
É simplesmente um absurdo transforma em crime uma
atividade que não visa fins lucrativos e é feito por amor
a arte.
Isso é mais que um absurdo. Os fansubs são algo livre,
e não causam danos a ninguem, pois não existem
direitos autorais no país. Algo revoltante, pois alguem
que quer mostrar trabalho e o faz da maneira errada.
Tanta coisa que deveria ser mudada e vista, e vai
mecher na unica coisa que está certa.
De
Apoio
aaa
Isso não está certo, a criatividade brasileira estará
comprometida, a próprio sucesso das séries estará
compromentido, milhões de sites irão a falhencia é
algo totalmente incoerente.
simplesmente quer bloquear o conhecimento pela
internet =/\r\num absurdo isso.\r\n

ASSINATURA

Diogo Giannini Lopes

Brazil / Paraná / Londrina

Jessica Sasson da Silva

Brazil / São Paulo / Sao Paulo

Lucas

Brazil / São Paulo / Sao Paulo

Éverton

Brazil / São Paulo / Sao Paulo

Caio Murillo de Lima

Brazil / Paraná / Curitiba

Camila Penteado

Brazil / São Paulo / Guarulhos

Porque nao fazem uma lei que determina prisao para
politicos corruptos ja comprovados?\r\nInteressante
que as leis só cabem aos cidadoes comuns.\r\nQuando
descobrimos as falcatruas, as obras super faturadas, os
desvios de verbas publicas e os gastos indevidos do
dinheiro publico, as pessoas, ou melhor, os politicos
envolvidos apenas renunciam o cargo, e tudu acaba...
ele simplesmente volta na eleicao seguinte.\r\nDiogo...
indignado eternamente com esta republica federativa
chamada... Brasil.\r\n\r\n
Absurdo tirar o lazer de muita gente desse jeito. Se
eles querem criminalizar alguma coisa, que saibam
botar bandidos na cadeira decentemente, não prender
uma pessoa que rouba uma manteiga, mas prender
uma que mata. E NÃO PROIBIR QUE POSSAMOS
ASSISTIR ANIMES, OU LER MANGÁS, E ESCREVER
FANFICS! \r\nRídiculo isso... Ou eles fazem o certo, ou
não fazem nada. Mas querer colocar coisa
desnecessária, só para dizer que está fazendo alguma
coisa não é justo...
A internet é um meio de comunicação LIVRE !
Respeitem esse direito. Respeitem nossos direitos.
Devemos dizer NÃO a censura digital.
É inadmissível que um projeto de lei não tenha nenhum
fundamento lógico do por que dela.
Sou formado em Ciência da Computação, mas acredito
que não precise ser formado em alguma área de
informática para saber que muita coisa dessa lei é um
absurdo. As leis deveriam ser formuladas por
especialistas, e não por leigos, ao menos deveriam
pedir conselhos a alguém que saiba sobre o assunto.
Eu creio que esse substitutivo é totalmente ridículo.
Porquê, ao invés de prestar atenção aos reais
problemas do país, eles criam projetos e leis e outras
coisas mais para inibir a criatividade dos milhares de
escritores de fanfics, entre outros.

ASSINATURA

Tamara Yumi

Brazil / São Paulo / Caieiras

Artur do Nascimento Almeida da Silva Brazil / Pernambuco / Recife
Thiago de Novaes Fonseca

Brazil / São Paulo / Pereira Barreto

Rodrigo de Oliveira Roque

Adriele Silva Evangelista
Wscitrin Leitão do Nascimento Junior
Arissa Oide
Thiago Darós
Marcos Fernando Barros
Marcos Natal Mazzarotto Junior
Filipe Kozlowski dos Santos
Leonardo
Silva
Nascimento
Solidade
Flávio Mendes Lima
Everton Andrade Santos Filhos
Pedro Saliba

É preciso haver liberdade de expresão, escrever uma
fanfic, oiu traduzir uma série ou animê, não é para
arrecadar dinheiro, mas por diversão, por amor, para
espalhar para outras pessoas suas preferências.
Porque só nos resta perguntar ao final... Será que já
passamos da ditadura? Ou voltamos à ela?
Esse Senador deveria estar pensando em algum
projeto mais interessante para a SOCIEDADE em si e
não proibir esse movimento tão forte.
Desse jeito, logo logo a censura também volta ao
Brasil. Lastimável.

Os deputados e senadores do nosso Brasil deveriam
estar cuidando dos escândalos que estão ocorrendo no
governo não adianta tentar colocar uma lei que mais
prejudica do que ajudar senhores primeiro limpem as
suas casas Governo justo e ético apenas isso que nos
queremos uma melhor política abaixo o projeto de lei
proposto pelo Senador Eduardo Azeredo estamos
Brazil / Rio Grande do Sul / Porto distribuindo cultura e não traficando drogas ou fazendo
Alegre
contrabando cuidem do que é realmente importante
Sou ficwriter há cinco anos, e quero que alguém me
convença de que o que faço é ilegal. Não ganho um
tostão com as fanfcs que publico, e meu único intento
é agradar a quem as lê. Se isso é contra a lei, então
Brazil / Minas Gerais / Pocos De Caldas sou uma criminosa há anos...
Brazil / Pará / Belem
Japan / Nagano / Matsumoto
Brazil / Espírito Santo / Vitoria
Brazil / Rio Grande do Sul / Porto
Alegre
Brazil / Paraná / Curitiba
Brazil / Rio Grande do Sul / Sapucaia
Do Sul

da
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil

/
/
/
/

São Paulo / Sao Paulo
Minas Gerais / Belo Horizonte
Sergipe / Aracaju
Rio de Janeiro / Rio De Janeiro

ASSINATURA
Murilo Rafael de Mello

Brazil / Santa Catarina / Guaramirim

Ramon Nereu Ângelo
Rayna Heher Pedrote
Dáphine Ponte Gomes
Ana Carolina Medeiros Milanezi
Synara de Almeida Pinto
Lucas de Almeida Cavalcante
Wagner Teles Alvaro
Matheus Franco Machado da Silva
Paulo
Daniel Cruz Facundes

Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil

Carlos Roberto Reis Ribeiro

Brazil / Minas Gerais / Belo Horizonte

Kauê Getúlio de Andrade Pereira

Brazil / Santa Catarina / Porto Uniao

Lucas Maia Herneque Valadares

Brazil / Minas Gerais / Belo Horizonte

Stefano De Biazzi

Brazil / São Paulo / Salto Grande

/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

Espírito Santo / Cariacica
Espírito Santo / Cariacica
Ceará / Fortaleza
Santa Catarina / Criciuma
Minas Gerais / Belo Horizonte
Distrito Federal / Ceilandia
Rio de Janeiro / Rio De Janeiro
Pará / Belem
São Paulo / Sao Vicente
São Paulo / Campinas

Com tantas leis para serem criadas..... percebo que o
Brasil pode ir mais fundo no buraco do que pensei

Eu acho isso um absurdo.
Absurdo, esse povo só pensa em dinheiro
Deviam parar de tentar proibir a troca de mp3 e
arquivos, e criarem leis que realmente prestam. Por
isso ñ voto mais em nimguem.Nessas eleições VOTE
NULO !!!!!!
Vocês acham errado proibir algo que só expande a
cultura dos jovens brasileiros ? Porquê não cuidam do
que realmente tem que ser feito? Ao invés de cuidar de
político corrupto, de sonegação de impostos, e de
todos os problemas TERRÍVEIS que o nosso país tem
querem estragar a diversão de algumas pessoas ?
NINGUÉM faz isso para o seu próprio benefício, é um
trabalho VOLUNTÁRIO... é por isso que esse pais está
cada dia pior!
Eduardo Azeredo, eu como eleitor votei no Senhor e
agora você faz uma vergonha destas? Como assim
tratar um trabalho voluntario e de fãs como crime? Isso
é absurdo e incomcebivel!
Fico sem palavras para expressar a revolta que me
causou saber que um projeto de lei arbitrário, ridículo e
que nos levaria de volta à ditadura, desta vez virtual,
sequer está sendo cogitado no Congresso Nacional,
tudo para atender a interesses de gravadoras
estrangeiras enquanto pessoas passam fome e morrem
vítimas da violência e da péssima saúde pública no
nosso país. Se esse projeto for aprovado é o fim do
Estado democrático brasileiro.

ASSINATURA

charles wilson s. baptista

Thais Matielo Zampronio
Maurício Antonini Donato

Julia Beatriz Camara

também me sinto enojado de tao modo a estar aqui e
colaborar para que essa lei no minimo seja revista pôs
e uma poca vergonha o que esse politico de meia tijela
esta fazendo, a unica coisa que eles sabem é inventar
asneiras para abafar suas proprias falcatruas
implicando com que nada faz e melhor a ninguem
prejudica, dou a maior força para a contestação que
vocês estam a fazer, Força ae gente sempre emfrente
Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro conto com vocês\r\n
Isso é um absurdo !\r\n\Isto porque ninguém poderá
usar nenhum arquivo sem a expressa autorização do
seu autor. O artigo 285-B do Substitutivo do Senador
Azeredo diz que será considerado CRIME.Pena –
reclusão, de
1 (um) a 3 (três) anos,
e
multa.\"\r\n\r\nComo isso ? Á algum tempo, 3 homens
foram presos por assinar um menino de 6 anos,
arrastando-o na roda de um carro por 7km.
Condenados á 3 anos de prisão, como alguém que
Brazil / São Paulo / Sao Joao Da Boa publica desenhos é preso pelo mesmo tempo? Só no
Vista
Brasil mesmo."
Isso é um absurdo...muita gente roubando dinheiro dos
cofres publicos debaixo dos narizes deles e me vêem
com essa..
Brazil / São Paulo / Araraquara
Meu Deus pra que isso cara?\r\nquer dizer que nós não
poderemos mais publicar NOSSAS PRÓPRIAS histórias?\
r\nOo\r\nque
coisa
mais
tosca,
ridícula,
sem
nexo....\r\nsimplismente
não
dá
para
acreditar!\r\nestão nos poibindo de publicar as nossas
criaçãos.....\r\nisso é para vocês verem o país em que
Brazil / Santa Catarina / Florianopolis vivemos...tsc tsc tsc!
Fansubs não lucram de qualquer forma com esse tipo
de atividade, eles apenas fazem divulgação dos
trabalhos feitos no exterior, se por algum acaso uma
empresa brasileira deter os direitos da obra, eles
automaticamente param a tradução e distribuição da
Brazil / Rio de Janeiro / Duque De mesma, portanto, essa lei não tem qualquer
Caxias
fundamento.

Jone da Fonseca Nascimento
Rodrigo
Siqueira
de
Figueiredo
Barbosa
Brazil / Bahia / Salvador

Um absurdo!

ASSINATURA
Em vez de pensarem nisso acho que deveriam refletir e
tentar diminuir mensalões e outras coisas, poxa.
eu cinceramente nao quero esperar anos para receber
as novidades do mundo afora,\r\nprefiro esperar uns
dois a 4 dias.
FORA AOS QUE QUEREM DESTRUIR NOSSA DIVERSÃO\r\
nO QUE ESTA SENDO FEITO PELOS FANSUBERS É NADA
MAIS NADA MENOS DO QUE LEVAR ALEGRIA AOS
INTERNAUTAS E TAMBÉM DIVULGAR A CULTURA
JAPONESA NO BRASIL.

Mariana Magalhães

Brazil / Pernambuco / Recife

claudio moraes de araujo filho

Brazil / Pernambuco / Recife

LOUGAN
Anderson

Guilherme Paiva Corrêa
ana carolina pereira

Brazil / Espírito Santo / Vitoria
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Brazil / Rio Grande do Sul / Flores Da
Cunha
Brazil / Minas Gerais / Oliveira
Brazil / São Paulo / Sorocaba
Brazil / São Paulo / Votorantim
Brazil / Rio Grande do Sul / Porto
Alegre
Brazil / Rio de Janeiro / Niteroi
Brazil / Paraná / Francisco Beltrao
Brazil / Rio de Janeiro / Duque De
Caxias
Brazil / Paraná / Curitiba

Rodrigo Ferri Pontes
Julio Cesar Thomé Junior

Brazil / Santa Catarina / Chapeco
Brazil / São Paulo / Sorocaba

Elcio Francisco Cossetti Filho

Brazil / Maranhão / Sao Luis

Marcelo Silveira Teixeira Filho

Brazil / Bahia / Salvador

A internet nasceu livre e tem de ser livre até a
morte.\r\nQuero viver em um país livre!\r\n\r\n\r\n\r\n
Isso e´muito injusto!!!!
Uma lei como esta que faz o pais apenas andar para
tras para epoca da ditadura nao deve ser aceita.
Liberdade de expressao e de passatempo como
criacoes de fanfics deve ser mantida.
Sério mesmo, nada mais ridículo do que esse senador
patético! Não podem acabar com a transição de
culturas que há entre o Brasil e o Japão através dos
animes!

Brazil / Distrito Federal / Brasilia

Por que ao invés de tentar regular a internet não
resolvem coisas mais importantes e necessárias como
acabar com desvio de verba publica entre outros?

Kenny Guareze Conz
Luís Fernando Barros Cândido
Vinícius Martins Yamamoto Ferreira
Jeslei Vieira da Rocha Júnior
Fabrício Nunes de Oliveira
Denner Rosa da Silva Virgilio
Sabrina de Medeiros

Shilbert

ASSINATURA

Daniel Yudi

Brazil / São Paulo / Sao Paulo

Suely Creusa Cordeiro de Almeida

Brazil / Pernambuco / Recife

Bruno Poggi

Brazil / Rio
Parnamirim

Fabio Alves Castro de Lima

Brazil / São Paulo / Batatais

Rubem Porfirio

Brazil / Minas Gerais / Juiz De Fora

Reyshi

Brazil / São Paulo / Cerquilho

Grande

do

Norte

Esses grupos de fãs que escaneia e traduz mangas e
legenda animes não faz nada além de possibilitar a
nós, animes e mangas que não existem atualmente no
Brasil, e talvez nunca cheguem até aqui.\r\nYoutube
criminoso também? Pois todos colocam videos de seus
artistas favoritos na internet, e não pagam direitos
autorais\r\nAcho que eles deveriam mover o foco de
controle de internet, contra sites que cometem
verdadeiros crimes, como a pedofilia, que é muito
grave por sinal
Quer eliminar algo dos jovens que é benefico para seu
uso futuro.Acho essa lei uma grande falta de
inteligencia e de entendimento para com o jovens
Minha nossa, o que esse senador quer fazer é um
absurdo! Ao invés de se precupar com coisas sérias
como educação, saúde e a propria roubalheira dos
políticos. Faz uma lei querendo tornar criminoso
pessoas que fazem trabalhos GRATUITOS e sem
/ nenhuma intenção de cometer crime algum, e sim com
intenção de compartilhar cultura na rede.
vai arrumar coisa melhor para se fazer\r\n\r\ncomo sua
mente
parece
ser
limitada\r\nvou
dar
exemplos\r\n\r\nex: cuidar da disigualdade social
Eu acho isso que está sendo feito, não é nada mais que
um prólogo de uma ditadura, estão querendo censurar
o que vemos. Quer dizer que agora, tudo que se faz na
web vai contra as leis? Se os autores não quisessem
ser copiados ou modificados, simplesmente não
mostrariam suas criações para o restante do mundo.
Então, como eles não fazem isso os fansubers,
internautas e etc... Têm de sofrer penas? É um pouco
injusto isso
Bom depois q eu li aquilo axu uma besteira !\r\nsoh
pq uma pessoa vai la baixa e dpeois traduz ou colok
uma legenda vai se criminoso!! \r\ntem gente q n
entende ingles ou japones ou oq for!\r\n esse Azeredo
n teve infancia ;/ quero veh ele na rua voh manda
toma no....
\r\nquero veh ele veh um filme frances
sem legenda pra veh se ele entende!

ASSINATURA

Ruan Paollo Rosa

Brazil /

Felipe Mury Gonçalves

Brazil /

wanderson d. guisso

Brazil /

Thaís Assis Arruda

Brazil /

Diego Leonardo de Andrade

Brazil /

Samuel Fagundes

Brazil /

Adriano
Diego Piccioni
Kelvin Nascimento Gueriero
Gabriel Guilherme Casarin
Jordão Paulo Genaro Marinho Paixão

Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil

/
/
/
/
/

Mas que bosta é essa? O senhorzinho aí, que nunca vi
na minha vida, vai me proibir me fazer uma das coisas
que mais gosto na vida? Fansubbers ainda fazem de
toda boa vontade só por hobby! Não vejo problema
Rio Grande do Sul / Rio Grande nenhum nisso, ah, vá se enxergar seu filho da mãe.
Esses politicos safados só querem saber de prejudicar
quem
não
faz
nada
contra
a
sociedade...\r\n\r\nenquanto tem milhoes de pessoas
passando necessidade e um bando de criminoso a solta
por ae(principalmente no plenário) ele vem se
preocupar com uma coisa como essa...\r\n\r\nsoh posso
Rio de Janeiro / Nova Friburgo falar...\r\n\r\nAFFFFF
Pode ser que somos hoje uma minoria a expressar
nossa indignação diante de tal projeto.\r\nComo
cidadão BRASILEIRO, peço que pense melhor na SAÚDE
caótica, na SEGURANÇA estúpida que é dirigida ao um
povo oprimido pela violência, na FOME de tantas
crianças de favelas, periferias e do interior do
nordeste, e na EDUCAÇÃO precária, (será que ainda
pensam que vivemos de votos de cabresto?
precisamos de um povo inculto para alimentar nossas
Espírito Santo / Guarapari
urnas?)\r\nFaça projetos por estes, ou nenhum\r\n
Querem proibir algo que não passa de um lazer para
muitos jovens e adultos. \r\n\r\nCrimes muito mais
graves são cometidos na sociedade, e ninguém faz
nada pra solucionar, ou se faz perdoe minha
Paraná / Londrina
ignorancia... eu não vejo.\r\n
Ele Simplesmente quer mostrar serviço, ou até
mesmo mostrar sua propria ciratividade, proibindo a
São Paulo / Sao Paulo
criatividade dos outros.
afffz
estamos no seculo 21 aond esta a
Minas Gerais / Uberlandia
democracia ??????? transparencia Já !!!!!
Depois aparece gente drogada ai por falta de não ter o
que fazer (vê anime) ai eu quero vê o que ele vai fazer
Minas Gerais / Belo Horizonte (Eduardo Azeredo).
Rio Grande do Sul / Rio Grande Vergonhoso
São Paulo / Sorocaba
proibir alguem de apenas se divertir? nunca!!
São Paulo / Sao Paulo
Paraná / Curitiba

ASSINATURA
Arthur Couzzi de Queiroz
Mauricio Torres Fernandes
Nathalia Monteiro
Priscilla Cardoso
Luiz Fabrício de Oliveira Mendes
Ingrid Wagner
Bruno Toshyaki Maeda Trevelim
Paulo Henrique da Costa Borba

Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil

/
/
/
/
/
/
/
/

Rio de Janeiro / Rio De Janeiro
São Paulo / Sao Paulo
Sergipe / Aracaju
Pará / Belem
São Paulo / Casa Branca
São Paulo / Campinas
São Paulo / Sao Paulo
Pernambuco / Camaragibe

Diego Rodrigues Ferreira
João Paulo Costa Lourenço
Alex da Silva Fernandes
Danilo Silvio Gaia
Debora Moreira Rezende

Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil

/
/
/
/
/

Santa Catarina / Florianopolis
Paraíba / Joao Pessoa
Paraná / Londrina
Minas Gerais / Uberlandia
Bahia / Camacari

Deve-se estabelecer um diálogo aberto para tornar as
decisões tomadas neste caso de interesse da
maioria.\r\nO desenvolvimento tecnológico no Brasil
depende de acesso a tecnologia de fácil acesso que
somente a internet oferece. Privar os Brasileiros deste
direito é privar o Brasil de avanços significativos em
todas as áreas.

Maxmiliano Kaizer Volotão de Tatagiba Brazil / Rio de Janeiro / Nilopolis
Bruna
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
João Fellipe Santos Tatsch
Brazil / Distrito Federal / Brasilia
Brazil / Mato Grosso / Tangara Da Em vez de se concentrarem nas coisas sérias que
Eddy Gustavo Ishiba
Serra
acontecem no Brasil esse deputado fica brincando!
Isso que ele falo que é crime, não tem nada a ver com
Norton Yoshiizumi Passerani
Brazil / São Paulo / Campinas
isso na minha opinião.
Considero essa lei absurda, já que grande parte dos
internautas são de alguma forma ligados aos animes
Brazil / São Paulo / Sao Bernardo Do quais não são exibidos no Brasil, restringindo assim o
Victor
Campo
lazer da população.
A que coisa linda.\r\nNão tinham mais nada pra
inventar e ao invés de combater pedofilía,
criminalidade no Rio, tráfico e etc, Eles querem tornar
uma boa parte das atividades comuns da net em
crimes.\r\nEx: Legendar um anime e distribui-lo, baixar
uma múscia MP3 e remixar. Dentre várias outras
Rodrigo
Brazil / Ceará / Fortaleza
coisas, ridículo isso.

ASSINATURA

Wenddel Oliveira Guimarães

Brazil / Amazonas / Manaus

John Kener Micheletti

Brazil / Paraná / Londrina

Elias Sandri Figueiredo

Brazil / São Paulo / Santo Andre

allex reis rodrigues

Brazil / Minas Gerais / Belo Horizonte

João Vítor Buranelo Zanotim

Brazil / São Paulo / Ipua

Zorro

Brazil / Acre / Rio Branco

Os
fansubbers
são
nossa
única
opção
de
entretenimento de verdade, pois a tv aberta está um
caos e as por assinatura são muito caras aqui na
região, sem contar que os animes que vão pra tv
aberta são totalmente censurados. Algumas vezes eles
já vem cortados e são mais cortados ainda!!
ajudar em coisa que atraplha que é bom nada\r\nvai só
puxar saco de alguns fãns que não faz mal para
ninguem
Meu de boa se eu fosse ver esse ser desprezivel meu
eu mandava a merda , vai se lascar desde quando
traduzir um anime , ou ate uma serie , ou como eu ja vi
aulas de musica que sao traduzis , ou japenas que sao
formas de estudo e educaçao , por favor isso e gota
de agua , meu vai se lascar.\r\nGalera vms fazer de
tudo para isso nao dar certo , flw ai conto com
vcs.\r\nGalera vms fazer de tudo para isso n
Se todos nos soubessem falar todas as linguas sua lei
nao ia adiantar em nada ,mas como tem um que saiba
falar a lingua que o outro não,então ele so ajuda
aqueles que não saiba falar a lingua.Ao inves de você
preocupar
com
verdadeiros
criminosos
como
estuprador,ladrão,pessoas que mata a outra sem
nenhuma razão.Bom, eu descordo totalmente com seu
raciocínio.Esta lei não pode ser aprovada.
prezado senador Eduardo Azeredo como jovem venho
através desta pedir para que o senhor pense melhor
sobre o assunto pois varias coisas que
vocês
senadores poderiam fazer para melhorar o Brasil em
vez de perder tempo para fazer leis sobre baixar
arquivos (desenhos),\r\nsobre qual intuito a Internet foi
criada???\r\nqual o motivo da Internet???\r\nsou contra
sua lei como para mim e milhares de jovens sua lei é
simplesmente inútil\r\n\r\nagradeço e espero por
respostas
Sim até o Zorro\r\né contra o fechamento dos
fanssubers\r\nOlé \\o~/

ASSINATURA

Vanessa

Brazil / Rondônia / Porto Velho

Eliezer de Souza dos Reis

Brazil / Paraná / Toledo

Caio CEsar ALVes

Brazil / Goiás / Goiania

Pedro Henrique Alves
Aline Rios
César Vieira Dantas
Rafael Katayama
Adriana Nascimento de Oliveira
Davino Pereira de Lima Júnior
Bruno Felipe Buratto Rebelo
rafaela
Manuela Freire Moraes de Arruda
Barbara Bastidas
Daniel Menezes Duarte

Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil

/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

Rio de Janeiro / Rio De Janeiro
Bahia / Feira De Santana
Distrito Federal / Brasilia
São Paulo / Sao Paulo
São Paulo / Osasco
Tocantins / Palmas
Paraná / Curitiba
Minas Gerais / Pouso Alegre
Pernambuco / Recife
São Paulo / Sao Paulo
Rio de Janeiro / Rio Das Ostras

Wallace Rocha Teixeira
Arianderson Mença Ribas
Larissa Vieira de Castro
Alessandro Rehbein
Teky

Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil

/
/
/
/
/

São Paulo / Franca
Paraná / Curitiba
Ceará / Fortaleza
Paraná / Curitiba
São Paulo / Sao Paulo

Liberdade de expressão! Fanfictions são uma forma de
demonstrar o interesse por certo assunto e estimular a
criatividade de seus autores. Fansubbers são meios de
trazer às pessoas que não sabem ler em outras
línguas, um trabalho que não seria trazido tão cedo
pelas editoras. São formas de divulgar uma obra, sem
pedir nada em troca, sem busca de lucro, apenas feito
de fãs para fãs.
Nós somos um país democrático, e a democracia prega
a liberdade dos Cidadãos.O que está ocorrendo com
nossa liberdade??\r\nEla está gradativamente sendo
reduzida através de senadores, deputados e outros que
atendem os interesses de empresas (exemplo: uma
empresa que irá lucrar com essa decisão tomada) ou
atendam seus interesses (ou seja, eles estão ligados
diretamente com a empresa beneficiada ou eles serão
os beneficiados imediatos).
Faça leis pra dar educação e saude ao povo, envez de
inventar leis, seu desocupado.
Não deve ser aprovada essa lei, o trabalho dos fansubs
é feito com intuito apenas de divulgar, sem fins
lucrativos.

Precisa comentar?\r\nentao...\r\n\r\nVão
vida de outros! xD

atazanar

a

ASSINATURA
Paula Fortunato Nunes
Brazil / Santa Catarina / Tubarao
JOSIMAR VIEIRA DE LUCENA
Brazil / Pernambuco / Jaboatao
ana paula costa de lucena
Brazil / Pernambuco / Jaboatao
sandro marques de sales
Brazil / Pernambuco / Jaboatao
Rodrigo
Brazil / São Paulo / Sorocaba
Marcus Vinicius Menezes da Nova
Filho
Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro
vanessa
Brazil / Bahia / Salvador
joao gonsalves
Brazil / Paraíba / Joao Pessoa
Christian
Brazil / São Paulo / Sumare
Juliana Minotto
Brazil / Goiás / Ipora

Patricia de Sa Loschiavo
Gabriel Nascimento Di Celio

Jeferson Batista da Silva

Maxuel Rezende Ferreira

O Brasil tem tantos problemas sérios e esse Senador
de Merda está pensando em acabar com a nossa
liberdade e o nosso lazer! Vai trabalhar de verdade seu
Brazil / São Paulo / Araraquara
vagabundo infeliz e deixe os outros em paz!
Se ele num gosta e problema dele mas eu num vou
Brazil / Rio de Janeiro / Sao Goncalo
parar de ler manga e ver anime ne que a vaca tussa
Meu Deus, até a nossa liberdade eles querem tirar ???\
r\nEu sou um dos jovens que usa a internet como meio
de vida, acredito que essa barbaridade não irá seguir
adiante...\r\nAgora legendar (gratuitamente) um um
desenho
animado
pode
gerar
3
anos
de
Brazil / Mato Grosso do Sul / Campo cadeia ???\r\nMeu Deus esse mundo esta ficando cada
Grande
vez pior.
Estou desconformado, penalizar uma atividade que só
nos traz cultura e conhecimento. Enquanto no mundo
existe tanta violência ele vai se preocupar com isso??
Eu entendo como CRIME vender produtos ilegais e o
mesmo é distribuido gratuitamente como um hobby,
uma atividade para compartilhar com os fãns que se
encontram no país. Só torço pra ele abrir os olhos, caso
Brazil / Mato Grosso do Sul / Campo contrario seremos mais uma vez vítimas desse país
Grande
injusto.

ASSINATURA

vito cantarelli de carvalho

Brazil / Pernambuco / Serra Talhada

Heitor

Brazil / Tocantins / Palmas

Nadynarok

Brazil / Paraná / Marialva

Alex Fernando De Jesus silva

Brazil / Mato Grosso / Cuiaba

Jhonnatta A. Santos
Wallace
Carolina Pittigliani
Jorge Luis Mateus Dantas
Tiago Henrique Trojahn

Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil

/
/
/
/
/

Pernambuco / Caruaru
Bahia / Salvador
Santa Catarina / Imbituba
Goiás / Caldas Novas
Rio Grande do Sul / Pelotas

é um absurdo afinal como será possivel a divulgação
da animação japonesa a qual esta se desenvolvendo
mais agora com o maior numero de mangas publicados
por editoras no brasil, o que incentiva nessas vendas
são os fansubs, pois de que outro meio naruto ou
bleach seriam tão aguardados no brasil se não
tivessem ganhado fama pelos fansubs, acho um
absurdo nos negar um direito de ver animes.
Não vou dizer que fiquei surpreso com esse projeto
porque era meio que óbvio, mas fansubs?\r\nÉ que
esse país não tem muito problema urgente a ser
resolvido, então vamos fazer com que uma fonte de
entreterimento/cultura seja crime. Patético.
Se fose algo que produzi-se mal as pessoas, eu seria a
favor da proibição, mas como so traz felicidades, nao
consiguo ver um lado ruim, mesmo que vocês fiquem
inventados disculpas.\r\n\r\nO basil tem muitos
problemas no geral, e a pulitica corre logo atras de um
assunto irevelante perrante ao governo.\r\nCuidem de
coisas mais importantes, que estao causando
problemas no brasil, antes de querer tirar a felicidades
de pessoas, que trabalham fazendo o seu melhor para
trazer alegria aos fans.
So contra esse projeto de lai que po fim nossa
liberdade de poder traduzir e
E destrubuir
gratuiatamente entre fans na rede isso crime que ele
quer fazer contra cyber cultura
Sou contra essa a esse projeto Substitutivo ao PLC
89/2003, PLS 137/2000 e PLS 76/2000,redigido pelo
Senador Azeredo.Tenho um blog de animes japoneses
que ainda não foram exibidos aqui,acho que nunca vão
ser.Baixo esses episódios,legendo e disponibilizo na
internet,fazendo
isso
sou
criminoso?NÃO.\r\nNós
internautas somos livres,por fim o Brasil é um país com
uma democracia sólida.

ASSINATURA
Felipe Guilherme Lavratti
Thyago Akira de Morais Ribeiro

Brazil / Mato Grosso / Tangara Da
Serra
Brazil / São Paulo / Diadema
Brazil / Rio Grande do Sul / Porto
Alegre
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro
Brazil / Goiás / Goiania
Brazil / Espírito Santo / Cariacica
Brazil / Piauí / Teresina
Brazil / Piauí / Teresina
Brazil / Maranhão / Sao Luis
Brazil / Sergipe / Aracaju
Brazil / Minas Gerais / Belo Horizonte
Brazil / Bahia / Alagoinhas
Brazil / Distrito Federal / Brasilia
Brazil / São Paulo / Cosmopolis
Brazil / Sergipe / Aracaju
Brazil / Santa Catarina / Concordia
Brazil / São Paulo / Americana
Brazil / Maranhão / Sao Luis
Brazil / Minas Gerais / Uberaba
Brazil / São Paulo / Campinas
Patético!
Brazil / São Paulo / Bauru

Jonathan dos Reis Antunes
Everson Santos Amancio
André
Rodrigo de Paulo e Silva
Igor Costa Ferreira
Luana Baptista Falcão
gilson de castro moura segundo
Maria Luísa de Deus Batista
Beatriz de Carvalho
Edcarlos Aragão dos Santos
Rafael Alves de Oliveira
Andréa Rosevell
Alexsander Freitas Moreira
Douglas
José Carlos Alberto dos Santos
Libertá fredo
Nathan Raony Gonçalves
Raul Tribuzi Lima Pinheiro Gomes
Renata Honda Silva
Israel Emiliano Pacheco
Vinicius Pinezi
Tácito Gonçalves dos Santos Coité de
Borja
Brazil / Bahia / Barreiras
Camila
Brazil / Ceará / Fortaleza
Hélinson Luciano Maio De Paula
Brazil / Rondônia / Porto Velho
Chrystian

ISTO É UM ABSURDO!!
Essa \lei\" é ridícula!"
nada a declarar..sobre o senador....lamentavel atitude
Sou totalmente contra a essa Lei afinal download de
Brazil / Rio Grande do Sul / Santa arquivos na internet pra uso privado não é proibido
Maria
portanto não há motivo de fazer essa lei!

ASSINATURA

Larissa Galas Justo

Brazil / Piauí / Teresina

Amanda Yoshiizumi Passerani

Brazil / São Paulo / Campinas

Anderson henrique S. Bettim

Brazil / São Paulo / Sorocaba

Raphael de Oliveira Pereira

Brazil / Paraná / Maringa

Moisés Chagas Nascimento de Oliveira Brazil / Rio Grande do Norte / Natal

Isso pode ser facilmente classificado como censura.
Acho que todos nós sabemos o que o Brasil como um
todo pensa da censura, certo?\r\n\r\nAlguém me diga o
grau de periculosidade de uma adolescente de treze
anos que gosta de \Sailor Moon\" e quis escrever uma
historinha de 600 palavras sobre suas heroínas de
infância... Comparada a um Senador que desvia verba
pública e assassina milhares de inocentes, todos os
anos, por causa disso."
Em que isso vai melhorar a sociedade ?\r\nEu tenho
certeza que de melhor não vai trazer nada. Senhores,
façam algo de melhor por seu país! Criem leis úteis
que possam trazer melhoras a sociedade, não leis
\idiotas\" como essa.\r\n"
Acho que essa tal lei tira toda a liberdade da internet,
alem de tirar a nossa privacidade...\r\nA internet foi
feita para TODOS e para todos terem certa
liberdade...não precisamos pedir permissão pra
niguem.\r\nNão apoio a pirataria, pedofilia nem nada.\r\
nmas essa lei é muito forçada...\r\nTira todos os
direitos de nos...
Embora defenda uma política efetiva de combate à
pirataria, pedofilia e disseminação de mensagens de
ódio em geral pela Internet, creio que essa busca pela
segurança não deveria ser pretexto para segmentos
mais conservadores de nossa sociedade imporem sua
maneira de pensar e agir.\r\nQue o Senado examine
com cuidado o que está sendo proposto, e que a
sensatez, pautada pela liberdade de expressão,
prevaleça: esta ainda é nossa melhor defesa contra a
tirania.
Deixo aqui a minha indignação com esse Projeto Lei do
Senador. Não obstante a imensa carga tributária
nacional que serve para sustentar os prazeres e
desprazeres da Casa na qual o senhor está sentado,
agora nós usuários da grande rede teremos que a cada
passo dado dentro da Internet solicitarmos autorização
(entenda-se aqui PAGAR MAIS). Lute por algo útil, por
exemplo, criação de mecanismos que punam os
corruptos de colarinho branco.

ASSINATURA

Vanessa Valentim

Brazil / São Paulo / Sao Paulo

Takeru
Rafael Bezerra Correia da Silva
Marcos
Giovanni
Leonardo Sampaio Henriques Bezerra
rogerio alves
Rosemberg Gouveia Paz

Brazil / Pernambuco / Recife
Brazil / Pernambuco / Recife
Brazil / Goiás / Goiania
Brazil / São Paulo / Campinas
Brazil / Ceará / Fortaleza
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro
Brazil / Rio Grande do Sul / Tres
Passos

Paulo Ricardo Zenatti
Oscar Salomão Soares
Rafael de Melo Pieslak
Victor da Fonseca Leão
Thaís R. S.
Vinicius Dornelas Braz
Karen Giovana Leal Matos
Renan Favero da Costa Silva
Gabriela Lazarini de Oliveira
Timoteo de Rezende Potin
LUIS

Brazil / Mato Grosso do Sul / Bela Vista
Brazil / São Paulo / Sao Jose Dos
Campos
Brazil / Minas Gerais / Belo Horizonte
Brazil / São Paulo / Santo Andre
Brazil / Minas Gerais / Juiz De Fora
Brazil / Pará / Belem
Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Brazil / Espírito Santo / Serra
Brazil / São Paulo / Sao Jose Dos
Campos

Não vamos limitar um movimento de cultura num país
que sofre por não ter iniciativas como essa. Sejamos
coniventes com pessoas que apenas escrevem o que
qualquer um pensaria. É natural do ser humano
imaginar, os que escrevem fanfics apenas divulgam
suas imaginações. \r\nNão tirem mais a liberdade de
um povo que já sofreu anos com a ditadura. Essas
práticas nao visão o crime, apenas o entreterimento
dos amantes desse material. \r\n
Bom...condenar como crime algo que não faz mal a
ninguém, não vai ajudar no combate da violência e
nem dos tráfico de drogas...Tenho consciência das leis
e pelo que vejo nenhuma pessoa que goste do trabalho
de fansubers está cometendo um crime.

ASSINATURA

Gessiane Pinto da Silva
Thiago Holanda Almeida
Giovanni Paulo
Vanderson Monteiro

Antônio Marney Ferreira Rodrigues

Ao invés de se preocupar em demasia com os direitos
autorais de \x\" e \"y\", o 'caríssimo' senador deveria
procurar meios de diminuir a incidência de pedofilia,
pornografia, violência, discriminação e afins na
Brazil / Bahia / Senhor Do Bonfim
internet."
fazemos tradução de animes por paixão sem fins
financeiros porque punir por uma coisa que não está
Brazil / São Paulo / Carapicuiba
sendo usada para lucrar em cima do autor.
Sou contra o projeto do Senador Eduardo Azeredo, ele
Brazil / São Paulo / Santana De fazendo isso ira transformar uma grande parte de
jovens do Brasil em criminosos.
Parnaiba
Sou contra este projeto de lei e consserteza que deve
Brazil / Espírito Santo / Vitoria
haver um debate
Sou totalmente contra a essa censura da criatividade!
Todo o pessoal que fazem fanfica ou ajudam em
fansubers fazem isso por hobbie e não com objetivo
Brazil / Sergipe / Aracaju
comercial.

Kleber Yoiti Soegima Ito

Brazil / São Paulo / Sao Paulo

Marcos Figueiredo Dantas

Brazil / Bahia / Ilheus

Acredito que estão esquecendo do significado da
palavra
democrácia,
o
que
adianta
nossas
antepassados
morrerem
para
conseguirem
a
democrácia se hoje em dia nem a usamos? O Brasil
tem muito mais contras do que prós, e vocês ainda
querem tirar o pouco de coisa boa que ainda nos resta?
Peço transparência, pois os internautas hoje não são
vinte mil, são milhões. Peço um pouco de conciência.
Isso acabaria com o entreterimento principal dos
jovens. E ainda temos de penssar no tempo gasto pelas
fanssubers para traduzir isto. eles tem a sua vida e
fazem isso apenas para compartilhar com os outros a
sua paixão. O real fato disto esta acontecendo é pq nao
paga imposto.

ASSINATURA

Nelson Nunes Almeida Neto

Brazil / São Paulo / Sao Pedro

Andrey

Brazil / Minas Gerais / Montes Claros

Daniel Roger Borba Barros
Claudia Vicente
Gabriel Pessoti Titoto
Lucas Ximenes Ferreira
Nelson Lopes Brentan
Berlink de Oliveira
Allan Ribeiro da Silva
Irwing Prieto
Renan Lazzaretti

Brazil / Goiás / Goiania
Brazil / Santa Catarina / Sao Jose
Brazil / São Paulo / Serrana
Brazil / Pernambuco / Caruaru
Brazil / Paraná / Curitiba
Brazil / Rio de Janeiro / Volta Redonda
Brazil / Distrito Federal / Brasilia
Brazil / Rio Grande do Sul / Porto
Alegre
Brazil / Santa Catarina / Cunha Pora

Anderson Pereira dos Santos

Brazil / São Paulo / Sao Paulo

Acho isso um absurdo/Nestes pais acredito que todos
tenham uma opinião própria de poder se expressar,
como queira de se deva/Todos tem direito de
informação não importando seu conteúdo,sendo ele
esportivo,cultural,sobre animes, entre outros/Por fim
tenho a legitima/PS:Não tem coisa mais importante pra
resolver,como seilá,saúde,educação,cultura, sobre o
transito, ladrões que roubam o governo (senadores e
políticos em geral)
existem tantas coisas realmente importante pra se
preocupar,coisas que esses supostos representante do
povo num tão nem ai.......cada vez mais vc´s me
enojam..............
\\"Engraçado é que ninguém faz lei contra a imunidade
parlamentar, contra as 2 férias ao ano dos nossos
políticos, contra os cartões corporativos, contra as
ONGs de fachada que sugam o dinheiro público como
um ralo, contra as centenas de empreiteiras que nunca
terminam sua obras mas recebem o dinheirinho do
contribuinte, contra os mensalões e derivados (a cada
dia
aparece
um
novo
escândalo!),
gestões
incompetentes e irresponsáveis…\"\""

Poderiam pelo menos de vez em quando, se
preocuparem com coisas que são realmente valem a
pena.\r\n\r\nComo :
reforma política, reforma da
previdencia, crimes do colarinho branco, corrupção,
reforma tributária e tantos outros que parecem não ter
importância.

ASSINATURA
Marcos Angelo Molizane
David Costa
Suellen Bueno dos Santos
Shou Koba
Mayara Mandaglio
Luiz Henrique de Oliveira Vale
Cidiomar Rosa Dias Júnior
Silvia Sayuri Shimada
daniela pereira da silva
Leonardo Jardim
Helker Bello
André Claudio Rocha
Rafael Cozer
Marco

André de Espindola
Davidson Alexandre de Freitas Neves

Renato Moreira Melo Neto

Respeito ao direito de ir e vir, mesmo nos espaços
Brazil / São Paulo / Santo Andre
virtuais.
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Brazil / Rio Grande do Sul / Porto
Alegre
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Brazil / Distrito Federal / Sobradinho
Brazil / Rio de Janeiro / Rio Das Ostras
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Querem proibir TUDO com excessões de horario
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
politico e programinhas que patrocinam eles x/
Brazil / Rio Grande do Sul / Novo Que
absurdo
este
projeto
de
lei
deste
Hamburgo
senador!\r\n\r\nSimplesmente ULTRAJANTE!
Acho q uma coisa que está ao nosso acesso a tanto
Brazil / São Paulo / Viradouro
tempo não deve ser tirada sem mais nem menos
Brazil / Paraná / Cascavel
lei ridicula
Nunca essa lei pode ser aceita. Com ela não teremos
mais acesso aos animes que não são transmitidos no
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Brasil ou mangás;
É estremamente absurdo esse tipo de pensamento,
esse senador esta restringindo a nossa capacidade,
querendo proibir uma coisa atividade completamente
inofenciva.\r\nEm vez de estarem votando para uma lei
do tipo cadeia para politico corrupto, estao bloquendo
a evoluçao de muitas das pessoas que que fazem esse
tipo de hobbie de GRAÇA, acho que esse senador
Brazil / Santa Catarina / Palhoca
deveria rever os seus conceitos.
Vergonha ser o projeto de um político mineiro. E as
grandes reformas úteis, nada como sempre. Agora as
Brazil / Minas Gerais / Betim
picuinhas detalhitas e irracionais, sempre aparecem.
acho injusto que uma pessoa que não ganha nenhum
centavo traduzindo animes, mangás ou qualquer outra
serie vá parar na cadeia enquanto há senadores,
governadores, prefeitos e etc que desviam milhões e
Brazil / Pará / Belem
nunca pagam pelo crime

ASSINATURA

lucas

Brazil / Santa Catarina / Sombrio

o que esse cara ta fazendo é uma palhaçada\r\ndiserto
não teve infancia.\r\ne se ele pensa que isso vai se
aprovado ele ta muito enganado,por que tem muita
gente qe veja a anime entre outras coisas.ten un
ditado que diz assim ¨A VOZ DO POVO É A VOZ DE
DEUS¨\r\n\r\nSe penssan qe nós vamos ficar parados
estão muito enganados\r\n\r\no que é pra eles fazeren
eles não fazen porisso que o BRASIL ta a porcaria que
ta.\r\nestão tirando de nós um direito de Penssar

ASSINATURAS

Rafael Carneiro Barbosa

Brazil / Minas Gerais / Belo Horizonte

GILSON BRAZ DE CAMARGO

Brazil / Goiás / Anapolis

Rafael Withoeft

Brazil / Santa Catarina / Timbo

Fabiana Santos Ferreira

Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Brazil / São Paulo / Sao Jose Dos
Campos
Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro
Brazil / Ceará / Fortaleza
Brazil / São Paulo / Sorocaba
Brazil / Minas Gerais / Belo Horizonte
Brazil / Goiás / Goiania

Tiago Alessandro Martins Veri
Fernando R. Figueiredo
Nilo Ayres de Queiroz Junior
Juliane santos
Gabriel Arruda Costa de Oliveira
JULIO CEAR MODESTO DA COSTA

Sou contra este projeto, pois vejo as fanfics como um
complemento a cultura, além de estimular a
imaginação e criatividade não só dos escritores, mas
como dos leitores também\r\nTambém vejo as fanfics
como um estímulo a leitura
CERTO, VENHO ASSINAR PARA DAR MAIS FORÇA PARA
NOS AMIGOS INTERNAUTAS QUE PRODUZEM UM
MAGNIFICO
TRABALHO
EM
DISPONIBILZAR
EXCELENTES CONTEUDOS PARA TODOS OS FÃS DE
ANIMES JAPONESES LEGENDADOS ACIMA DE TUDO
QUE DEVE DAR MUITO TRABALHOPARA REALIZAR OS
PROJETOS ENTRE OUTROS DA CULTURA RELACIONADA.
ESTE SENADOR ESTA CAÇANDO UMA MANEIRA DE SER
EXCLUIDO
DA
PROXIMA
ELEIÇÃO
ISSO
SIM
CONCERTEZA.
Desculpe, mas acho totalmente \inutil\" essa lei,\r\npor
que você não se preocupa com o lado mais afetado do
país em planos para gastar esse dinheiro ai... em algo
para o desenvolvimento\r\ne não a regressão do pais?!\
r\n\r\nO que fazemos é por diversão, ajudando e
muitas outras coisas e alem de tudo aprendendo com
os outros, a ser Humano... acho que para muitos falta
isto, para tomar atitudes contra a miséria do país!"
\r\ntudo isso deveria ser apenas material de divulgação
e a maioria dos autores sabem a respeito disso e
aprovam pois seus trabalhos são expandidos em escala
global.\r\nfanfics eh a forma mais ''espirituosa'' de
alguém meio que homenagear seu autor favorito, sua
série e seu personagem favoritos, proibir alguém de
ser criativo é proibir de pensar e assim todos viraremos
abelhas operárias, e assim caminhará a humanidade.\r\
n

ASSINATURAS
Wesley Costa
Gustavo Augusto Zanon

Brazil / São Paulo / Campinas
Brazil / São Paulo / Campinas
Brazil / Rio Grande do Sul / Capao Da
Willian da Rosa
Canoa
Nilcimar P Fortunato
Brazil / São Paulo / Cacapava
Gabriela
Brazil / São Paulo / Mairipora
Anonimo
Brazil / Minas Gerais / Belo Horizonte
Giselle Soares Alvarez
Brazil / Minas Gerais / Contagem
Pedro Victor Silva Santos
Brazil / Sergipe / Aracaju
Vivian Elisabeth
Brazil / São Paulo / Artur Nogueira
Erasmo Arantes Araujo
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Joaquim Pedro Rodrigues Ramos
Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro
Daniel Bicalho de Abreu
Brazil / Minas Gerais / Belo Horizonte
Carol
Brazil / Pernambuco / Recife
Francisco Augusto da Silva Neto
Brazil / Bahia / Salvador
Gabriela Farias
Brazil / Rio Grande do Norte / Natal
Gilberto Negro
Brazil / São Paulo / Santos
Vitoria Fernandes de Melo Lima
Brazil / Pernambuco / Recife
Hermes David Junior
Brazil / Mato Grosso / Cuiaba
Concordo com esta petição
kennedy lima
Brazil / Paraíba / Joao Pessoa
isso é um atraso para nossa cultura
Ronaldo Antonio Pereira de Magalhaes
Não da nem pra comentar, muito injuriado com uma
Junior
Brazil / Minas Gerais / Patos De Minas coisa dessa
o brasil já não tem nada, \r\nagora querem tirar a unica
Brazil / Mato Grosso / Tangara Da chance de não pagarmos impostos por algo que nos
vicente p de carvalho neto
Serra
interessa,\r\n isso não é politica e ditadura !
Felipe Leite Massari
Brazil / Maranhão / Sao Luis
Ridiculo!
Thor Callado Nolla
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Criatividade e homenagem não é crime!
O Azeredo deveria se envergonhar por propor uma lei
dessas, ele deveria pensar primeiro no povo que
aproveita dessas fontes, ele deveria proibir apenas os
filmes e séries que sofreram alguma alteração no
conteudo e não os que sofreram uma simples tradução
e foi liberada no exterior, a pessoa que fez isso ao
invés de estar reclamando, deveria é estar orgulhoso
Emanuel Dantas Faustino
Brazil / Ceará / Fortaleza
por sua série fazer sucesso no exterior.

ASSINATURAS

Emerson M. Amaral

Brazil / Sergipe / Pinhao

Anderson Pierre Gontijo

Brazil / Distrito Federal / Brasilia

Jessica Oliveira

Brazil / São Paulo / Sao Paulo

Julia Herrera Fernandes

Brazil / São Paulo / Sao Paulo

Alinne Alvarez Zamarrenho

Brazil / São Paulo / Sao Paulo

Jonas

Brazil / Santa Catarina / Florianopolis

Inadmissível a atitude de certos políticos que existem
neste país, este projeto deve ser revisto já que ele
oprime a liberdade e privacidade.
Será que nossas cadeias precisam de gente criativa? O
que este artigo 285-B tem a ver com o combate a
pedofilia? Trata-se de uma agenda oculta? Será que
nossas Casas legislativas querem criminalizar a
cibercultura?
A Arte e o companheirismo não pode se tornar um
crime! Não tem o menor cabimento impedir os
brasileiros de se expressarem.\r\nOnde estão os
projetos contra a corrupção, os problemas de saúde, de
segurança, educação e tantos outros que são os que
realmente deveriam estar em andamento?\r\n
Enquanto tem menores vendo algo inapropriado na
internet,existem
hackres
nos
prejudicando,é
encontrado emails que na verdade são vírus. Estimula
a escrita, melhora o vocabulário, ocupa o tempo com
uma atividade educativa e também previne o
stress.Poderíamos estar por aí envolvidas com algo
pior, com algo inapropriado, mas não, ESCOLHEMOS
um site DE CONFIANÇA, escolhemos algo que
EDUCA.EU não encontro razão coerente para essa
lei.\r\n\r\n
Vou virar criminosa por copiar e colar a frase de outras
pessoas em comunidades de orkut também? *Infringiu
a lei umas 30 vezes só hoje, então.*
Bom eu considero ridículo. Tem muita gente que
depende disso pra ser feliz, e infelizmente ainda tem
gente com maldade o suficiente pra tentar vigorar uma
lei absurda dessas. Sou eternamente contra isso, e já
estão sendo organizadas passeatas contra essa lei. Se
essa lei entrar em vigor, teremos uma grande
quantidade de \criminosos\", pois fansubber algum vai
deixar de satisfazer a galera por uma lei absurda
assim."

ASSINATURAS

Marcus Vincius Pereira Bastos

Brazil / Distrito Federal / Brasilia

André Silveira de Carvalho

Brazil / São Paulo / Ribeirao Preto

Annelise Borges
Michel Teles Vieira
Daniel Pereira
natalia maria pessoa jar
João Gilberto Belvel Fernandes Júnior

Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil

William de Souza Dittrich

Brazil / Rio Grande do Sul / Sarandi

luciana da silva

Brazil / São Paulo / Sao Paulo

/
/
/
/
/

Mato Grosso / Cuiaba
São Paulo / Sao Paulo
Santa Catarina / Rio Do Sul
Pernambuco / Recife
São Paulo / Botucatu

Bernardo Bezerra
Brazil / Bahia / Feira De Santana
Carlos Soares
Brazil / Amazonas / Manaus
Douglas Barcelos de Oliveira Araújo e
Silva
Brazil / Goiás / Goiania
Gustavo Henrique Jose Saueia Hjort
Brazil / São Paulo / Campinas
Anne Caroline
Brazil / São Paulo / Batatais
Anne Caroline
Brazil / São Paulo / Batatais
Pedro Henrique Marques Arfeli
Brazil / São Paulo / Bauru
Matheus Andrade
Brazil / Paraná / Ponta Grossa

Por que não se preocupar com os políticos corruptos
que roubam mais dinheiro que os ´´fansubbers``
colocando para ´´download`` tais arquivos em mais de
30 anos, por que não se preocupar-se com a violência
do Brasil ou a desigualdade social. Quando resolverem
esses problemas ai sim poderão pensar em fazer tal lei
que acaba com a liberdade.
Brasil é um país democratico e livre; se essa lei for
aprovada, os conceitos de liberdade desse pais tem
que ser novamente discutidos!!!
Por que esse povo não se preocupa com Mensalão ou
Caixa 2 e deixa os jovens se divertirem?

Sem palavras...\r\nUm verdadeiro absurdo...\r\nUm ato
de pura ignorância.\r\n
Temos que ver isso mas a fundo pois isso pode afetar
milhares de pessoas, podendo até causar possiveis
proibisões futuramente, por isso sou um pouco contra
pois qualquer um pode ascesar a internet até uma
criança de 10 anos, já pensou seu irmão baixa algo e
ele é preso ou multado só porque tem uma imagen
editada ou um video.\r\nSeria um absurdo não?!?
Acho uma pouca vergonha o cara parar pra criar uma
lei dessa ao invés de estar se preocupando com o que
realmente importa que é a educação, saúde, dentre
outros fatores que no Brasil está uma vergonha.
Palhaçada.

ASSINATURAS
Samuel Carlos Pessoa Oliveira
Priscilla
Luan andrade de sousa
Bruno Passy Ricci

Carlos Campos Junior
Washington de Sousa Caixeta

Lucas Cabrera Llerena
Giovanni Silva Kawano

Alberto Junior

Brazil
Brazil
Brazil
Brazil

/
/
/
/

São Paulo / Rio Claro
Ceará / Juazeiro Do Norte
São Paulo / Sao Paulo
Bahia / Salvador

isso é ridiculo u.u
Absurdo!

Tudo bem que isso possa ser ilegal ou sei lá,todos os
dias eu vo em algum site pra baixar animes por que se
for pra mim esperar sair no nosso pais,vai demorar
muito e alem de demorar a tradução é muito ruim.\r\nE
não concordei com a pena,aqueles homens que
mataram um menino arrastado por um carro ganharam
pena de 3 anos,e tradutores que não fazem nada alem
Brazil / Goiás / Goiania
de traduzir vão ganhar a mesma pena.
Espero que esse absurdo não dê em nada pois quem
vai perder com isso são milhões de pessoas que
Brazil / Minas Gerais / Patos De Minas encontram na internet um meio de lazer seguro.
Ridículo, simplesmente ridículo... como pode um
senador, q deveria ter uma visão um tanto quanto
ampliada do mundo simplesmente acusar pessoas com
as melhores das intenções assim... O trabalho feito
com este desenhos e animes ajuda mto tanto no
diversão quanto no conhecimento
de
outras
culturas(no caso a Japonêsa). Por favor isso é um
insulto as pessoas que se importam com a
Brazil / Rio Grande do Sul / Porto Globalização e a interação de culturas... obrigado pelo
Alegre
espaço
Ja esta fazendo akela lei contra programas de televisao
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
estrangeiros no Brasil, e agora isto???
Vão pegar bandido e parar perseguir cidadão de
bem!!!\r\n\r\nCompartilhar arquivos entre fãs não é
crime!!!\r\n\r\nNão
tem
nada
haver
com
Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro comercialização mal informados de merda!!

ASSINATURAS

Vinicius Ballão de Lima

Samya Marques Goliath
Danielly

Sávio Caiubi

marcello thiago bezerra da silva

Carlos Kiyoshi Dobashi
Celso Fernando Silva Castro
Gabriel Vargas Ferrari
Brenda Almeida Barros

Simplismente não tem como aceitar esse projeto ainda
mais que 90% dos animes legendados pelos fansubs
nunca chegam nem perto do Brasil e os outros 10%
chegam com uma dublagem indecente.Alem disso um
deputado que apenas acha que sabe o que é internet e
nem chega perto de um computador não tem o direito
Brazil / Paraná / Sao Mateus Do Sul
de falar nada sobre isso.
As fictions são criações. Proibir fictions que copiam
livros, séries, entre outros, tudo bem. É contra a lei.
Mas, proibir que as pessoas publiquem na Internet uma
criação SUA, é a mesma coisa que colocar na cadeia
Brazil / Minas Gerais / Juiz De Fora
todos os autores de livros.
O Brasil em tantos outros problemas e esse cara vai se
Brazil / São Paulo / Santos
preocupar com fanfics?!
acho muita falta de vergonha, no lugar de procurar
acabar com os fansubbers no Brasil, os politicos
deveriam se preocupar com a atual situaçao do pais de
miseria em q vivemos, deveriam deixar de criar leis
inuteis e parar de roubar o dinheiro publico, tambem
deveriam criar vergonha na cara e combater a
Brazil / Piauí / Teresina
violencia, a criminosidade, etc.
É uma vergonha, enquanto tem muitas coisas
infinitamente
mais
importantes
para
se
Brazil / Mato Grosso do Sul / Campo preocuparem.\r\nParem de roubar um pouco e pense
Grande
mais no povo brasileiro.
Se tradução é crime, crime maior é a tradução mal
feita e que é cobrada nos livros e revistas no Brasil. As
editoras mal se importam com seus consumidores
neste sentido. O mesmo ocorre com as legendas mal
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
feitas colocadas nos filmes.
Brazil / São Paulo / Santo Andre
Respeitar a liberdade acima de tudo é fundamental.
Brazil / São Paulo / Sao Jose Dos
Campos
Absurdo!
Isso é um absurdo!! Agora só faltava essa! Daqui a
pouco isso vai estar parecendo com a ditadura da
Brazil / Pernambuco / Recife
China! Eu quero a minha liberdade nesse país!!

ASSINATURAS

Marçal Henrique Soares
Daniel Francisco Boros Berbel
Daniel Amaral e Silva
Renato Andrade
Lucas Ferreira da Rocha
Adeilson
Weslley
Leandro Estrella de Moraes
Andre Almeida
renan de castro silva
Ricardo Bertunes
Tiago Delfini Vallejo
Cleberson Ernanades de Andrade
Maria Julia
Rafael Viana
Diego Lara Faria
Rafael Sepulveda F. T. Passos
Glauco de Oliveira Pinho
heitor secundino silva
Thiago Mitsuo Takagaki
Ilson Akito Shigeharu Junior
Leandro Rangel Oliveira Junior

Brazil / Goiás / Anapolis
Brazil / São Paulo / Campinas
Brazil / Bahia / Feira De Santana
Brazil / Minas Gerais / Governador
Valadares
Brazil / Distrito Federal / Taguatinga
Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro
Brazil / São Paulo / Campinas
Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro
Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro
Brazil / São Paulo / Osasco
Brazil / São Paulo / Osasco
Brazil / Paraíba / Campina Grande
Brazil / São Paulo / Rio Claro
Brazil / Pernambuco / Recife
Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro
Brazil / Minas Gerais / Passos
Brazil / Bahia / Salvador
Brazil / Rio Grande do Sul / Rio Grande
Brazil / Santa Catarina / Joinville
Brazil / São Paulo / Mogi Das Cruzes
Brazil / Paraná / Cascavel
Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro

Arthur Guilherme Lang
Matheus

Brazil / Paraná / Curitiba
Brazil / Espírito Santo / Castelo

Luísa de Lucca

Brazil / Paraná / Curitiba

Lucas Oliveira Santiago

Brazil / Espírito Santo / Vitoria

A liberdade de imprensa, liberdade de manifestação
cultural e principalmente a liberdade que é garantida
pela constituição, de cultura, saber e conhecimento,
não podem ser eliminadas por causa de ações isoladas
de vândalos. A medida correta é usar o poder de
polícia e da própria Lei para inibir estes vândalos e não
privar
uma
inteira
nação
de
seus
direitos
constitucionais.

Querem colocar uma camera na minha casa também?
essa lei é sem sentido
Impressionante como o Senado está se tornando cada
vez mais anti-cultural.
A necessecidade de notoriedade de alguns políticos me
espantam.

ASSINATURAS

danilo

Brazil / São Paulo / Itapetininga

Jorge Pedroso de Morais Neto

Brazil / São Paulo / Sorocaba

Fernando Machado

Brazil / São Paulo / Campinas

Diogo Leitoles Bandeira

Brazil / Paraná / Curitiba

Thiago Cavalcante Lima
Adonis Tarcio

Brazil / Pernambuco / Olinda
Brazil / São Paulo / Catanduva

Renan Arthur Schimuda

Brazil / Paraná / Curitiba

César Ito Yui
Victor L. Malezon
Anderson Aráujo Marins
Clistenes Barbosa
Ivanio Cesar Ribeiro Junior
Erick Mota Urpia
Luísa Machado Heyn

Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil

/
/
/
/
/
/
/

Paraná / Curitiba
Distrito Federal / Brasilia
Rio de Janeiro / Rio De Janeiro
Paraná / Curitiba
Rio de Janeiro / Rio De Janeiro
Bahia / Salvador
Goiás / Goiania

nem tem como comentar sobre isso \r\nem vez de
progurar gente que mata e estrupa\r\nficam querendo
proibir a gente que asiste desenho na internet
acredito
que
existam
problemas
com
maior
importancia a serem discutidos do que um simples
desenho ou série de tv que é feito por fãns,para fãns
sem nenhum lado lucrar com isso.
è um absurdo essa lei. Existem tantas injustiças no
nosso país e tantos polticos criminosos soltos por aí
mas somos nós eleitores, pagadores de impstos que
apenas procuram uma forma de lazer que são
penalizados. Esse senador deveria saber a diferença de
um fã e de um criminoso.
Não acredito que alguuém importante leia isso, mas
não custa ajudar.\r\nBoa sorte!
Está lei que o senador que vigorar acabacar com a
libertade dos internautas que querem distribuir idéias
fazer debates sobre seus desenhos favoritos e sereis
de televisão.
Fora senador !
Já não basta acabar com a dignidade de muitos
brasileiros que acreditam nesse infame governo, ainda
querem nos tirar os meios proveitosos quea internet
nos trás, porque tamanha dedicação nao vai para
assuntos como a falta de segurança e falta de cultura
que assolam nosso país.Além de nos proporcionar uma
educação mediocre ainda querem nos tirar a liberdade
cultural?\r\nAbsurdo.
Os parlamentares querem que fiscalizem a Internet?
Ora, se a Câmara e o Senado são um Caos Nacional,
em que os integrantes aparecem roubando dinheiro
público e fazendo leis ortodoxas como essa, nem
deveriam receber créditos.

ASSINATURAS
Victor Higaki
André Nascimento Real
DOUGLAS DE LIMA E SILVA
Giordana
lysia
Tiago Rend
Felipe Cruz de Melo
bruno vinicius coelho amorim
Carlos Zigler
Daniel Ovale de Souza Tan
Henrique Rodrigues
Eldio Santos Junior
Josevaldo de Jesus Alves
luiz henrique
andre matheus
Nilza Barbalho
Alberto

Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Brazil / Santa Catarina / Florianopolis
Brazil / Rio de Janeiro / Angra Dos Reis
Brazil / Santa Catarina / Blumenau
Brazil / Ceará / Fortaleza
Brazil / Paraná / Curitiba
Brazil / Ceará / Fortaleza
Brazil / Maranhão / Sao Luis
Brazil / São Paulo / Ribeirao Preto
Brazil / São Paulo / Santos
Brazil / São Paulo / Santos
Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro
Brazil / Bahia / Salvador
Brazil / Pernambuco / Recife
Brazil / Pernambuco / Recife
Brazil / Sergipe / Aracaju
Brazil / Mato Grosso do Sul / Campo
Grande

Tainá Fuzaro Bercho

Brazil / São Paulo / Pirassununga

wesley

Brazil / Paraná / Paranavai

Renato Fontes

Brazil / São Paulo / Santo Andre

Pelo amor de deus! Com tanto problema poo esse
Brasil afora, esse tiozinho tá se preocupando isso?!?!?!
Pq ele não se preocupa com a robalheira explícita que
há entre os políticos brasileiros... Ou então com tanta
gente passando necessidades, seja fome, dinheiro,
educação ou saúde?! u_u' Francamente... falta do que
fazer na verdade!!! Em vez de fikar coçando o saco o
dia inteiro... tenha uma idéia que preste, Senadorzinho
troxa!
Eu acho um absurdo repreender esse tipo de trabalho.
Os fansubers utilizam de seu entendimento de liguas
estrangeiras para garantir o entretenimento de
internautas. Não é errado traduzir animes e mangas,
pois assim estao transmitindo um pouco da cultura de
outros países. Por isso eu sou contra a essa proibição!!!
por que o senhor não apresenta um projeto que ajude
a acabar com a violência do nosso país?

ASSINATURAS
Desviar fundos e fundos que poderiam ser destinados à
coisas mais importantes, vão destinar para prender
pessoas que se divertem em seu computador, não
ferindo, não roubando ( Digo não roubando, porque
grande parte da popularidade de bandas, filmes,
mangás, animes, seriados, deve-se em uma alta
porcentagem à internet, ou seja, o que nós
prejudicamos, devolvemos em dobro, ou triplo, ou em
Diego Cavalcanti
Brazil / Alagoas / Maceio
4 vezes mais, só deus sabe
Sabendo que os maiores prejudicados seriam os
internautas, tais devem ter sua opinião ouvida, e para
Claus Lange Albuquerque
Brazil / Santa Catarina / Florianopolis isso precisam de um espaço adequado.
Brazil / São Paulo / Sao Jose Dos Sou totalmente contra !\r\nAcho que temos \coisas\"
Francisco Corrêa
Campos
mais importantes para fazer doque isto !"
Isso é absolutamente ridículo.Não tem cabimentos uma
coisa dessa.Isso é coisa de gente que não tem o que
talita de souza rodrigues
Brazil / São Paulo / Carapicuiba
fazer.
Nenhuma Lei deveria ir à Vigor sem antes obter a
aprovação do povo (que é quem vai ter que respeitar
as leis).\r\n Não tire do povo brasileiro, os poucos
direitos que ainda nos restam.\r\n Proponho que seja
feita uma votação Pública e civil sobre o assunto; é a
Brazil / Rio de Janeiro / Sao Joao De forma mais justa e democrática de se resolver
Thiago da Costa Mascarenhas Mendes Meriti
assuntos tão polêmicos.
Issu é o Brasil... Enquanto tem políticos corruptos que
robam milhões dos cofres públicos eles querem
criminalizar uma atividade que não tem nenhuma
Tiago Alves Dos Santos
Brazil / Distrito Federal / Santa Maria finalidade financeira, fazem por que gostam.
Mario Felisberto
Brazil / Santa Catarina / Criciuma
sem comentários...
Se pedimos para o google, traduzir uma página, na
qual se fez uma busca também se esta ocorrendo em
um crime, afinal não foi pedido uma autorização formal
para o webmaster. Nada como viver em um país de
\primeiro mundo\". Este ano temos eleições é centenas
de milhões serão gastos, para eleger, politicos que só
pensa em encher seus bolsos é tirar a liberdade de
quem tem acesso a informações, nao vindas de suas
itamarj2003
Brazil / Goiás / Catalao
estações de radio e tv."

ASSINATURAS

Dejalma Jorge de Oliveira Junior

diego alexandre ferreira bispo
Bruno Loureiro
Rodrigo Leonardo Freitas Ribeiro
Diogo Márcio d' Andrada Vasconcelos
Renan Amaral
Humberto Matias Fernandes da Silva
Juliana do A. Candido
Bruno Gabriel Marinho
Viviane Suemi Mashiba
Danieli Spindula da Silva
Abner alexandre Neves da Silva
luis dias da costa

Brazil / Mato Grosso / Cuiaba

Brazil / Espírito Santo / Serra
Brazil / Bahia / Salvador
Brazil / Minas Gerais / Ibirite
Brazil / Pernambuco / Recife
Brazil / Rio Grande do Sul / Guaiba
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Brazil / Rio de Janeiro / Nilopolis
Brazil / Espírito Santo / Vila Velha
Brazil / São Paulo / Bauru
Brazil / Pernambuco / Caruaru
Brazil / São Paulo / Promissao
Brazil / Pernambuco / Recife
Brazil / Minas Gerais / Conselheiro
Pedro Henrique Nogueira de Resende Lafaiete
Brazil / Rio Grande do Sul / Porto
Liza Bischoff
Alegre
Carlos Magno Resende
Brazil / Minas Gerais / Belo Horizonte
Nastassja
Brazil / São Paulo / Guaruja
Paula Abril Marinho
Brazil / Paraná / Curitiba
tania
Brazil / Paraná / Pinhais
Brazil / Rio Grande do Sul / Porto
Alegre
Debora Lima
caroline
Brazil / São Paulo / Santos
Brazil / Rio Grande do Sul / Porto
Thiago Santos
Alegre

O que devem fazer não fazem, mas pegar no pe de
quem so ta na internet pra estudar e procurar animes,
eles querem prender. Isso e ditadura democratica que
se esta cometendo.
SI É UM CRIME COMO HACKEARMENTO OU CORMECIO
DE BÊBES NA INTERNET OU VENDA DE ARMAS E
DROGAS, QUE OCORRE MUDIALMENTE. ENTÃO, POR
QUÊ NOS EUA, CHINA, MEXICO E ENTRE OUTROS
(PAISES DA EUROPA),\r\nLEGENDAM TAMBÉM. ENTÃO,
É SÓ FAZER UM CURSO DE INGLÊS OU ESPANHOL, IR
NO SITE DO YOUTUBER, OU ASSISTIR OU ATÉ MESMO
BAIXAR, JÁ QUE NÃO E UMA LINGUA BRASILEIRA
(PORTUGUESA E TUPI), NÃO SERIA TÃO DIFICIL ASISTIR
E TRADUZIR UM SIMPLES DESENHO ANIMADO.

ASSINATURAS
Reinaldo Costa
Tania Carolina de Olovera Raiol
Rennan Albano
Mariana
Lucas Marcus Bodnar
Eduardo Aquino
gabriel rodrigues
Lucas Izumi de Oliveira
Nicolas de Almeida Martins
Henrique Buday de Oliveira

Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil

/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

Minas Gerais / Contagem
Pará / Belem
São Paulo / Guarulhos
São Paulo / Sorocaba
Santa Catarina / Florianopolis
Rio de Janeiro / Rio De Janeiro
Goiás / Goiania
Minas Gerais / Caxambu
Ceará / Fortaleza
São Paulo / Taubate

Ana Elisa Miranda Rodrigues
Leonardo Silva Coelho
Zulmerio Meira Gomes Junior

Brazil / Minas Gerais / Juiz De Fora
Brazil / São Paulo / Diadema
Brazil / Bahia / Eunapolis

Thiago Dias cananea

Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro

Roberto Castro

Brazil / Bahia / Ilheus

Gabriel Astorga Garbe

Brazil / Paraná / Londrina

Até nisso querem tirar nossa liberdade
Não precisa comentário, minha assinatura já diz por si
própria.
isso é uma vergonha!
Sou contra este projeto de lei e seus defensores
É triste saber que tamanha ignorância vai ser aplicada
e ainda por cima chamada de LEI...\r\n\r\nCada vez
mais a censura se mostra sem pudor..\r\n\r\nFica aqui
meu protesto e vou além, mesmo que censurem, VOU
CONTINUAR ASSISTINDO MEUS EPISÓDIOS. Para quem
não sabe , esse tipo de arte feita pelos FUNSUBS, NÃO
É ILEGAL. Os autores SABEM disso e adoram, pois
tambem é uma ferramenta de divulgação de produto.
Quem devem ser preso são ladrões, assassinos,
estupradores, corruptos etc., não pessoas com
criatividade, e até mesmo pessoas que por
solidariedade legendam algumas para outras.
ao invés de tentar proibir o livre passe a cultura crie
uma lei que faça com que bandidos de verdade fiquem
atrás das grades e não andando em liberdade
cometendo cada vez mais atrocidades...

Renata

Brazil /

Heitor Dias Freitas Neto

Brazil /

Maico Gorll

Brazil /

Caio Graco Xavier Fernandes Pimenta Brazil /

Alexandre OTAKON
André
Jordana Gonzaga Barreto Matos
Carolina Miguez

Brazil
Brazil
Brazil
Brazil

/
/
/
/

ASSINATURAS
Cade a liberdade de expressao desse pais?? Alem de q,
legendar desenhos animados, series n eh nenhum tipo
de crime, pois n esta roubando o trabalho de ninguem,
e sim divulgando-o!!Eh por pessoas como esse
senador, q nosso pais esta parado no tempo!! N
deviam ficar quebrando a cabeca pra inventar leis
absurdas como essa! E sim meios de como levar o
Brasil pra frente, e faze-lo finalmente se tornar uma
São Paulo / Barueri
potencia mundial, como a China esta fazendo!!
Mais uma pérola para o Brasil! O Brasil é um
verdadeiro campeão de ignorância!!! Não são passíveis
de
punição
políticos
corruptos
que
roubam
milhoes,megatraficantes ou homicidios cometidos por
pessoas abastardas; contudo pessoas \r\nque se
dedicam a arte da tradução dos ótimos trabalhos
nipônicos tem que ser punidas. Isso sem duvida seria
Bahia / Salvador
um desrespeito a liberdade de expressão!!!
Totalmente absurdo, não temos acesso a animes
descentes nas TVs brasileiras, encontramos um jeito de
assistí-los e agora somos criminosos. É muita falta do
que fazer mesmo, por que não fazem uma lei que
transforma em genocida todo político corrupto?
Simplmesmente porque não interessa a eles.
Santa Catarina / Blumenau
Esta lei vai de encontro ao conceito de liberdade de
expressão. Não faz sentido impedir pessoas de fazerem
suas próprias histórias sem fins lucrativos ou de
disponibilizar episódios pelos quais não há reclamação
Rio Grande do Norte / Natal
sequer dos produtores.
Completamente sem fundamentos!!!\r\nSerá que o
Senador Eduardo Azeredo tem o real conhecimento
sobre o assunto em questão? Creio eu que
não...\r\n\r\nIsso é uma completa falta de cultura e de
conhecimento!!!\r\nEssas pessoas que envergonham
nosso país e o destaca como um país de terceiro
mundo...\r\n\r\nPS: Ex-Governador de Minas Gerais
(PMDB) e citado na CPI do mensalão.
Paraná / Maringa
Ceará / Fortaleza
Sergipe / Aracaju
Bahia / Salvador

ASSINATURAS
Felipe Correa
Marcelo Salles de Carvalho
Gustavo A. Pazeto
Marcos Vinicius
vinicius pinho camacho

Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil

Rui Ferreira Silva Junior
Victor
Aslan Bruno Pereira
Flavio Vieira
Vinicius correia Fernanades
Thiago Silva
Iuri Ribeiro Teixeira

Brazil / Bahia / Feira De Santana
Brazil / Minas Gerais / Paracatu
Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro
Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro
Brazil / Distrito Federal / Sobradinho
Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro
Brazil / Amazonas / Manaus
Brazil / Mato Grosso do Sul / Campo
Grande
Brazil / São Paulo / Campinas
Brazil / São Paulo / Sorocaba
Brazil / Espírito Santo / Serra
Brazil / Minas Gerais / Belo Horizonte
Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro
Brazil / Pará / Belem
Brazil / Rio Grande do Norte / Natal
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
protesto sobre isso.!
Brazil / São Paulo / Votorantim
Era só oque me faltava ¬¬'
Brazil / Distrito Federal / Taguatinga
Um crime é essa lei.\r\n
Ele se esqueceu que até as produtoras de animes
Brazil / Distrito Federal / Taguatinga
incentivam tal pratica!
Brazil / Ceará / Fortaleza
Absurdo!\r\n
Devia se preocupar com os criminosos, e não com
gente de bem.\r\nEu sou legender e tenho muito
orgulho disso.\r\nO que esse senador está fazendo é
Brazil / Ceará / Juazeiro Do Norte
uma palhaçada!

Renato Miorim Melegari
Rafael de Azeredo Bronzatti
Elias Ribeiro Soares
Meiriane Linhaus de Sousa Barros
Aryadne
Rafael Antonio Pires de Oliveira
Nelson Brazão Maciel Junior
Bianca de Souto Homrich
Pedro tertuliano
Lucas Briamonte
Alexandre Andrade
Wallacy Morais de Freitas
paulo vitor rocha mendes

Lucas

/
/
/
/
/

Rio Grande do Sul / Rio Grande
São Paulo / Sao Paulo
São Paulo / Franca
Rio Grande do Sul / Torres
Mato Grosso / Cuiaba

aho q nem preciso comentar , pra n cair o nível...\r\npq
senao todos os palavroes ja inventados pela
humanidade seriam proferidos aq
Prefiro nao comentar(TomaLaDaCa)

ASSINATURAS

Gustavo Régis de Menezes Pires

Brazil / Paraíba / Joao Pessoa

Jair lima Jr

Brazil / Bahia / Salvador

Ives Danilo Sousa Gomes

Brazil / Sergipe / Aracaju

Mateus Wasilewski de Campos
João Henrique

Brazil / Paraná / Curitiba
Brazil / Piauí / Parnaiba

Márcio de Andrade Mello
Paulo Vilela
Daniel
Wppslander
Campos
Carvalho
Bruno Lenzi Henning

Brazil / Distrito Federal / Brasilia
Brazil / Mato Grosso / Cuiaba
de
Brazil / Minas Gerais / Belo Horizonte
Brazil / Paraná / Curitiba
Brazil / Rio Grande do Sul / Porto
Alegre
Brazil / São Paulo / Campinas

Fernand Souza Oliveira
Rafael Camargo Vianna
Marcos Vinicius Gonçalves Galan
Sanches
Brazil
Thiago Youzi Kussaba Kayano
Brazil
Bruno Passos
Brazil
Gabriel Gomes Pimentel
Brazil
Felipe Menelau
Brazil
Rebeca Coutinho Cabral
Brazil
Helena
Brazil
Elizabeth Carvalho Coutinho Cabral
Brazil
Isabele Bernades Pereira
Brazil
Rudson Vieira de Melo
Brazil

/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

São Paulo / Sao Paulo
São Paulo / Sao Paulo
Distrito Federal / Brasilia
Mato Grosso / Cuiaba
Pernambuco / Recife
Rio de Janeiro / Rio De Janeiro
Rio de Janeiro / Rio De Janeiro
Rio de Janeiro / Rio De Janeiro
Distrito Federal / Brasilia
Paraná / Campo Largo

Percarm seu tempo procurando colocar os verdadeiros
criminosos nas prisoes! E não jovens inoscentes que
apenas desejam assistir aos seus programas prediletos
ou repassá-los a alguem!\r\n\r\nNamaste!
É um absurdo isso, fazemos tudo por uma diversão
abra os olhos e vejam o lado das outras pessoas!
obrigado.
Por isso q o pais ñ vai pra frente...pq um fdp de um
senador desse ñ se preucupa com a pedofila na
internet???\r\n
Este senandor não sabe oque está fazendo, não é
asssim que funcionam as coisas...\r\nEstes políticos
tem que se preocupar com coisas mais preocupantes,
como a saúde deste país que anda tão precária, ou
tanta gente que passa frio e fome por aí.
Senador de merda!
Ao inves de querer ficar controlando a internet esse
senador deveria brigar para acabar com todos os
privilegios que esses politicos corruptos tem

ASSINATURAS
Cleverson Domingues dos santos
joao pedro gabriel duarte chiquito
Filipe vieira caires
Arthur Alves Eduardo
Rafael Pirolla
edilson belangier
Jonathan Meyer Silveira

Brazil / Paraná / Curitiba
Brazil / São Paulo / Sao Simao
Brazil / Minas Gerais / Juiz De Fora
Brazil / São Paulo / Franca
Brazil / Paraná / Curitiba
Brazil / Rio Grande do Norte / Natal
Brazil / Rio Grande do Sul / Porto
Alegre

ASSINATURAS
Paulo Hideo Muratani
Carolina Pinho
Jorge Denis Costa Medeiros
Marina Soares Moreira
Anderson Sabino do Nascimento
Emilio Espíndola Mauriz

Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Brazil / Mato Grosso do Sul / Campo
Grande
Brazil / Espírito Santo / Vila Velha
traduz em vez de receber é punido.
Brazil / Pará / Belem
nada!
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
trânsporte publíco.
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Não apoio.\r\nO Sr. Não me representa!
Brazil / Mato Grosso do Sul / Tres
Lagoas
Tem q controla nada nao ^^
Brazil / São Paulo / Cruzeiro
vistos no Brasil.\r\nSou Totalmente contra essa lei!!!
Brazil / São Paulo / Itapeva
Quem esse ******** acha que é?
Brazil / São Paulo / Ourinhos
eduação e segurança do páis?
Brazil / Rio Grande do Norte / Apodi
privacidade estará sendo descumprido
Brazil / São Paulo / Taubate
de \"criminosos\"."
Brazil / Minas Gerais / Pouso Alegre
do trabalho dos fansubbers.
Brazil / Santa Catarina / Tubarao
retorno financeiro.
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
existe hoje A Internet???\r\nSimplesmente ridículo

Thiago Carvalho Rosa
Felipe Masseno de Pinho Faria
Leonardo Henrique
Henrique Eidin Katekawa
Magayver cassiano caetano nunes
Zildo Bueno Filho
Jayson Prado da Silva
André Menegaz Martins
Leandro Carvalho Julio
João Paulo Magalhães de Melo dos
Santos
Brazil / Minas Gerais / Belo Horizonte
Adriano Cavalcante Fonseca Galindo Brazil / Pernambuco / Caruaru
Myller Meneguini da Rocha Nunes
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Pedro H P
Brazil / Goiás / Goiania
Killua
Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro
Erich Dimitry Lunardeli Silvestre
Brazil / Santa Catarina / Florianopolis
Vanessa Rodrigues Vieira
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Brazil / Mato Grosso do Sul / Campo
Carol
Grande
Jordano Girondi
Brazil / Rio Grande do Sul / Garibaldi
Anna
Luiza
Harumi
Hiwatashi
Gallicchio
Brazil / Rio Grande do Norte / Natal
paulo
Brazil / Minas Gerais / Belo Horizonte
Brazil / Rio Grande do Sul / Porto
Alegre
rodrigo guimaraes
Brazil / Rio Grande do Sul / Porto
rodrigo guimaraes
Alegre
Maruna Aguiar
Brazil / Ceará / Fortaleza

ASSINATURAS
Carlos Antonio Ferreira
Daiane Gomes de Abreu
Kamyla Garcia
Marcos dos Santos
Gabriel Cordeiro Pedrosa de Almeida
Thalles Andrade
Vinícius Mizobuti
Leonardo Monteiro de Abreu
Bryan Erickson Camargo Ribeiro
Renato César Soncini da Silva
Alex Douglas Alves da Silva
Guilherme Fonseca
Diogo Cury Flores
Alison do Nascimento
Luffy
Gyovanny Teixeira Batista da Silva
Diogo Silva Brandao
Ian Brioschi Martins
Evaristo Nunes de Amorim
Diana Silva de Souza
Victória Luna Galina
rafael frança
Daniel Neves
Otavio Cals
Rodolfo Souza Couto de Castro
Diogo Silva Batalha de Andrade
Gleidson Ferreira
Tassio Baliza
andre luis ferraro
Fabricio Santos
Pedro Henrique
Leonardo Vasconcelos
paulo mateus costa da silva

Brazil / Minas Gerais / Belo Horizonte
Brazil / Rio de Janeiro / Duque De
Caxias
Brazil / Minas Gerais / Juiz De Fora
Brazil / Acre / Rio Branco
atrapalhar a felicidade dos outros.
Brazil / Pernambuco / Recife
Não tem nada o que fazer e fica inventando coisa!
Brazil / Bahia / Itabuna
a se preocupar. Projeto ridículo.
Brazil / São Paulo / Braganca Paulista outros?
Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro quadrinhos.Que democracia é essa?
Brazil / Rondônia / Ariquemes
incentiva a essas coisas.
Brazil / São Paulo / Aracatuba
absurdo como este.
Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro Não Podem VCs nao tem esse direito seus velhos
Brazil / Rio Grande do Sul / Porto animes e crime em animes transmitem muitos
Alegre
sentimentos e lições de vida
Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro seria remover as serie licenciadas no pais da internet.
Brazil / Paraná / Maringa
nAlison
Brazil / Minas Gerais / Belo Horizonte cabeça...isso sim!!
Brazil / Rio Grande do Norte / dele devem ser viciados em Anime, por isso ele quer
Parnamirim
proibir ^^
Brazil / São Paulo / Cubatao
para passarem sem ser percebidos
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
por isso q nóis não conseguimos ir para frente.
Brazil / Goiás / Itumbiara
series e foda isso!!
Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro com a gente?
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
esse mundo vai parar?
Brazil / Rio Grande do Norte / Natal
Brazil / São Paulo / Santo Andre
Brazil / Rio de Janeiro / Niteroi
Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro
Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro
Brazil / Rio Grande do Sul / Gravatai
Brazil / Tocantins / Palmas
Brazil / São Paulo / Franca
Brazil / São Paulo / Marilia
expressão da vontade humana. "
Brazil / Paraná / Curitiba
proibido?
Brazil / Paraná / Curitiba
Brazil / Ceará / Fortaleza

ASSINATURAS
marcel lima furst
sergio henrique de pinos
Lazaro Franca
Sarah Poliana Rocha
Felipe Dias
melissa maia mososo
maria tereza deodato kupidlowski
Adilson Luis Toffoli

Brazil / Sergipe / Aracaju
Brazil / São Paulo / Franca
Brazil / Minas Gerais / Alvinopolis
Brazil / Piauí / Teresina
Brazil / Minas Gerais / Leopoldina
Brazil / São Paulo / Jundiai
Brazil / Espírito Santo / Vitoria
Brazil / São Paulo / Porto Ferreira
Brazil / Rio Grande do Sul / Porto
Luciana
Alegre
luciano
Brazil / Bahia / Juazeiro
Eduardo
Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro
Camille Ripoll
Brazil / Rio Grande do Sul / Canoas
Marcos Queiroz
Brazil / Santa Catarina / Joinville
Nikolas Gianoukas Levin
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
disso..o.o..tenho dito..
bruno andrade
Brazil / Bahia / Salvador
FUNCIONA NA BASE DA GRANA..
LUIZ HUMBERTO GOMES DE OLIVEIRA Brazil / Distrito Federal / Brasilia
acessível a população.\r\n
LEANDRO RODRIGUES SANTIAGO
Brazil / Tocantins / Alvorada
TELA QUENTE pela TV GLOBO!!
Brazil / Rio Grande do Sul / Bento
Dener
Goncalves
ta loco dexa os cara po\r\ndexa nos c feliz
Alysson Batista
Brazil / Piauí / Teresina
sofrido povo brasileiro.
Lais Thalita
Brazil / São Paulo / Santos
etc?\r\nRidículo!
Renata S. C. Souza
Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro preciso cautela.
Carolina Kimie Noda
Brazil / Paraná / Maringa
comecem a rever suas prioridades.
Daniel Queirogas
Brazil / São Paulo / Sorocaba
RIDICULO.
Felipe de Souza Siedlarczyk e Almeida Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Natália Birepinte
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Romulo Rocha Costa
Brazil / Ceará / Fortaleza
Tiago Moreira de Faria
Brazil / Minas Gerais / Belo Horizonte
Vanessa Cristina Oliveira Braga
Brazil / Acre / Rio Branco
Humberto Limons Vilela
Brazil / Rio Grande do Sul / Pelotas
mary
Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro
gabriel lopes
Brazil / São Paulo / Birigui
Rodrigo Brum Vieira
Brazil / Mato Grosso / Alta Floresta
nicoli zunti martins
Brazil / Espírito Santo / Linhares
Rodrigues de lima filho
Brazil / Goiás / Rio Verde

ASSINATURAS
Melissa Tiemi Uchida
volnei dos santos ribeiro
Ronan Rodrigues da Silva
Aubrey Beardsley Almeida
Michele Amaral Hotz
Marcos Vinícius Souza da Costa
venicio ribeiro

Japan / Gifu / Minokamo
Brazil / Minas Gerais / Uberaba
Brazil / Distrito Federal / Gama
Brazil / Minas Gerais / Sete Lagoas
Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro
Brazil / Rio Grande do Norte / Mossoro Palhaçada.
Brazil / Rio de Janeiro / Niteroi
Brazil / Espírito Santo / Cachoeiro De
Luana Ciprinao Leite
Itapemirim
Brenda Gomes De Oliveira
Brazil / Piauí / Teresina
luan carlos silva de miranda
Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro
Daniel Cavalcante Carnero de Souza Brazil / Espírito Santo / Vila Velha
lucas Degenring Oliveira
Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro
Marina Azevedo
Brazil / Piauí / Teresina
Paulo Ricardo Szulcsewski
Brazil / Santa Catarina / Tijucas
Emerson ricardo xavier de santana
Brazil / Rio de Janeiro / Angra Dos Reis
joeniceboy
Brazil / Paraíba / Joao Pessoa
Danielle Shiba
Brazil / Paraná / Curitiba
ANTONIO CARLOS
Brazil / Distrito Federal / Planaltina
Brazil / Rio Grande do Sul / Porto
Daniel Lemos
Alegre
Matheus Valentim
Brazil / São Paulo / Mairinque
Sarah Morais da Rocha
Brazil / Amazonas / Manaus
gesner junior
Brazil / Goiás / Goiania
issu eh um absurdoo....\r\nrs
Dimitri Guimarães
Brazil / Bahia / Salvador
brasileiro.
Rodrigo T. Lima
Brazil / Ceará / Ico
Fiquei sem comentários, pra falar desse cara!
Rodrigo
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
isso."
Danilo Gimenez Ramos
Brazil / São Paulo / Mogi Das Cruzes
sejam criadas.
Rodrigo Eduardo Coninck Brandão
falando. \r\nTenho certeza que qualquer um que saiba
Feitosa
Brazil / São Paulo / Registro
disso assinara esta petição.
Clara dos Santos Barreto
Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro ditadura eterna! Acho isso um verdadeiro absurdo!!!
Jader manoel
Brazil / São Paulo / Itu
frequentar um cargo taum importante?\r\n
Gustavo Araujo da mata
Brazil / Goiás / Goiania
mas sao um bando de inuteis da nisso.
Samir de Sousa Melo Rodrigues
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
cidadoes brasileiros.
Kleber Christyan Farias Filgueira
Brazil / Pará / Ananindeua
Internet ou trazer a Ditadura de volta?
Waldener Brasil de Menezes Júnior
Brazil / Maranhão / Sao Luis
essa lei idiota!

ASSINATURAS
Herlan Patrick da Silva Cavalheiro
Diego Akio Miyoshi
Pedro Henrique Paes Salgueiro
Paulo Ricardo Koji Urtado
Gabriel Sanches de Giuli
Rafael de Brito Cândido Gomes
Robson Carneiro
Elvis Roney Quirino
Meiriene Carolina Leite

Brazil
Japan
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil

/
/
/
/
/
/
/

Paraíba / Joao Pessoa
gunma / Isesaki
Alagoas / Maceio
São Paulo / Sao Paulo
Mato Grosso / Alta Floresta
Paraíba / Campina Grande
Santa Catarina / Florianopolis

de lei absurdo.

Brazil / São Paulo / Monte Azul Paulista
Brazil / São Paulo / Ourinhos
Brazil / Rio de Janeiro / Sao Joao De transformar em criminosos pessoas de bem, enquanto
Flavio de matos Silva
Meriti
os verdadeiros criminosos estão soltos.
Não acho isso justo, primeiro vocês deviam é acabar
Ghislaine Marlyko de Souza Takashima Brazil / Paraná / Guaira
com a pedofilia, não com o entretenimento!!
caroline satye
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
muito injusto.
Felipe Caggiano Sanches
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Essa lei é um atraso para o Brasil.
tiago scavasini borges
Brazil / Paraná / Maringa
Proibir não é o caminho, regulamentar sim!
isaac ferreira dos santos
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
liberdade os justos.
Cristiano de Souza Martins
Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro estrapolando de todas as formas possiveis!
André Santana
Brazil / São Paulo / Jandira
loucos?\r\n precisamso de pessoas criativas..!!!
Raphael Marcondes Cardozo
Brazil / Rio de Janeiro / Cabo Frio
diminui o preço dos CD's originais????
marco alencar dos santos
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
mesmo.
Alan Batista Mendes
Brazil / São Paulo / Sorocaba
impostos dos fansubers sendo eles sem fins lucrativos.
Lucas Silva Lopes
Brazil / São Paulo / Ribeirao Preto
dor-quer-criminalizar-fansubbers.html"
Jose Raimundo Muniz Bezerra
Brazil / Ceará / Fortaleza
infelizmente não chegam ao nosso país.
Emanuela ceita pereira
Brazil / Rio de Janeiro / Nilopolis
não prejudicando o cara. aff
Hermes Gomes Araújo
Brazil / Distrito Federal / Sobradinho
como essa?!
leonardo leal de lima costa
Brazil / Rio de Janeiro / Sao Goncalo
obrigado, leonardo.
Stephanie Aglae Cardoso Pinheiro
Brazil / Distrito Federal / Brasilia
acabamos de ver no noticiario.
Karoline H. S. Garcia
Brazil / Paraná / Cascavel
excelentíssimo Senhor Senador!!!
Edmilson de Souza
Brazil / Santa Catarina / Sao Jose
problema.
Manuel Gouveia
Brazil / Acre / Rio Branco
Bruno Daniel Barreto da Silva
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Jefferson
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Brazil / Rio Grande do Sul / Porto
Leon Ezequiel Deicu
Alegre

ASSINATURAS
Fabricio Manzoli Salles
Priscila Oliveira Mascarenhas
Victor Yukio Oshiro
Edaudro Goto Araujo
Ricardo Ariel Costa Souza
Ingo Stramm
Victor Hugo Ferracini Valneiros
Pedro Almeida
Allan Maílson
thiago neto kubler
Renan Novelli
Juliano de Souza
Galena Leal
Bianca Fortes França
Alex Yukio Sakaguchi
Richard Oliveira Gomes
Rodrigo Tarragô Ramos de Araújo
Rubem Placido Teixeira Filho
Richelly Lima Venancio
ANDESON CLEITON LEITE
Roberta Garcia Alves
Cristian Brevia Neves
Juh L.
Marco Antonio
Jean Souza Grings
emerson guilherme de souza
Diego Luís Figueiredo
Dáphine Ponte Gomes
Rafael de Souza Luppi Monteiro
Ricardo de Oliveira Oka
ohara susumu

Brazil / Mato Grosso / Barra Do Bugres
Brazil / Rio de Janeiro / Nova Iguacu
Brazil / São Paulo / Guaruja
Brazil / São Paulo / Guarulhos
Brazil / Pernambuco / Petrolina
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Brazil / São Paulo / Carapicuiba
Brazil / Acre / Rio Branco
Brazil / Bahia / Salvador
Brazil / Pernambuco / Paulista
isso é um absurdo para todos nos fans
Brazil / Paraná / Sao Miguel Do Iguacu Erro:511
Brazil / São Paulo / Tatui
Precisa? A Lei inútil é auto-explicativa.
Queria saber o porquê esse projeto. É inadmissível.
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Brazil / Rondônia / Porto Velho
Deveria criar leis que realmente ajude o povo...
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
prediletos??? Digo não e assino essa petição!!!
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
uma droga a vai encher o saco de outro veio
Brazil / Rio Grande do Sul / Porto estadunidenses estão nos tomando, ficam ai querendo
Alegre
acabar com uma diversão que não prejudica ninguém.
Brazil / Rio de Janeiro / Sao Goncalo
essa lei hoje e suas carreiras estão acabadas amanhã.
Brazil / Espírito Santo / Serra
conseguir fazer algo contra a este acontecimento U.U
Brazil / São Paulo / Cordeiropolis
,NAO,NAO,NAO,NAO,NAO,N.........
Brazil / Mato Grosso do Sul / Campo ABSURDO. Porque ele não pensa em leis melhores que
Grande
tragam realmente o bem da sociedade?
Brazil / Rio Grande do Sul / Gravatai
pais melhor!\r\nsó irritam mais uma sociedade!
Brazil / Rio Grande do Sul / Porto e entretenimento dos internautas brasileiros ser
Alegre
considerado criminoso!
Brazil / Distrito Federal / Brasilia
é uma forma de trabalho.
Brazil / Rio Grande do Sul / Capao Da foram atendidas na hora do parto... \r\nEm vez de
Canoa
brincar de trabalhar, que tal trabalharem de verdade?
Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro ENCHENDO O SACO!!!
Brazil / Maranhão / Sao Luis
drogas, pedofilia e etc...\r\n
Brazil / Ceará / Fortaleza
sancionada.Grata.
Brazil / Rio de Janeiro / Niteroi
desenvolvimento tecnológico.
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Brazil / Paraná / Maringa

ASSINATURAS
Fredson Monteiro
Daniel
André Luis
Rodrigo Afonso Tavares
Kimiko Kayo Oshiro
Lilian Vanessa Antunes da Silva
matheus henrique cavalcante
Rafael Zitelli Silva
Francisco Edson
Ageu Arisitimunha Ferreira Filho
Paulo de tarso sobral
Lucas Tanaka
henri
Mackaulin Afonso
Rober tarley martins pinto
João Josino Tanja
Marcelo de Castro Pinheiro
Vinicius de Paiva Romero
Adriano Generoso
Livia Santos
Sérgio Augusto Costa Macedo
Gabriel Del Giudice Azevedo
Breno da Silva Barbosa
Joyce Guilhermat
Makfestor Pereira Braga
Carlos Eduardo Ferreira
Jordana Corrêa dos Santos Silva
Fábio Nobumi Onouye Fujihara
jose carlos depresbiteris
Claudio Koiti Ishikawa
Francisco Cleiton Bastos Nobre
Allan Patrik
Mateus
João Paulo
Felipe Diego Barbosa Silva

Brazil / Distrito Federal / Brasilia
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Brazil / Ceará / Caucaia
Brazil / Distrito Federal / Brasilia
Brazil / São Paulo / Guaruja
Brazil / São Paulo / Campinas
piratas.
essa lei e um absurdo\r\n
Brazil / Goiás / Goiania
Brazil / São Paulo / Piedade
uma vergonha.
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
conhecimento e informação da parte dele.
Brazil / Distrito Federal / Ceilandia
uma completa idiotice.
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
tem poder para mandar no povo
Brazil / Paraná / Londrina
essa possa ser algo viável.
Brazil / Paraná / Curitiba
aucun doutes !
Brazil / Rio Grande do Sul / Rio Grande tem."
Brazil / Pará / Belem
dessas
Brazil / Goiás / Goiania
com algo integro e de natureza correta.
Brazil / Minas Gerais / Belo Horizonte contra.\r\n\r\nAtt.\r\nMarcelo de Castro
Brazil / São Paulo / Jundiai
internet!\r\n\r\n\r\nApoiado!
Brazil / São Paulo / Salto
aquisitivo.
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
de ficar a noite interia traduzindo.
Brazil / Distrito Federal / Brazlandia
Brazil / Rio de Janeiro / Sao Goncalo
Brazil / Ceará / Fortaleza
Brazil / Alagoas / Maceio
Brazil / Goiás / Rio Verde
Brazil / São Paulo / Ourinhos
Brazil / Rio de Janeiro / Niteroi
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Brazil / Paraná / Curitiba
Brazil / Ceará / Iguatu
ciberliberdade.
Ridículo...
Brazil / Maranhão / Balsas
Brazil / Rio Grande do Norte / Natal
sem necessidade de comentários...
Brazil / Rio Grande do Sul / Porto
Alegre
Brazil / Rio Grande do Norte / Natal

ASSINATURAS
Brazil / São Paulo / Sao Bernardo Do
Campo
Brazil / São Paulo / Campinas
Brazil / Rio de Janeiro / Resende
Brazil / São Paulo / Sao Bernardo Do
Edson Hira
Campo
carlos henrique de andrade
Brazil / São Paulo / Sao Vicente
Marco Diêgo
Brazil / Rio Grande do Norte / Natal
que\r\n\crimes cibernéticos ou de informática\"."
Pedro Pereira
Brazil / Acre / Rio Branco
fans para fans? Só merecem chapada esses gajos!
Rafael David Sirotheau
Brazil / Pará / Belem
Estao querendo que criatividade se torne crime? ¬¬
Proibir isso é ridículo, eles não lucram nada com isso.
Fernando Augusto Franco Sacramento Brazil / Minas Gerais / Belo Horizonte Fazem só por lazer.
Pedro Lopes
Brazil / Acre / Rio Branco
eu.\r\nUm abraço de um fã vosso de Portugal!!!
yan carlos
Brazil / Ceará / Fortaleza
na qualidade da educação.
Felipe Domingues
Brazil / São Paulo / Jandira
Noção!\r\n\r\nQue País É Esse!
Gustavo Elias Miranda
Brazil / São Paulo / Ibiuna
politicos ladrões!
Chesman Padim
Brazil / São Paulo / Carapicuiba
salário\r\n\r\n\r\n\r\nISSO SIM É JUSTO NÉ?"
Gabrielle Silviana da Silva
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
não se prendem?\r\n "
alana d.
Brazil / Paraná / Foz Do Iguacu
acabar com CULTURA?
makai
Brazil / São Paulo / Franco Da Rocha
ajuda ....
Brazil / Rio Grande do Sul / Porto traduções de anime e mangá. Quer perder mais de um
Alegre
milhão de votos?
Luis Fernando Torres Lima
Bruno Santos Silveira
Brazil / São Paulo / Guarulhos
acesso à internet, mas essa lei é ABUSIVA. Abaixo a lei.
Letícia Magalhães dos Santos
Brazil / São Paulo / Guarulhos
valor comercial porque a proibição?
Brazil / Santa Catarina / Pouso
Jonathan Luiz Nardelli
Redondo
Lucas Miranda Wagner
Brazil / Paraná / Londrina
Larissa Cristina Franklin Tavares
Brazil / Rio de Janeiro / Niteroi
Rafael Eiti Hayashi
Brazil / Paraná / Curitiba
Brazil / Rio Grande do Sul / Morro
Ramon Pedroso
Reuter
Juliane Cristina Takahashi
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
vinicius pereira dos santos
Brazil / São Paulo / Piracicaba
Caetê Silva Coelho
Brazil / Bahia / Salvador
Luiz Otávio Lopes Alcamim
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Leandro Santos Faria
Brazil / Minas Gerais / Belo Horizonte A internet nasceu para ser livre
Fernando Lopes da Cruz
Cibele Rocha
Gabriel Rodrigues Campagnac

ASSINATURAS
Marcos José Moraes Junior
Anderson Nicolau Gomes
Marcos Tadeu Granata Filho
Jefferson Orismar de Barros Oliveira
Daniel
Cristiano Ramos
José Roberto Silva de Sousa
fabiano
Michel Mitsuo Mendes da Silva Fukuda
Mayara Queirós
Pedro
Sidmar De Araújo Menezes
murilo
João Paulo Pereira Casimiro
Charles william marques da silva
Douglas Faria Moreira Mareli
Marcelo Eustaquio Lucera Silva
RICARDO DE CARVALHO
Gilvane Miriam Chaves Melo
Péricles Sales Duraes
Thiago Henrique Andrade Stocco
Guilherme Coe Maeda
Marco Aurélio Sogari
Gessy Caetano da Silva Junior
Angelita de Lima Poncio
Gabriel Alessi Rodrigues
Tacio Luiz de Freitas Junior
Gabriela Paes de Pontes
Bernardo Barbosa
Jonathan
miriam vânia Lyrio Luz
Ulisses T. Do Carmo
Diogo de Castro Mendonça
Jorge Jose Fernandes Filho

Brazil / São Paulo / Sao Paulo
criatividade do internauta isso é um absurdo!!!!
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
liberdade!
Brazil / São Paulo / Piracicaba
piratas.\r\n\r\nAtt. Marcos \Chupzz\" Granata Filho"
Brazil / Paraná / Curitiba
deupatados deveriam se preocupar
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
por merecer o seu salário!"
Brazil / São Paulo / Santo Andre
por porem esses governantes lá...
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
sinal de criatividade, e não sinal de criminalidade!
Brazil / São Paulo / Guarulhos
Não tenho o que comentar desse palhaço.
Japan / Aichi-ken / Iwakura Shi
Brasil(pois moro no japão)!!!
Brazil / Ceará / Fortaleza
adimitiriam tal \crime\"."
Brazil / Acre / Rio Branco
a crer que o Brasil tenta atirar a culpa pros outros.
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
precisando durmir um pouco."
Brazil / Pará / Belem
isso é uma coisa qe vcs não te oqe fazer seus ladrões
Brazil / Minas Gerais / Divinopolis
prostesto. Obrigado
Brazil / Minas Gerais / Belo Horizonte traficante, com a fome no pais, por favor né =/\r\n
Brazil / Rio de Janeiro / Niteroi
para população discutir isso.
Brazil / Minas Gerais / Contagem
dinhero faze leis estúpidas. "
Brazil / São Paulo / Paulinia
Brazil / Minas Gerais / Belo Horizonte
Brazil / São Paulo / Campinas
Brazil / Paraná / Curitiba
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Brazil / Rio Grande do Sul / Porto
Alegre
Brazil / Minas Gerais / Belo Horizonte
Brazil / Paraná / Curitiba
Brazil / São Paulo / Presidente
Prudente
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Brazil / Paraná / Maringa
Brazil / Rio de Janeiro / Teresopolis
comercializados no Brasil...........
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
internautas!
Brazil / Bahia / Santa Ines
debate...Liberdade, Transparência já
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
preucupar com desenhos animados?\r\nPorfavor né
Brazil / Distrito Federal / Brasilia
trabalhar de verdade.
Brazil / São Paulo / Tupi Paulista
de tirar o laser de alguns.

ASSINATURAS
Rafael Cruz de Mattos
Moacir carlos Patricio Avila
Geovani Donizeti da Silva
Gwidyons França de A. Soares
Elton F. Porsch
Afranio Ferreira Junior
Marcio Lourenço da Costa
gean carlo antunes
Camila M. Bubans
Iugo Baggio Albano Bezerra
Victor Hugo
Guilherme Floriani Saccomori
luciano mazzucca
Rui Martins dos Santos
Esser Milagres
Sheila Souza
Sandro
Renê José Mendes de Almeida
aldo yoshio ike
Hugo Leonardo Soares da Silva
Leonardo Hoshiguti de Carvalho
Cíntia Requião de Lima
Antonio Cleofas Pessoa de Almeida
Thais
jose doisete araujo filho
Denise Bastos da Silva
Nathália Pinheiro Martins
Michell Reeche
Azemar Candido de Oliveira Junior
Petoel de Sousa Lima Filho
Thiago dos Santos Souza
Ramiro Araújo Chaves

Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro animal senador??...
Brazil / Santa Catarina / Jacinto até isso querem tirar de nós, estou com tudo contra
Machado
essa lei.
Brazil / Minas Gerais / Belo Horizonte poucos direitos q o brasileiro ainda tem.
Brazil / Distrito Federal / Brasilia
motivo plausível para que essa lei seja aprovada.
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
arraigou no executivo,no judiciário e no legislativo!!!
Brazil / Pará / Belem
saúde. e para de esta fingindo que estão trabalhando.
Brazil / Minas Gerais / Caratinga
com a mãe de vocês !
Brazil / Rio Grande do Sul / Porto r\nbando de desocupados.\r\nos \líderes\" desse país só
Alegre
me fazem vomitar!"
Brazil / Rio Grande do Sul / Passo querem
fazer
uma
LEI
que
impossibilita
a
Fundo
CRIATIVIDADE? QUE PAÍS É ESSE?\r\n\r\nAH, é o Brasil!
Brazil / Rio Grande do Norte / Natal
prendam os autores de livros tbm!"
Brazil / São Paulo / Leme
crime?!\r\nSem palavras...
Brazil / Paraná / Curitiba
a sociedade.
Brazil / São Paulo / Suzano
voto se precisar de mais algo eu tento ajudar =]
Brazil / Goiás / Goiania
Brazil / Minas Gerais / Amarantina
Brazil / São Paulo / Guarulhos
Brazil / Santa Catarina / Sao Joao
Batista
Brazil / São Paulo / Campinas
Brazil / São Paulo / Carapicuiba
Brazil / Pará / Belem
Brazil / Paraná / Curitiba
Brazil / São Paulo / Pirassununga
Brazil / Distrito Federal / Ceilandia
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Brazil / Ceará / Fortaleza
contra esse projeto charlatã
Brazil / Santa Catarina / Florianopolis ganha dinheiro com isso.
Brazil / Rio Grande do Sul / Alegrete
querem transformar internautas neles.\r\nPatético...
Brazil / Minas Gerais / Belo Horizonte Tem muitas coisas mais importantes a se tratar...
Brazil / São Paulo / Carapicuiba
uma das unicas coisas q prestam nesse país...
Brazil / Piauí / Teresina
incompetentes e irresponsáveis…
Brazil / São Paulo / Ilhabela
entendem!!!\r\n\r\n\r\nP A L H A Ç A D A ! ! !
Brazil / Piauí / Buriti Dos Lopes
palhaçada!!

ASSINATURAS
Jonathan Pinto Sperafico
Lucas Leite Pimentel
Karine dos Santos Souza
Rafael Henrique Coelho
Icaro Andrade Araújo
Angélica Juliane de H. Ceconello
Ana Júlia
Bianca da Silva Ribeiro
Rui Fonseca
Bruno Antônio de Pinho
Cibelle Ruschel
Claudio Ferreira
Daniel Reis Silva
Tomas M Moleiro
Thiago Luiz Sakugawa
Tassio Pontin Espanhol
Diogo Nogueira Rocha
Wellington
Evilásio Joaquim Machado Jardim
Juliana da Silva Goulart
Bernardo Barbosa
Mauricio Feijó da Silva
Lais
Gustavo Oliveira de Souza
aldo luz
Bruno Nagasawa Pinto
Edson Andrade de Alencar
Jivago Oliveira Almeida Chaves
Joubert Guimarães de Assis
Estephan Suzano Goicochea
Flávio Fernandes da Silva

Brazil / Rio Grande do Sul / Sao policiais e presidente que roubam MILHÕES do caixas
Leopoldo
do país, e ainda tem um salário de R$10 mil por mês.
Brazil / São Paulo / Osasco
assistem, não ladrões de banco via internet
Brazil / Sergipe / Aracaju
banalizar Fanfics eh o cumulo da burrice
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
realmente mudaria para melhor a vida dos brasileiros.
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
isso.
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
pessoas??\r\n\r\nSomos criminosos, por sermos livres?
Brazil / São Paulo / Sao Joao Da Boa livros de auto-ajuda, só queria que pensassem nisso,
Vista
obrigada.
Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro cultura é um direito constitucional."
Brazil / Acre / Rio Branco
unânimes.
Brazil / Santa Catarina / Sao Jose
com o direito de privacidade dos internautas.
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
graças a fanfictions
Brazil / Acre / Rio Branco
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Brazil / São Paulo / Sorocaba
Brazil / Mato Grosso do Sul / Campo
Grande
Brazil / São Paulo / Pradopolis
Brazil / Minas Gerais / Belo Horizonte
Brazil / São Paulo / Jundiai
Brazil / Maranhão / Timon
Brazil / Rio de Janeiro / Sao Goncalo
verdadeiros bandidos que estão a solta!
Brazil / Rio de Janeiro / Teresopolis
comercializados no Brasil...........
Brazil / Rio Grande do Sul / Porto querem, então por que nos cortarem as pernas e
Alegre
braços logo no começo?
Brazil / Rio de Janeiro / Nova Iguacu
seja aceita...
Brazil / Rio de Janeiro / Duque De aumentar o salário mínimo, e querem tira o nosso
Caxias
lazer.\r\n
Brazil / Santa Catarina / Palhoca
que usam sua criatividade para ajudar outros.
Japan / São Paulo / Kikugawa
Isso naw esta certo
Brazil / Maranhão / Sao Luis
de acesso e transmissão de cultura.
Brazil / Goiás / Goiania
já acontecem não é? É uma piada mesmo...
Brazil / Minas Gerais / Belo Horizonte um hobby desses é crime, tenha paciencia
Brazil / Espírito Santo / Aracruz
disponibilizar com as nossas proprias mãos\r\n\r\n
Brazil / Paraná / Rolandia
na hora de criar tais artes."

ASSINATURAS
João Paulo Feitosa Couto

Brazil / Acre / Rio Branco
trabalho de ninguém, portanto não há crime.
Brazil / Rio Grande do Sul / Porto
Henry PG
Alegre
animes 4 ever!
Daniel Rogueira Melo Nogueira
Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro alguem,o caso não é parecido?
Ana Carolina Muniz
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
que me enganei? Espero que não.
Anderson Cardoso de Souza
Brazil / Goiás / Anapolis
além de um absurdo, é totalmente irresponsável.
luiz paulo alves de oliveira
Brazil / Minas Gerais / Araxa
essa eles fazem isso e muita injustiça.
Fernanda
Brazil / São Paulo / Ribeirao Preto
NOSSOS DIREITOS !
Brazil / São Paulo / Sao Joao Da Boa um recurso de nossa LIVRE Internet. \r\n\r\nGrato pela
Felipe Baldon Benutti
Vista
atenção.
Túlio Capoto
Brazil / Pernambuco / Olinda
o que fazer!!
Daniela Souza
Brazil / Bahia / Salvador
Denis Alvarez Vaz
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Roque dos Santos Lordelo Junior
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Ricieri Negrely Fernandes
Brazil / Rio de Janeiro / Niteroi
Vitor Barreto Vandelli
Brazil / Sergipe / Aracaju
Lucero de Albuquerque Maranhão
Ridículo,
anti-constitucional
e
completamente
Junior
Brazil / Alagoas / Maceio
desnecessário.
Euler Natori Brasil
Brazil / Rondônia / Porto Velho
Praticamente terei que cancelar minha internet.
Luiz Carlos Marques Junior
Brazil / Paraná / Curitiba
invasão de privacidade.
Daniel Gaia da Silva
Brazil / Minas Gerais / Belo Horizonte Liberdade de navegação!
principalmente com quem é afetado que no caso é
Franz Eubanque Corsini
Brazil / Mato Grosso do Sul / Dourados toda uma sociedade.
Brazil / São Paulo / Sao Jose Dos sem comentarios, isso é totalmente ridiculo, lei sem
Augusto Cesar da Silva
Campos
fundamento algum.
Lucas Ribeiro Paulo
Brazil / Paraná / Curitiba
coisa MUITO mais importante pra preocupar.
Sarthre souza Leite
Brazil / Ceará / Fortaleza
apresentados?
Samantha Regina Alves de Rezende
Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro matando
Marcos Paulo Pafume Ribeiro
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
sem eles fazerem nada.
ricardo da silva
Brazil / Santa Catarina / Joinville
fazem alguma coisa é so pra incomodar os outros.
Aliny Bezerra de Almeida
Brazil / Amazonas / Manaus
gente de sorrir?
Montesquieu de Souza da Silva
Brazil / Espírito Santo / Serra
declarar!!!
Brazil / Rio Grande do Sul / Sao tributos da compra de produtos da indústria de áudio,
Andrius Gabriel
Leopoldo
vídeo e software é a melhor escolha.
Jackson carlos aragão
Brazil / Mato Grosso / Alta Floresta
preocupação com a sociedade.
Daniel Alves Fernandes
Brazil / Rio de Janeiro / Sao Goncalo
burro so vai acontecer isso.

ASSINATURAS
Guilherme Caeiro de Mattos
Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro por minha pessoa.
Tiago Ortega
Brazil / São Paulo / Marilia
somente um lazer para todos.
Sophia Alexsandra Archangelo
Brazil / São Paulo / Campinas
escreve
Antonio Daniel Pavão Coutinho de
Alencar
Brazil / Pernambuco / Recife
Andre Renato
Brazil / Distrito Federal / Brasilia
Gustavo Lupi
Brazil / Rondônia / Rolim De Moura
Jorge Luis Lopez Carrasco
Brazil / Minas Gerais / Belo Horizonte
Thales Madeira da Silva
Brazil / Pará / Belem
Thiago Dias Vicentin
Brazil / São Paulo / Jacarei
Tainá
Brazil / Alagoas / Maceio
Felipe Bazzo Tomé
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
com o uso de placas de captura por exemplo."
Vagner Alencar Cardoso
Brazil / São Paulo / Votorantim
cultura, coisa que fala para eles.
Caio Prizon Silveira
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Daniel Ferreira
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Nicholas Lemos de Figueiredo
Brazil / Minas Gerais / Sete Lagoas
Thiago Moreno Franco
Brazil / São Paulo / Guarulhos
Brazil / Rio Grande do Sul / Porto
Vítor de Mesquita Lopes
Alegre
Gabriel Barros Freitas
Brazil / Rio de Janeiro / Volta Redonda
Bernardo Barbosa
Brazil / Rio de Janeiro / Teresopolis
comercializados no Brasil...........
paulo
Brazil / São Paulo / Guarulhos
Acabe com essa intenção de lei estupida
Alexandre Perry de Souza Werneck
Brazil / Distrito Federal / Brasilia
individuais.
Valter Brito
Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro Um voto para a liberdade cultural e sem fins lucrativos.
É uma pouca vergonha...
Elizabeth Ynaia Moreira de Freitas
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Sevastra
Brazil / Minas Gerais / Belo Horizonte -.-''
Daniel Berg
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
ser um usuário pra propor tal coisa.
Panic Raider Sliver
Brazil / Rio Grande do Norte / Natal
SERIO...
Marcos Vinicius Reballo
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
internet para os fãs! Pensem melhor"
Jorge Fernando Ramos Bezegrra
Brazil / Ceará / Fortaleza
aposento milhonario
Gustavo Sanches
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
sair do fundo do poço como está!
Ivan Arthus Ribeiro Souza
Brazil / Ceará / Fortaleza
levar problemas de casa para o Senado.
Alex Bruno
Brazil / Ceará / Fortaleza
besteira.\r\n\r\n\r\nAss,.: Alex Bruno, Fortaleza Ceara
Arthur Sá Corrêa
Brazil / Rio de Janeiro / Petropolis
com quem está feliz!
Patrícia
Brazil / Distrito Federal / Brasilia
intrigas? RIDICULO!
Jean Mauricio Castro Horacio
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
fazer qualquer inultilidade em ano de eleição\r\n

ASSINATURAS
Daniela Benedet
João Lucas de Oliveira e Silva Santos

Brazil / Santa Catarina / Tubarao
Brazil / Minas Gerais / Uberlandia

Fernanda Garcia Petenate
Julia Barollo

Brazil / São Paulo / Sao Caetano Do Sul
Brazil / São Paulo / Sao Paulo

Rafael Toshio Sakai
Janderson Silva Schettino
Douglas Silva de Freitas
Lucas Miranda França
Rafael Moraes
RODRIGO HENRIQUE STEIN
Elizabeth Cristina S. F.Borges
Bernardo Barbosa
Euler Morais
André Pinheiro Ferraz
Sara
Leandro da Silva Cardozo
Lidia Pereira dos Santos
Andrei Alexei Levy Buslik
Tulase de Mendonça Carnaúba
Guilherme de Castro Fernandes
Huderson França Keffler
Alexandre Brenner de Ávila
Anderson da SIlva
Gildo Cravo Batinga Neto
Keidson Paiva de Freitas
david chaves morais
Gabriela
Keyssi

Brazil / Mato Grosso do Sul / Dourados
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Brazil / Minas Gerais / Divinopolis
Brazil / Distrito Federal / Taguatinga
Brazil / São Paulo / Ourinhos
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Brazil / Minas Gerais / Belo Horizonte livre!\r\n
Brazil / Rio de Janeiro / Teresopolis
comercializados no Brasil...........
Brazil / Minas Gerais / Uberlandia
Sou totalmente contra!
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Mais transparencia e menos ignorancia!
Brazil / Alagoas / Maceio
os meus queridos animes TT.TT
Brazil / Santa Catarina / Tubarao
sem o minimo de planejamento."
Brazil / Rio Grande do Norte / Natal
brasileiros!
Brazil / Distrito Federal / Brasilia
nas eleições.
Brazil / Alagoas / Maceio
jogos que se preocupam com isso, infelizmente."
Brazil / São Paulo / Valinhos
vezes mais rapido?Se não vc é BURRO!!
Brazil / Espírito Santo / Colatina
autista...)
Brazil / Goiás / Itumbiara
vencer essa causa.
Brazil / Santa Catarina / Joinville
r\n\r\nAnderson \ Andy\" Silva "
Brazil / Sergipe / Aracaju
consumidor.
Brazil / Mato Grosso / Rondonopolis
gosto menos ainda.
Brazil / Roraima / Boa Vista
nao e uma leizinha dessa que vai impedir
Brazil / Paraná / Curitiba
escrevendo, pelo que eu sei não faz mal a ninguém.
Brazil / Espírito Santo / Vila Velha
Petição ao Senado Federal
Brazil / Santa Catarina / Sao Joao
Batista
Brazil / São Paulo / Brodowski
Acho um absurdo ,
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Brazil / São Paulo / Sao Paulo

carlos
Rubens Aparecido Furlan Junior
Gracy Massaro Nunes Silva
Renan Ribeiro Rodrigues
Debora

ar ?!"

ASSINATURAS
Marcelo Silva Gasparoni
cleonice andrade holanda
Gilberto Hernandes Junior
Daniel de Jesus Lopes
Robert Cristian Abreu
Leandro Gomes Martinez
Arthur
Henrique Suathê Esteves
Ivan Eduardo Sartori Regados
Marcio Vinicius Araujo Rodrigues
Ettore Brunetti Bovo
Jean Mixel
Paulo Ricardo
Mauro Massaharu Ferreira Tanaka
Guilherme
Vinicius Nunes de Freitas
Evandro de Lemos Fagundes
Paulo Roberto dos Santos
Alexandre M P
Arthur Lucena Alves de Sousa
António Rosende
Emir Beltrão Da Silva Neto
Eric Daniel Abrão
Otávio Araújo Neto
Bruno
Xavier Hernando M. Lozano
Fellipe de Oliveira Ferreira
Fernanda Dias da Silva
Gilberto Arantes
Edivania Moura Santos
Larissa
Allan de Paula e Silva
Thiago do Carmo Tambara
José Carlos Carvalho Júnior
Vinicius Prestes Barbosa Meger

Brazil / Rio Grande do Sul / Canoas
Brazil / Distrito Federal / Brasilia
Isso é uma comédia
Brazil / São Paulo / Americana
Brazil / São Paulo / Teodoro Sampaio merecem atenção e não funsuber's.
Brazil / Minas Gerais / Sete Lagoas
ditadura.
Brazil / Distrito Federal / Brasilia
o nosso pais não vai pra frente
Brazil / Paraíba / Joao Pessoa
no tempo.
Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro Eu assino a essa petição.
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Não a este absurdo!
Brazil / Piauí / Teresina
mesmo
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
agravada.
Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro doido sem nada pra faze e inventa essa lei tosca....=X
Brazil / São Paulo / Campinas
Vamos lá não vamos deixar tirar os nossos direitos
Japan / Aichi / Toyohashi
algo pra acabar com a corrupção ?
Brazil / Paraná / Curitiba
ridiculo...
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
conseqüências e impactos.
Brazil / Pernambuco / Recife
teriam metade dos fãs que possuem hoje.
Brazil / Minas Gerais / Belo Horizonte e a \"liberdade\" da sociedade brasileira."
Brazil / São Paulo / Piracicaba
Sonho\"\r\n"
Brazil / Paraíba / Joao Pessoa
menos que o próprio povo para reivindicar e protestar.
Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro sem interesses monetários
Brazil / Pará / Belem
poder para tirar algo que ede todos.
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
SEEDERS DESTE PAÍS!!
Brazil / Rio Grande do Norte / Natal
tornar esta mania mundial \"paga\"????"
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
tantas sugeiras que ocorrem nesse pais.\r\n
Brazil / São Paulo / Presidente
Prudente
Brazil / Minas Gerais / Araguari
Brazil / Rondônia / Porto Velho
Brazil / Minas Gerais / Sao Lourenco
Brazil / Sergipe / Aracaju
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Brazil / São Paulo / Guarulhos
Brazil / Espírito Santo / Vila Velha
Brazil / Goiás / Anapolis
Brazil / Paraná / Curitiba

ASSINATURAS
Tiago Fiori Borba
Arciles Manoel Pagio Junior
Lucas Silva
jhuan claudio matos de Oliveira
Luciana Vaz Vieira Reis
Thiago Tavares
Bruna Rosa Mello
Jessica Saintd
alan tadeu de assis morais
Kelly Terumi Yuki
Artaxerxes Ribeiro Fernandes Junior
Arthur Mihailoff Teixeira
Paula Brussi Malfará
Elisabete Novaes de Souza

Brazil / São Paulo / Porto Ferreira
Brazil / Espírito Santo / Cariacica
Brazil / Rio Grande do Sul / Porto
Alegre
Realmente ridículo esse projeto de lei.
Brazil / Mato Grosso / Cuiaba
NELES!
Brazil / São Paulo / Jandira
um usuário não está certo.
Brazil / São Paulo / Ribeirao Preto
querermos essas leis.
Brazil / Rio Grande do Sul / Canoas
justificativa convincente ou concreta!
Brazil / Acre / Rio Branco
Que palhaçada! :x
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
qualidade.
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
vergonha, senador.
Brazil / São Paulo / Santa Fe Do Sul
violação de direitos autorais.
Brazil / São Paulo / Jundiai
considerado um ato criminoso.\r\nABSURDO!!!!
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
uma coisa que não faz mal à ninguém.
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
desejamos apenas nos divertir... é lastimável!

julio cesar buosi

Brazil /

willian rubira da silva

Brazil /

Waldemis Ferreira da Silva Filho
Renato Rezende Costa
Diego Benvindo Oliveira Santos
Marcio Yoshio Matsushita
Mariane lenquiste Idesti
Rui Engracia
Caio Henrique Cavalcanti
Alexander III

Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil

Fred

Brazil /

zheng yongwang

Brazil /

Samuel Evangelista do Nascimento

Brazil /

Liahonna de Sousa

Brazil /

/
/
/
/
/
/
/
/

ASSINATURAS
Vocês querem mais bandido que tem em brasilia , que
são pegos roubando o nosso dinheiro , eo maximo que
acontece é o infeliz pedir renuncia e tudo bem ...
Simplesmente querem voltar a ditadura e a censura no
pais .... Em outras palavras o sr deputado quer
aparecer ... Então coloca uma melância no pescoço ..
Não to nem ai com essa lei .. se eles forem entrar em
90% dos lares brasileiros ia faltar cadeia pra todo
São Paulo / Sao Paulo
mundo ... eu mesmo ia pegar perpetua ......
não tem porque proibir algo uqe não pode ser
considerado pirataria, ja que não tras lucro a ninguem,
Rio Grande do Sul / Rio Grande e pelo contrario, divulga o item
esse azevedo não tem nossao de criminalidade...
pessoas criativas e honestas, indo pra prisão no meio
de ladrões e assacinos... o nivel de insanidade dele
deve ser absurdo. é so mais um querendo aparecer...
depois de dizerem que isso é coisa do demonio, agora
dizem que é crime. como nao conseguiram pela
Pernambuco / Recife
religiao, agora tao tentando pela lei.
São Paulo / Sao Paulo
Pará / Belem
São Paulo / Americana
São Paulo / Porto Ferreira
São Paulo / Sao Paulo
Lei completamente inadimiscível!
sou totalmente contra!
Paraíba / Joao Pessoa
São Paulo / Sao Paulo
Lei ridicula , voltamos a ditadura foi?
Deve-se rever o texto deste progeto de lei afim de não
Distrito Federal / Brasilia
prejudicar varias outras areas da net.
São essas coisas que nos leva a acreditar que o Brasil
Rio de Janeiro / Rio De Janeiro nunca ira para frente...
Lei totalmente sem pé nem cabeça. Dá pena ver como
um legislador tem a audácia de propor leis sem nem
Minas Gerais / Contagem
tomar conhecimentos prévios.
Bem..na minha opinião isso não deveria ser
considerado um crime porque graças aos sites das
equipes que traduzem os mangás nós podemos
conferiras novidades que saem do Japão diretamente
para cá e sem contar o fato de que há coisas muito
mais preocupantes no brasil para se preocupar=/
Ceará / Sobral

ASSINATURAS

Fernando Henrique Ramos Mendes

Leonel

jessica
Lucas Mendonça

Willian Ricardo Schmidt

Cleiton Gonçlaves

A criação de tal lei, é impor sobre os brasileiros um
regime na qual cada vez mais a liberdade de
comunicação e meio de expressão será tirada de cena,
impedindo as pessoas de se expressar, e quem sabe
assim, eles possam controlar o povo sem cultura,
Brazil / São Paulo / Martinopolis
ignorante como sempre fizeram. \r\n
Daqui um fã de Portugal. Aos vossos senadores,
preocupem-se em cuidar dos roubos, raptos,
assassinatos, droga, etc e deixem estar as
Brazil / Acre / Rio Branco
comunidades de fansubers em paz!
Eu não concordo com essa lei.\r\nEssa lei vai tirar a
liberdade de milhares de internautas brasileiros. Ate
mesmo fics que são expressões criativas serão
considerados crimes. Alem de tirar a liberdade, essa lei
mostra um total falta do que se fazer por parte dos
Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro políticos brasileiros.\r\n
\Eu posso não saber usar espadas, navegar, cozinhar
ou mentir, mas sei que preciso de outros para
Brazil / Ceará / Fortaleza
continuar vivendo!\"\r\n\r\n\\o/"
Sacanagem. Nos mal temos espaço em cadeias para
prender assaltantes e assassinos, imagina internautas
que compartilham seus arquivos. Que crime existe em
capturar seriados da TV, legenda-lo e distribuir
gratuitamente?\r\n\r\nAo inves de se preocuparem com
a inflação que está subindo, agora querem \mostrar
Brazil / Paraná / Marechal Candido trabalho\" criando uma lei extremamente fútil. Pelo
Rondon
amor de Deus."
O senador deveria se importar mais com crimes onde
muitos hospitais, escolas e outras entidades são
fechados por falta de verba ou desvio da
mesma\r\nDeixo minha indignação sobre esse projeto
de lei proposto pelo senhor Senador Eduardo
Brazil / São Paulo / Piracicaba
Azeredo\r\nCleiton Gonçalves

ASSINATURAS
Isso é um absurdo e uma violação ao direito de
liberdade de expressão, criatividade e solidariedade
entre
internautas
que
contribuem
com
a
democratização do acesso as diferentes manifestações
culturais, tanto nacionais quanto internacionais. saúdo
aqueles que tiveram a iniciativa de se opor a tal
projeto de lei e espero que nossa voz se faça ouvir,
tendo em vista o apoio de inumeras instituições de
respaldo que tambem preocupam-se com o tema e
Bruno Oliveira dos Anjos
Brazil / Bahia / Salvador
suas implicações diversas.
Eu só poderia afirmar que se houver um precesso
contra of fansubers, fansfictions, e tradutores de series
e desenhos animados da televisão pública e privada do
exterior, creio que acabaria com o negócio de uma
grande empresa chamada YouTube, pois grande parte
dos vídeos no mesmo são de autoria estrangeira e
Caio Framil Assumpção
Brazil / São Paulo / Araras
tradução feita no Brasil.
Não aceito que sejamos sujeitos a limitações de
criatividade, e limitações do capitalismo selvagem que
impera em nosso País e no Mundo.\r\nSe há
necessidade de combater algo, que combatam a
violencia, que se alastra tanto pelo Brasil, como pelo
Larissa de Andrade Silva
Brazil / Amazonas / Manaus
Mundo.
Aff... se nó estivessemos roubando velhinhas na
esquina ele poderia falar alguma coisa, nós estamos
em nossa casa, lendo história feitas por nossas amigas
(os) e ele está implicando. Se todos os problemas do
mundo fosse a invenção de histórias e a publicação
delas na rede da internet, o mundo seria tão perfeito,
Brazil / São Paulo / Sao Bernardo Do mas todos sabemos que não é esse o único problema.
Nádia Luiza Gomes Garcia
Campo
O Brasil merece cada politico q
Tenho pena de você ser tão burro assim,os fansubs são
de fã para fã e eu acho uma burrisse fazer esses tipo
de coisa \r\n\r\n
Daniel
Brazil / Paraná / Cascavel
isadora pereira
Brazil / Espírito Santo / Vitoria
Paolo Haji de Carvalho Bueno
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Thais Rodrigues Pampado de Carvalho Brazil / São Paulo / Louveira
cinara vilela
Brazil / Rio Grande do Sul / Pelotas
Diego Duarte Borges
Brazil / Pará / Belem

ASSINATURAS
Daniela Ávila

Brazil / São Paulo / Sao Paulo

Mateus Pires Tonon

Brazil / Paraná / Londrina

Esse projeto de lei é um retrocesso. É totalmente
antidemocrático.
Não acho que fansubber seja um crime mas sim
pessoas que querem ajudar as outras com suas series
preferidas

Diego Silva

Brazil / São Paulo / Santo Andre

Julia Souza Makiyama

Brazil / São Paulo / Barueri

Marcio Franceschini

Brazil / Paraná / Cascavel

Um senador devia estar preocupado com problemas
como desemprego, violência, saúde, não inventar
projeto de lei pra falar que fez alguma coisa no senado.
Tanta coisa séria, tantos crimes , assasinatos, roubos,
casos de pedofilia pra o senador se preocupar, e ele
quer criminalizar uma coisa que quase todos os jovens
fazem, que estimula a criatividade e proporciona mais
cultura. \r\n- sendo que a maioria dessas coisas que ele
pretende criminalizar não dá lucros pra pessoa que faz.
(refiro me a fanfictions)
Isso é uma vergonha. Os senadores tem com muito
tempo livre\r\nPor que eles não resolvem?\r\neducação, está uma porcaria\r\n- saúde pública
também\r\n- Segurança pública (adivinhem) uma
porcaria (oh! não sabia disso, por que nao me
falaram?)\r\nMas, existem outras prioridades!\r\nAprovar cirurgia de mudança de sexo no SUS\r\nAprovar a porcaria da CSS e \fuder\" mais com a
população\r\n- Esta lei idiota\r\nQue perca de tempo.
Só por Deus pra aturar os políticos. Votem nulo e sejam
felizes"

ademir lemes de souza

Brazil / São Paulo / Sao Paulo

eu gostaria de providencia dos orgão competente pois
cada vez a internet prolifera a crinalidade e aqui é local
de pesquisa,amizade, e trabalho desde já agradeço.

filipe

Esse senador pensa em fansubs que colocam arquivos
de graça como criminosos enquanto isso o pai do
Ayrton Senna escraviza pessoas na Bahia, a Amazônia
vai pro saco (e não é só por causa de madeira sabia?) e
bebês morrem em um hospital porque ele está
Brazil / São Paulo / Sao Caetano Do Sul superlotado. Mas quem se importa com isso?

ASSINATURAS
Senador, vá se preocupar em criar projetos de lei que
combatam o crime organizado, a corrupção, a
desigualdade social e melhorem a educação deste
país, e não em ficar chamando de \criminoso\" quem
escreve uma fanfic.É deste tipo de lei que o Brasil
realmente precisa"
Acho um absurdo ser proposto isso, o que é
viavelmente impossível tendo em vista o quão ampla a
internet se tornou.\r\n\r\nDevia ser propostas sim
mudanças na saúde e na segurança.
preocuparem\r\nSaúde, Educação,\r\npor algum motivo
pessoal... ou desenformação desse politico estúpido,
tente colocar uma lei guela abaixo sem nexo.....
\r\n\r\nbom..... depois que colocaram
cirurgia de
mudança de sexo no sus.... \r\nhehe\r\nnão duvido que
eles proibam nos todos de respirar... \r\nsem pagar
taxa extra...
Nada disso visa o lucro e inclusive ajuda a divulgar tais
desenhos, que não fariam tanto sucesso em canais
abertos, ou talves nem chegassem ao Brasil, se não
fossem os fansubbers.
Cara eu acho uma falta de vergonha um fdp desses vir
querer
proibir
os
grupos
de
Fansubbers\r\n\r\nPo...\r\n\r\ngente como ele rouba o
Brasil todo dia e ninguem reclama \r\n\r\nquem ele
pensa que é pra vir querer tornar isso ilegal

Ludmilla Sena

Brazil / Bahia / Salvador

Alexandre Magno dos Santos Bastos

Brazil / Minas Gerais / Belo Horizonte

Eduardo Gobetti

Brazil / Paraná / Cascavel

Lucas Martins de Araújo Freitas

Brazil / Pará / Belem

Daniel Matheus Lima Neto

Brazil / Goiás / Formosa

Diênifer Schmitt

Sou contra essas ideias de privação, por que não
elaboram planos para melhorar educação ou mesmo a
saúde, temos poucos hospitais aqui na região, e este
ainda fecham.Que vergonha, por favor olhem para os
lados e vejam os verdadeiros problemas, o povo não
Brazil / Rio Grande do Sul / Novo pode viver em paz, sempre elaboram alguma lei nova e
Hamburgo
sem utilidade.\r\nSeria bom pensar em algo mais util.

Fernando Portella
Allan
edson anibal de macedo reis batista

ASSINATURAS
A Legislação Brasileira, possúi vários artigos que
permitem a \Liberdade de Expressão\".\r\nAo Contrário
dos Ministros, Deputados, Senadores e POlíticos em
Geral, tratarem de assuntos como Segurança Pública,
Maiores Penas para Pedófilos e ou Assassinos, iniciam
um massiço ataque contra a liberdade de expressão do
povo brasileiro.\r\nAo que se assemelha, a Censura
Jornalística imposta pelo Governo Militar durante o
Regime.\r\n\r\nVergonhoso, e Triste para o Povo
Brazil / São Paulo / Sao Caetano Do Sul Brasileiro."
Com a aprivação dessa lei vai pacerer que o Brasil está
tentando lucrar com tudo na internet,além de estar
Brazil / Paraná / Curitiba
tirando muitas influências culturais das pessoas.
Por favor não destruam nosso país.\r\nmuita produção
Brazil / Rio Grande do Norte / Natal
criativa e tecnológica depende da internet livre.

Edely

Brazil / São Paulo / Sao Paulo

victor galaverna
Carlos Henrique França

Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Brazil / Paraná / Cascavel

Rosangela Araujo Lima

Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro

Jéssyka Batista dos Santos
Matheus Franklim R. de Oliveira
rafael santos da rocha
Daniel Fernandes
Diego Rodrigues da Mota
Marco
Vitor Hugo Martelli

Brazil / Paraná / Paranagua
Brazil / Minas Gerais / Formiga
Brazil / São Paulo / Santo Andre
Brazil / Paraná / Curitiba
Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro
Brazil / Paraná / Toledo
Brazil / Paraná / Curitiba
Brazil / São Paulo / Sao Bernardo Do
Campo
Brazil / São Paulo / Limeira
Brazil / Goiás / Pires Do Rio

Jean Felipe Lopes Rodrigues
William Aldevino dos Santos
João Pedro Ferreira da Silva

A VIOLÊNCIA EM NOSSO PAÍS CRESCE CADA VEZ MAIS,
E NO VIRTUAL ESTÁ CADA VEZ MAIS PERIGOSO.\r\nPOR
FAVOR, TORNE NOSSO PAÍS MELHOR, PARA QUE
TENHAMOS ORGULHO DE SERMOS BRASILEIROS.
aaaff absurdo isso, nada ve, fics são historias CRIDAS e
não recontadas ¬¬
¬¬ no coments pra esse senador
Dispenso comentário! Afinal estamos falando de uma
cultura que já é nossa!
Ridiculo. \r\nTem tanta coisa acontecendo por aí, e
esse tal de não sei quem vem querer criar essa lei
estúpida?

ASSINATURAS
Claydson Hideki Ohno

Brazil / Paraná / Maringa

Alexandre Otranto Esquitini

Brazil / São Paulo / Campinas

Higa Naiara Costa Sarmento
Andre Arnold
Ana Paula Yamaguti

Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro
Brazil / Paraná / Curitiba
Brazil / São Paulo / Sao Paulo

Matheus Scoparo do Espirito Santo

Brazil / São Paulo / Pacaembu

Timóteo Ramos Cordeiro Martins

Brazil / Maranhão / Imperatriz

Andrei Ali Odes Bubolz

Brazil / Rio Grande do Sul / Pelotas

Vicente Paulo Santana Neto

Brazil / Minas Gerais / Muriae

Felipe Camacho

Brazil / Pará / Belem

Thais do Nascimento Cordeiro

Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro

Ridiculo, não tem com o que se preocuparem e querem
tirar a alegria de gente honesta.
mais um prova que os políticos no Brasil tem tempo
livre demais....pensar em algo realmente util ele não
pensou...deve ter faltado criatividade.
Deviam ir caças bandidos em vez de pessoas criativas
Não acho errado.
Proibir a criação de fanfics e legendas é proibir a
liberdade de divulgar a opinião do cidadão sobre
determinado assunto. Toda pessoa tem o direito de
poder mostrar o que pensa. Tolir esse direito é o
mesmo q proibir a livre circulação de idéias e
pensamentos.
Combater a pirataria é sim algo que deve ser
defendido e levado adiante. Mas existe entre pirataria
e publicação de fanservices que segue princípios
parecidos com a do software livre.
Distribuir
livremente é uma atitude de fã, alguém que curte e
quer ver, rever ou divulgar materiais. Usar materiais
desse tipo e comercializar é algo que se enquadra
como pirataria, isso sim deveria ser crime. Projetos
desse tipo levam tempo para serem revistas e
definidas corretamentem.
Sinceramente caro políto,o senhor não tem o que fazer
né?\r\nVai cossar as bola inútil!
Uma lei que irá transformar mais de 32 milhões de
inocentes em criminosos é inadmissivel!\r\nestão
querendo tirar de nós algo que mais desejamos!\r\nSou
totalmente a favor desta petição!
acho isso tudo uma perda de tempo. Liberdade para a
internet dentre as medidas cabíveis não interferem em
nada.
Francamente? Não entendo o que ele pretende. Criar
um rigidez militar? Mostrar serviço? \r\nEu acho que
ainda tem educação e comida de menos, além se
violência e corrupção de mais no nosso país para se
preocupar com coisas tão pequenas.

fabiano-marques

Brazil /

Gabriela C

Brazil /

Mariana

Brazil /

Roberto Padilha Quinteiro
CARLOS ALBERTO BARREIROS
AZEVEDO

Brazil /

ASSINATURAS
Onde oque esta sendo proposta afeta diretamente e
indiretamente milhos de pessoas.\r\nÉ extremamente
inportente o debate , e a analize dos maleficio e
beneficio que uma atitude pode causar na vida de
pessoas.\r\nA internet tem que ter sim um controle
mas um controle transparente e democrático e
eficiente onde leve em conta o bem comum .\r\nde
todos os usuarios \r\nFabiano MArques \r\nusuário da
Maranhão / Sao Luis
internet desde 1999
Estamos voltando à época da censura.É totalmente
inaceitável que uma lei ponha a baixo a nossa
liberdade
de
expressão,quando
a
mesma
é
reconhecida na constituição e na declaração dos
direitos humanos.Proibir a exibição de conteúdo
internacional é sim uma forma de pré-conceito e
nacionalismo!Se o país é nosso, nós que devemos
apoiar ou não a idéia.Sem falar que seria uma grande
São Paulo / Sao Paulo
demonstração de democracia.\r\n\r\n
Nos vivemos em um pais DEMOCRATICO, aonde temos
o direito de escrever o que quisermos sobre o que
quisermos, era so o que faltava um senhor de idade,
São Paulo / Santos
querer proibir isso.\r\n
exijo a realização de audiências públicas e cobrar
transparência na tramitação do projeto de lei proposto
pelo Senador Eduardo Azeredo.
Rio Grande do Sul / Guaiba

DE
Brazil / Minas Gerais / Diamantina

Gregório Galindo Padilha

Brazil / Pernambuco / Recife

Alexandre Freitas

Brazil / Santa Catarina / Concordia

Acho que nao vai sair do papel.....
Com tanta coisa importante e necessária pra se fazer
esses políticos ficam querendo proibir os fansubs, que
simplesmente permitem que nós, brasileiros, possamos
assistir gratuitamente (ou seja, não é pirataria) a
animes. E antes que venham dizer que podemos ver na
TV, NÃO, eu me recuso a ver animes dublados de
forma ridícula (vozes ridículas, entonação pior ainda) e
transformados
em
\desenhos
de
pirralho\",
completamente editados..."
Que o governo crie leis que lidem com problemas
verdadeiros do país, e não faxadas ridículas para
mostrar serviço e continuar enriquecendo

ASSINATURAS

Samia Guerra de Andrade
stefano ferreira de olveira
Tiago
Everton Luiz de Moraes
Hugo Mesquita
Edward Fernandes
Gustavo Cruz Lopes
Pedro Henrique Ribeiro
Renan Melo Pires do Nascimento
Douglas Barbosa
Renan Kenji Hirata Yahagui
Wliane Caroline Marques de Nicolai
Wesley Dias Cordeiro
Maurício Xavier Calzado

Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil

/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

Minas Gerais / Vicosa
Minas Gerais / Belo Horizonte
Acre / Rio Branco
Paraná / Curitiba
Pará / Belem
Paraná / Curitiba
São Paulo / Sao Paulo
Santa Catarina / Lages
São Paulo / Sao Paulo
Bahia / Salvador
São Paulo / Sao Paulo
São Paulo / Sao Paulo
Sergipe / Aracaju
Alagoas / Maceio

Tiago Matos
Rafael Ribeiro dos Santos

Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Brazil / São Paulo / Itapecerica Da
Serra

Alessandro Barros

Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro

Igor Pereira Pinto Oliver

Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro

AMANDA CARVALHO IZIDORO

Brazil / Minas Gerais / Tres Coracoes

Antes de tudo, ao invés de \pegarem no pé\" de
questões pequenas como essas e ir contra a expressão
pública, o senado deveria refletir sobre a corrupção
política."

Simplesmente, esse projeto nao tem cabimento...
Acreditoo que a pratica de fansubs, fanfics e afins,
ajuda na divulgação e não deve ser rotulada como um
crime.
Não tenho nem o que comentar sobre uma lei tão
ridícula quanto essa.
Olha essa lei e completamente errada. . .\r\nSe caso
isso estajá valendo, garanto-lhes\r\nq vai aconteçer
uma grante revolta nos 4 cantos do Brasil por causa
disso.\r\n\r\nMuitas pessoas iram morrer outras iram
atirar fogo em caros etc..\r\nvai ser uma revolta
nacional, para a segurança de todos isso não pode
aconteçer\r\nESSA LEI ESTA ERRADA 100%!!!
A falta de especificação do projeto só o torna mais um
dos milhares que existem em nosso país e não tem
utilidade prática ou objetivo justo. Preocupar-se com o
que realmente importa, isso devia ser a máxima do
Senado e todos os demais órgãos legislativos.

ASSINATURAS

Inaia

Brazil / Ceará / Fortaleza

Anderson Menezes

Brazil / São Paulo / Cotia

Thiago V C Calheiros

Brazil / Rio Grande do Sul / Torres

Tiago Oliveira

Brazil / Bahia / Feira De Santana

Luiz Carlos dos Santos

Brazil / Rio Grande do Norte / Natal

Renan Fernandes de Almeida

Brazil / São Paulo / Artur Nogueira

Todos temos direitos, o Senador não pode simplesmnte
achar que tem \algo errado\" e querer mudar
sem \"consultar\" a sociedade. Democracia e liberdade
de expressão devem ser respeitados e levados a sério.
"
O Senado tem coisas mais importantes para resolver.
Essa é uma lei absurda que afeta os direitos dos
internautas sobre suas pesquisas, divulgações, etc.
\r\n\r\nMais uma vez, gente que não tem o que fazer
querem se aparecer de todos os jeitos e querem criar
leis para seu proprio beneficio, enquanto os demais são
afetados e tem suas vidas ainda mais prejudicadas.
SIM DEVEMOS TER LEIS, MAIS ISSO DEVE SER
DISCUTIDO E CONCRETIZADO JUNTO AOS QUE USAM A
REDE DIARIAMENTE PARA FINS LUCRATIVOS OU NÃO, E
SIM CONCORDO QUE CRIMES VIRTUAIS DEVEM SER
PUNIDOS.\r\nMAIS PRIMEIRO UM SR. SENADOR
DEVERIA SABER EXATAMENTE O QUE QUER DIZER A
PALAVRA \CRIME\", DISCUTIREMOS SIM O MESMO EM
CANAIS
ABERTOS
VINCULADOS
A
MIDIA,
RADIO,TV,'SITE DE IMFORMAÇÕES'.\r\n\r\n\r\nThiago V
C Calheiros."
Senador sem escrupulos colaborando com o lucro
abusivo dos grandes empresários imperialistas das
comunicações.\r\n
Crime é a falta de liberdade,\r\nse eu compro uma
copia de uma canto qualque em loja e pago por ele,
tenho qualquer tireito de transformalos em mp3 e dar
a qualquer pessoa, \r\nÉ meu eu pagei por ele posso
ate colocar debaixo do meu carro e passa por sima
dele.\r\n\r\nObrigado.........................................\r\n
ki droga x.x. ke ki esse cara tem na cabeça?\r\n\r\npor
isso ki u brasil eh uma bosta \r\n\r\n¬¬' so pq esse cra
nao gosta di animes e mangas ke faze essa
palhaçada?\r\n\r\n¬¬

ASSINATURAS

Anderson Mitsuyasu

Japan / Hiroshima / Kure

Ana Angélica Ferreira de Resende

Brazil / Goiás / Goiania

Alexandre Souto de Albuquerque

Brazil / Rio de Janeiro / Niteroi

Tatiana Rocha

Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro

Letícia de Holanda Matos Sousa

Brazil / Ceará / Fortaleza

Bruna Ávila

Brazil / Paraná / Curitiba

Fernando Okada

Brazil / Mato Grosso / Cuiaba

Fábio Marques Theophilo
Vinicius
Eduardo Cafundo Sonsin

Brazil / Ceará / Fortaleza
Brazil / Rio Grande do Sul / Canoas
Brazil / São Paulo / Sao Carlos

por que os fansubbers fazem isso para trazer
informação, e cultura de fora..\r\n\r\nbom nao concordo
com isso!\r\ne tem muitos brasileiros que amam anime
e nao concegue viver sem eles eh como se você tirasse
algo deles!
Eu, usuária de internet, concordo plenamente com a
realização de uma audiência pública para fim de
discutir esta situação que envolve o interesse de
muitos brasileiros internautas. Sou contra a sensura.
Pedro II já assegurava o direito ao anonimato, como
fomento à liberdade, às idéias e às críticas (mesmo as
injuriosas).
As fanfics não tem nada demais!Isso é um
absurdo!\r\n\r\nEm vez de vocês se preocuparem com
a violência, miséria e desemprego do país ficam ai
tentando mostrar que fazem algo e inventando leis
ridículas !\r\n\r\nAprendam a ter bom senso, por que
vocês são egoístas e não pensam no futuro da nação.
Ao invés de estarem se preocupando em fazer projetos
de lei para proibir fansubers, troca de arquivos mp3 e
afins, deveriam se preocupar com a educação e a
saúde pública vergonhosa que temos, mas quem se
importa, não é?
Proibir os jovens de ter sua própria criação? Como
querem que o país vá pra frente desse jeito?
Há tantas formas piores de se cometer um crime,
agora
tentar
obter
cultura
se
tornou
um
crime?\r\nCrime é o que os senadores fazem aos cofres
públicos, eles quem devem ser presos e não cidadãos
que tentam adquirir um pouco de cultura.\r\n25anos de
globalização pra que? pra nada pelo visto.
Que isso ? Controlar a internet ? Que coisa é essa
¬¬' !? Agora só falta obrigar cada brasileiro comprar
sua ferrari alemã !!! Eita Governo,deixa agente ser feliz
!!!!!

ASSINATURAS
Tarso de Souza Pereira
Dayane
Wesley Alves
rodrigo sueo nakashima
Paulo Eduardo Campos

Brazil / Rio de Janeiro / Duque De
Caxias
Brazil / Santa Catarina / Blumenau
Brazil / São Paulo / Cubatao
Japan / gifu / Gero
Brazil / São Paulo / Sao Paulo

Felipe Filgueiras Mashki

Brazil / São Paulo / Sao Paulo

Heber

Brazil / São Paulo / Americana

Diego Marcatti Schiavi

Brazil / São Paulo / Itapira

lucio charles muniz boa morte

Brazil /

Alexandre Teixeira Silva

Brazil /

Henrique Tadeu Palombarini Stivali

Brazil /

Leon Magnus

Brazil /

Manoel Corrêa

Brazil /

Donel Martins Bueno

Brazil /

Falta doque fazer da nisso.\r\nCriminosos soltos
ninguem faz nada !!
Um absurdo o esse projeto de lei... Chega a ser
ridículo! o que tem de errado nisso? ¬¬

Não tem nem o que comentar, esse projeto é ridiculo!!
eu acho que essa lei vai ser um tiro pela culatra,o
publico que será prejudicao será justamente o que eles
mais depeden nas eleiçoes que por acaso terá esse
Bahia / Salvador
ano
Isto é uma falta de consideração com aqueles que
utilizam destes meios como forma de entretenimento.
Talvez este senador devesse olhar para a os hospitais
brasileiros que estão em crise, ou para a miséria
daqueles que vivem abaixo da linha da pobreza ao
invés de se preocupar com o as traduções de anime e
Bahia / Salvador
revistas.\r\n\r\n
isso é \um verdadeiro atentado à Democracia e às
São Paulo / Sao Paulo
liberdades civis de milhões de brasileiros\""
Mais um voto contra essa lei ridícula\r\n\r\nE garanto
São Paulo / Tapirai
que vão passar de 1 milhão de votos
CADÊ A NOSSA PRIVACIDADE??? CADÊ A NOSSA
LIBERDADE???\r\nESTE
PROJETO
DE
LEI
É
Minas Gerais / Campina Verde INACEITÁVEL!!!
Se essa lei for aprovada, estará ferindo a liberdade dos
cidadãos.\r\nQuem cria histórias baseadas em obras de
outros atores sem intuito de lucrar não deteriora de
forma alguma a obra original, muito pelo contrário,
quem faz fanfics, quer que a demonstrar sua adoração
pela obra original e também tentar divulgá-la. O
mesmo vale para quem cria legendas sem interesse de
lucrar, o trabalho dele serve como divulgação da série/
Distrito Federal / Brasilia
anime.

ASSINATURAS

Gabriele Goes da Silva
Nathasha Moraes Ferreira

Anderson Paulo Silva das Neves

Roger Luiz Machado Miranda

erick chrystian

Décio Dias Valadares

Daniel Ricardo Andreassa
Inessa

Essa lei é completamente ridicula..\r\nEu naum tenho
culpa de naum saber japonês...e por isso eu naum
posso ver meus animes favoritos??\r\ncom tanta coisa
Brazil / Bahia / Salvador
pra se preocupar...\r\n
Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro Isso é realmente um absurdo.
Sim a liberdade de expressão... nós nascemos livres e
queremos viver livres!!! Já não basta a falta de cultura
no nosso país, que nos força a conter nosso
crescimento? agora querem atacar até nossa liberdade
de conhecer outras culturas, fale sério, chega de
Brazil / Bahia / Salvador
usurpação da nossa liberdade!!!
inveis de fazer um uma lei pra outras coisas mais
importantes ou gastar o tempo dele fazendo alguma
coisa que traga beneficios pra todo mundo ele fica
Brazil / Santa Catarina / Criciuma
fazendo isso é não ter o que fazer mesmo né\r\n
QUE RIDICULO!\r\n\r\nISSO MOSTRA QUE OS NOSSOS
POLITICOS
NAO
TEM
O
QUE
FAZER
MESMO!\r\n\r\nPARECE ATE QUE A DITADURA VOLTOU!\
Brazil / Pernambuco / Petrolina
r\n\r\n\r\n
Acho que o Senado deveria se preocupar com coisas
mais importantes para o desenvolvimento do Brasil, ao
invés de se preocupar se um jovem baixa um anime da
internet, legenda (o que dá muito trabalho) e distribui
gratuitamente na rede. É por isso que o país não vai
Brazil / Espírito Santo / Vitoria
pra frente!
Sou a favor do combate da pirataria de jogos,
softwares, etc.(o Brasil perde muito dinheiro com essas
atividades), mas sou contra a tentativa de censurar
grupos que fazem traduções de series e desenhos
animados uma vez que esses grupos fazem um
trabalho voluntário, nunca visando lucro financeiro mas
sim com a intenção de divulgar tais obras. Fica aqui
meu registro e espero que esse projeto seja analisado
Brazil / São Paulo / Presidente para que se acabe apenas com que é ruim para nosso
Prudente
país.
Brazil / Goiás / Goiania
duh

ASSINATURAS

socrates lopes machado

Brazil /

Luciano Souza da Silva

Brazil /

Joilson

Brazil /

Carlos Aluísio Mesquita de Almeida

Brazil /

Piero Silva Morais

Brazil /

Karina Salles Santos de Oliveira
Maiara Rodrigues Calderon
Yuri Dirickson
Lucas Gregório Athayde Silveira
Rafael Masson da Silva
Miguel João Dias Costa Pereira
Marco Aurelio Oliveira Magalhães
Christian Azevedo
Bruno Henrique Silva Martins
ysrael machado
Viviane
João Vitor Santos Barosa

Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil

/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

Sómente com iniciativas como estas de envolvimento
da sociedade na discusssão daquilo que sempre vem
\canalizado\" fará com que os parlamentares se
Rio de Janeiro / Volta Redonda sensibilizem. É o que espero"
É preciso regulamentar urgentemente uma lei
específica para a informação digital no Brasil, que
abranja não só os crimes digitais mas também o
acesso público em sua essência, não esquecendo da
Minas Gerais / Muriae
democracia brasileira.
Agora quer tirar-nos o direito de ter acesso a cultura!
E, além disso, acabar com o espaço que, aliás bem
São Paulo / Sao Paulo
estruturado, temos para expressar nossa criatividade.
Agora, por conta de meua dúzia de pedófilos,
dementes, doentes que deveriam ser expulsos da
sociedade como um todo, os honestos e trabalhadores
Rio Grande do Sul / Canoas
devem pagar por isso? Um absurdo!
Existem varias pessoas que realmente merecem ser
presas e esse senhor esta preocupado com um ato
criativa e pacifico que não faz mal a niguem.Eles tem
tantas coisas mais importantes para votar no Plenário,
São Paulo / Carapicuiba
e ficar se preocupando com isso.
Senhores senadores\r\npor favor parem de perder
tempo e dinheiro público com esse tipo de besteira...\r\
ntantos problemas maiores pra si resolver nesse pais...
e vocês ai si preocupando com quem não faz mal a
ninguem?!?!?!?!?\r\nisso ultrapassa os limites da
Goiás / Goiania
ridicularidade...
São Paulo / Guararema
São Paulo / Sao Paulo
Paraná / Londrina
Santa Catarina / Florianopolis
Paraná / Telemaco Borba
Distrito Federal / Ceilandia
Paraná / Curitiba
Minas Gerais / Belo Horizonte
Distrito Federal / Gama
São Paulo / Ribeirao Preto
São Paulo / Santos

ASSINATURAS
Marcel
JANIO LOPES MIRANDA

Brazil / São Paulo / Sao Caetano Do Sul
Brazil / Distrito Federal / Brasilia

Filipe Rosset
Amarildo dos Santos Araújo

Brazil / Santa Catarina / Chapeco
Brazil / Espírito Santo / Vila Velha

Gerson Alvarim da Silva

Brazil / São Paulo / Guarulhos

André O'Reilly Beringhs

Brazil / Santa Catarina / Blumenau

Alexandre Luna Barros
Hugo Marcelo Brandão

Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro
Brazil / Paraná / Maringa

Marcio Rogerio Nunes Sousa

Brazil / Maranhão / Sao Luis

Luana Freitas

Brazil / Paraná / Curitiba

Paula andrade Souza

Brazil / Rio Grande do Sul / Esteio

André Soares da Silva Filho

Brazil / Pernambuco / Recife

Sou contra o projeto do modo que está sendo
idealizado.
***isso é inadmissível****
Acredito que o senador deveria pensar em projetos
para coibir a veiculação de conteúdo de pedofilia que
assolam a internet.
Acredito que nossas
cadeias deveriam estar
disponíveis para criminosos reais, aqueles que matam,
roubam e estupram, e não para aqueles que - na busca
de lazer - se tornarão criminosos devido ao projeto de
lei proposto por Eduardo Azeredo.
Acho que simplesmente existem coisas mais
importantes para serem feitas... não precisa nem falar
mais nada, não é?
Ahhhhsf
É inevitável, não se pode mais calar a internet, não se
pode colocar uma mordaça, amarra-la e joga-la em um
canto escurro como a desenformação.\r\nA internet
serve para que todos tenham o direito de terem suas
ideias e pensamentos livres e não regulamentados e
protocolados como querem.\r\nQue nossos filhos filhos
cresçam em um pais livre e de ideias livres.
Isso é totalmente ridículo. Tanta coisa ruim no mundo,
tanta coisa pra resolver e vem falar da criatividade dos
adolecente? ridículo. (Y)
Qualquer lei aprovada sem a aceitação da maioria da
população é um crime contra o direito de escolha
individual.Sei que há muitas pessoas que não
aprovariam esta lei,pelo mesmo motivo que eu não
aprovo.
Isto é um absurdo! Provavelmente alguém relacionado
a traduções de animes e outros fez alguma coisa ao
senador, por que retirar a diversão dos outros é um
absurdo.

ASSINATURAS

Thiago de Azevedo Moreno

Brazil / Bahia / Salvador

Rafael Moura Nogueira

Brazil / Rio Grande do Norte / Natal

Felipe A.

Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro

Vinicius Vieira Barbosa

Brazil / Bahia / Itabuna

Ricardo Le Cocq Ferreira

Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro

Carolina Rodrigues
Ian Dimas de Almeida

Brazil / São Paulo / Santos
Brazil / Minas Gerais / Belo Horizonte

Acho que cada cidadão deve ter seu direito de
privacidade
na
internet,
não
havendo
assim
monitoramento dos chats, msn e afins.\r\nQuanto aos
fansubs, não vejo problema neles, já que os projetos
que eles traduzem não são licenciados no Brasil.
So digo uma coisa, ao invez de se preocuparem com
pessoas criativas, eles deveriam se preocupar em
prender corruptos e pedofilos.
Proibido proibir. Impedir a criatividade dos internautas
e criminalizar pessoas que tentam apenas criar uma
forma alternativa de lazer/informação é na minha
opnião algo de extrema falta de consideração com as
milhões de pessoas que acessam à internet.
Eu acho injusto ter a internet controlada... pois como
bom brasileiro e cidadao merecemos o direito de fazer
o bem entender de acordo com a lei. Os que nao fazem
devem ser punidos isso é claro, porem estabelecer um
controle absoluto do que nos devemos ou nao fazer é
injustiça e alem disso anti- democrático.
Não tenho muito muito a dizer... essa lei é
simplesmente
ridícula.
A
rade
mundial
de
computadores é a maior expressao de liberdade que
existe atualmente, e o cara resolveu que, do dia para
noite, 32 milhoes de pessoas vão virar criminosas por
baixar sua musica favorita da rede.
As Fanfics não são contos, filmes contados em fics,
não! As fanfics vêm da nossa própria imaginação, nós
mesmos as criamos, e acho que é um direito de todos
não proibir as fanfics, pois até hoje nunca deu nenhum
problema isto, e se acham mesmo que fanfics são
histórias de filmes, basta ler uma para ver como não é!
Milhares e milhares de pessoas, como eu, amam ler
essas fics e fariam muita falta para nós, mesmo
porque, não estamos encomodando ninguém com isso,
estamos?
Bullshit!

ASSINATURAS
Os ficwriters e afins não têm nenhum fim lucrativo com
essas atividades. Estas não passam de diversão e um
meio de explorar a criatividade daqueles que tem
talento.Proíbir, é um absurdo. Até porque muitos
autores das obras autorizam as atividades,desde que
não exista fim lucrativo.
Esses políticos tem coisas mais sérias para se
preocuparem do que com esse assunto, enquanto
milhares passam fome, não tem emprego, roubam,
matam, os políticos estão preocupados em tornar
criminosos pessoas criativas, e que só estão trazendo
mais um entretenimento para todos na rede.\r\nTA NA
HORA
DOS
POLÍTICOS
BRASILEIROS
CRIAREM
VERGONHA!!!

Liz Negrão

Brazil / Rio de Janeiro / Niteroi

FILIPE ROBERTO TAVARES
Bruno Bittar Trevizan
pedro henrique zabisky floresta
Rodrigo Rodrigues de Aquino

Brazil / Santa Catarina / Gaspar
Brazil / São Paulo / Sorocaba
Brazil / Minas Gerais / Uberlandia
Brazil / Minas Gerais / Uberlandia
Brazil / Minas Gerais / Governador Abaixo a caça às bruxas e a perda de liberdade de
Valadares
expressão.\r\n\r\nContra o nazismo na internet.
Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro Muita sacanagem, sou totalmente contra...
Brazil / São Paulo / Fernandopolis
não tenhu tem o que comentar sobre isso...
Em vez de se preocupar em trazer melhorias para o
Brazil / Piauí / Teresina
País, Este desocupado fica querendo é aparecer?
Nao
se
deve
proibir
essas
coisas.
Seria
maldade.\r\n\r\nNao vejo nada de criminoso nisso
Brazil / Rio de Janeiro / Niteroi
muito menos desrespeitoso.
Brazil / Espírito Santo / Vitoria
long live 4 fansubers
Tenho 18 anos e sou um convicto navegador da
internet. Sou totalmente contra a lei.\r\nE estou
disponibilizando qualquer tipo de apoio para evitar que
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
a mesma entre em vigor.
Tal projeto de lei jamais deverá ser aprovado, pois
entra em conflito direto com internautas bem
intencionados e seguidores assíduos da lei. Será um
Brazil / Paraná / Marechal Candido mártir a cultura brasileira, não da pirataria, mas da
Rondon
reciclagem de idéias em si.

Fernanda Greco de Oliveira
Julio Cesar da Silva do Valle
Jeferson Guerrero
Carlos
Victoria B. dos Santos
Pedro

Rafael Millan Felix da Silva

Maikon Lucian Lenz

ASSINATURAS

Lucas Alvim

Brazil / Pernambuco / Recife

Eterson Donizete Cremer

Brazil / São Paulo / Lencois Paulista

Diego Alves Almeida

Brazil / Minas Gerais / Uberlandia

Camila Ferreira Gerardo
Rafael Henrique da Silva
Rodrigo Marcelo de Oliveira

Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro
Brazil / Pernambuco / Recife
Brazil / Paraná / Pinhais

eu acho deploravel a atitude deste senador , com tanto
bandido e ladão solto por ai o cara quer prender
pessoas de bem que assistem desenhos animados
apenas por diversão e sem fins financieros.
Esse Senador ta louco, tanto traficante distribuindo
drogas por ai, acabando com a vida de muitos jovens e
ele quer proibir a criatividade que não prejudica
ninguém, tem que criar uma lei que proiba criação de
leis absurdas!
Esse projeto quer dizer que tenho que morar no Japão
para poder assistir algo que vai à tv deles livremente,
quer dizer que não posso ter acesso à cultura de um
outro país. Me pergunto onde irá parar a liberdade de
poder me comunicar e conhecer pessoas e culturas de
diferentes povos através da internet.
Um absurdo esse senador querer condenar quem
trazur e afins material GRATUITAMENTE pela rede.
Tantas coisas realmente para serem condenadas e
penalizadas! Vá ajudar os sem teto, vá combater a
pedofilia, dar um bom corretivo nesses pais que jogam
crianças de prédios (então pouco tempo já foram 3!) \r\
n\r\nPor meio deste, mostro minha total indignação
sobre isso.\r\n\r\nCamila Gerardo
Que absurdo!
não a criminalização dos fansubbers

Brazil / Santa Catarina / Blumenau

Este projeto de Lei é um absurdo, os Senadores devem
se preocupar com projetos mais importantes como
saúde, educação, saneamento basico entre outros.

Brazil / São Paulo / Sao Paulo

Proibir fanfics e traduções de mangás e todos os meios
de comunicação é um crime, porque isso é como
prender autores de livros, os jovens precisam ler, se
mangás, fanfics...entre outros, é o nosso jeito de ler!

Lucas V. Macedo

Karla Rosa Caetano

ASSINATURAS

Matheus Filgueiras Gonçalves Rocha

Daniel Fernandes de Oliveira
Éderson Birkheuer

Temos tanto mais coisa com que nos preocupar num
pais de merda que vivemos do que com a censura de
uma coisa feita de fan pra fan sem o ganho de
dinheiro,cade essa vontade na hora de combater as
Brazil / Minas Gerais / Patos De Minas falcatruas do alto escalão do governo senhor senador...
Não há o que comentar, uma posição como a do
senhor deputado só pode vir de uma pessoa que eh
totalmente leiga em todos os sentidos da modernidade
e que se assim quiser poderia voltar ao Séc XII e viver
Brazil / Distrito Federal / Brasilia
melhor se assim desejar.
Brazil / Rio Grande do Sul / Estancia Cara não tem o que fazer, e só quer fazer ficar piro
Velha
iosso aqui, senador do inferno

Mateus Azevedo

Brazil / Minas Gerais / Belo Horizonte

Vitor Tavares Lima

Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro

Astrid H. Bueno

Brazil / Paraná / Curitiba

achei tudo isso um absurdo para todos nós internautas
que tentamos cada vez mais manter contato com a
cultra digital e de outros países, que no caso o brasil
não possui meios de divulgação em relação à esse tipo
de conteúdo!\r\nestou tão indgnado assim como todos
os outros fãns que acompanham esse conteúdo
(aparentemente em risco de ser exposto)diariamente
como forma de lazer e prazer!
Eu acredito que com essa lei muitos de seus senadores
irão ser presos, a economia no Brasil pode cair e eu
acho que isso não é o que a população quer.No Brasil
já existem políticos corruptos roubando nossos
dinheiros fazendo com que o Brasil caia mundialmente
e vocês ainda querem impor esta lei ?
Em um país como o Brasil, país onde internaltas
passam mais tempo conectados do que em países
desenvolvidos, é inadmissível que um projeto que
restringe
acessos
à
informações
seja
aprovado.\r\n\r\nPor quê é que não se vai atrás dos que
descumprem leis? Como a pedofilia virtual?

ASSINATURAS

Otto Luís P. S. de Araújo
Letícia Brazolin Diniz
danilo gonçalves cunha
Thiago Piardi
Diego Batista Guedes de Lima
Marcely dos Santos Silva Costa
Bruno Lopes
marcelo drigo fonseca
Flávia Marques Carneiro
Vitor Hugo Medeiros Nascimento
Kauê Ramos Raimundo
Pedro Augusto Lima Espíndola
Valdeir Ferreira da Silva Maldonado
Dayanne Bernardi
Tiago Alfredo Serafim
Diego Samarcos
Sara Victória Nunes Santos

Os limites também devem ter limites, né?! A criação de
uma fic não pode ser crime. (vai dizer que Walt Disney
pediu aos irmãos Grimm... máquina do tempo?) E,
como a população pode ter acesso a algo que não foi
lançado aqui, principalmente se não souber uma língua
estrangeira? Coisas aqui licenciadas, pelo menos em
Scanlations, não são mais lançadas para que sejam
compradas.

Brazil / Rio Grande do Norte / Natal
Brazil / São Paulo / Campinas
Brazil / Mato Grosso do Sul / Campo
Grande
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Brazil / Paraná / Curitiba
Brazil / Bahia / Salvador
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Brazil / Paraná / Curitiba
Brazil / Santa Catarina / Criciuma
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Brazil / Maranhão / Sao Luis
Brazil / São Paulo / Sao Jose Do Rio
Pardo
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
no comments...
Não comento nada sobre a atitude desses caras... é
Brazil / Paraná / Curitiba
uma vergonha.
Brazil / Bahia / Salvador
Isso é completamente ridiculo!
O cara só quer acabar com a felicidade dos jovens no
Brasil T-T
Brazil / Goiás / Goiania

ASSINATURAS

Valtir Q. Mendes

Brazil / São Paulo / Sao Paulo

Paulo Marcelo da Silva Braga

Brazil / Rio Grande do Norte / Natal

Jefferson Feliciano Silva

Brazil / São Paulo / Sao Paulo

Carolina Palmer Zorzetto

Brazil / São Paulo / Piracicaba

Vs. Excelecia que merda é essa de proibir usuarios
inteiressados em outras culturas, sinceramente VÁ
PROCURAR OQ FAZER SEU MONTE DE M...CHUPADOR
DE SANGUE...PROVALVEMENTE SEU fILHO NÃO DEVE
USAR DESTE MEIO PARA SE MANTER ATUALIZADO EM
TERMOS DE ANIMES. PARE E PENSE SEU MONTE
B...ACREDITO QUE VOSSA EXCELENCIA TERIA MAIS
APOIO SE COLOCASSE UM PROJETO DE LEI QUE
DELIMITE O AUMENTO SALARIAL DE VOÇÊ AO MESMO
DE UM TRABALHADOR (PS: NÓS SOMOS SEUS
PATRÕES, E NÃO VOÇÊS NOSSO... ENTENDEU..)\r\n
Só totalmente contra esse cara.\r\nMeu nome e Paulo
Marcelo da Silva Braga, tenho 19 anos, nunca mim
envolvi em drogas, trabalho, pago meus impostos e o
unico prazer da minha vida e assisti esses animes e
agora esse cara quer proibi,acho isso uma cara de
\pau\" não to nem ai ser o senado gosta de rouba, mais
não mecha com a nova era que o povo crio, para ajuda
o próximo, pois esse era para ser um dos papeis do
senador e não de reprimi o povo que vai ser o futuro
um dia de seu país.\r\n"
Com tantos problemas ocorrendo no Brasil, nós o povo
brasileiro queremos saber o que a politica brasileira
está procurando em fansub, pois nada se faz em
ocorrência de assassinatos e pedofilia nesse país, mas
querem penalizar pessoas que nada fazem de mal, por
apenas traduzir e introduzir (conhecimento necessário
nesse país onde a ignorâcia toma conta) cultura.
Não há nada a comentar sobre algo desse
genero\r\nenquanto outras leis precisam ser feitas,
pessoas morrem nas filas de hospitais,salarios baixo,
pura corrupção em Brasilia, preços altos em tudo, se
for citar aqui tudo o que seria relmente necessario
ficaria horas escrevendo....\r\nAo senador somente:
TENHA SANTA PACIêNCIA!!E VAI TRABALHAR DIREITO E
DE
PREFERENCIA
SEM
ROUBAR!!PORQUE
OS
INTERNAUTAS TEM MAIS O QUE\r\nFAZER!!!

Felipe Albergaria Cendón

Brazil /

João Cleber Santos

Brazil /

Glauber Renzo

Brazil /

Fábio Alexandre Marcos Faria

Brazil /

Willen Leolatto

Brazil /

Rafael Moreira
andre luiz dias dos santos
Rodrigo Chan Seng Chon

Brazil /
Brazil /
Brazil /

ASSINATURAS
E errado e ponto.Mesmo q eles proibem os fanssubers
brasileiros td q eu presisaria fazer e pegar um
fanssuber em ingles,afinal a internet e isso...liberdade
para ver oq quiser.Se eles cancelarem td q eles iriam
fazer e aumentar a exclussão digital do Brasil em
relação ao resto do mundo.No minimo podiam
melhorar a dublagem brasileira pq td traduzio para o
portugues fica ridiculo sempre as mesmas vozes e
desicronizado.Os fanssuber fazem um otimo trabalho e
Minas Gerais / Belo Horizonte deveriam ser valorizados!!!
Ao invés de fazerem leis mais rigidas contra
assassinos, que só por terem dezesseis anos, não vão
para a cadeia, um senador faz uma lei dessas, que faz
com que as pessoas se tornem cada vez menos
crentes na realização de um trabalho decente no
Rio Grande do Sul / Ijui
governo federal.
Os senadores não tem mais o que fazer?\r\no país esta
passando por tanta coisa e querem acabar com uma
Distrito Federal / Brasilia
coisa que e feita a vários anos.
fg des de q n acabem com o anime eu faço td...treta de
gorverno mais as leis...eles que vejam 1º antes de
tentarem acabar com algo tao fix... :P
Amazonas / Manaus
Isso é um absurdo, criminalizar algo que milhares de
pessoas no mundo interio fazem. Isso é, na minha
humilde opinião, quase uma forma de descriminação
ao grandioso serviço que é tradução de anime/mangás
aqui no Brasil. Se for o caso, então teríamos de proibir
no mundo inteiro, por que é uma obra de padrão
mundial, e porque é só aqui no Brasil que se cria
problema por causa disso? Isso é um escândalo, uma
ofensa à comunidade internauta.
Santa Catarina / Lages
Ahh
sem
comentários..
senador
sem
noção!\r\nPIRATARIA
=
CRIME\r\nROUBAR
=
CRIME\r\nTRABALHAR EM TRADRUÇÕES PELO BEM
GERAL
=
CRIME?\r\nRepense
seus
conceitos
SENADOR.\r\n\r\nCom todo respeito, abaixa a cabeça e
São Paulo / Sao Paulo
sai andando!
São Paulo / Sao Paulo
São Paulo / Sao Paulo

ASSINATURAS
Luiz Fernando Lopes Plaça
Gabriel Colombo
André Gomes
Gabriela do Amaral Martins

Brazil
Brazil
Brazil
Brazil

/
/
/
/

Robaerto Cerqueira
Renato Ramos Razera
Marcio Fuzigami
Tiago Henrique Santa Maria
juliana oliveira borges
willian

Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil

/
/
/
/
/
/

José Corrêa de Andrade Junior

Filipe Fialho de Araujo Barbosa

Ricardo Sakamoto Pessoa

Mathias Silva da Rosa

São Paulo / Itu
São Paulo / Campinas
São Paulo / Jandira
Espírito Santo / Vila Velha

Minas Gerais / Pocos De Caldas
São Paulo / Piracicaba
Mato Grosso / Sinop
São Paulo / Itai
Isso eh 1 absurdo
Maranhão / Sao Luis
essa lei nao tem nada a veeeeeer, ¬'
Paraná / Sao Jose Dos Pinhais LIBERDADE,IGUALDADE E FRATERNIDADE
...\r\nO que?\r\nO \Sistema de Saúde Pública
Brasileira\"
tornou-se
perfeito?!\r\nNão
existem
mais \"Famílias Miseráveis\" nesse País, todas vivem
dignamente...\r\n\r\nVou dormir de novo e ver se
acordo desse sonho perfeito...\r\n\r\nCom tanta coisa
mais importante pra fazer... acho que a censura na
internet deveria ficar numa discussão posterior, sem
demagogia e mais TRANPARENTE...\r\n\r\nE pensar que
Brazil / Rio de Janeiro / Duque De os
impostos
que
eu
pago
financiam
Caxias
essa \"Palhaçada\"..."
era so oq faltava, com tanta impunidade, tanta
corrupção, tanta falta d etica terem a aldacia d qerer
por em pratica uma lei q vai prejudicar tanta gente
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
inocente!!!
essa lei do Senador Eduardo Azeredo não pode ser
aprovado porque muitos jovens passam o tempo de
uma forma de se divertir evitando sair nas ruas assim
Brazil / Mato Grosso / Sinop
evitando alguns perigos e da criminalidade.
Acho um absurdo isso, o que tem a ver o senador com
animes, isso é uma pessoa que não tem mais o que
fazer para ser mostrar que vez, esquema de campanha
Brazil / Santa Catarina / Sao Jose
sabe...

ASSINATURAS

Nathan Pereira de Araujo

Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro

aleandro zeri de souza

Brazil /

Henrique Rocha da Silva

Brazil /

Tiago de Oliveira dos Reis

Brazil /

Régis da Silva Tobias

Brazil /

Fernando Perilo Campos Leal

Brazil /

Bruno Araujo

Brazil /

Temos que lutar contra essa lei,os fansubbers trazem
os animes e os mangás japoneses para o Brasil
somente com intuito de passar esse material para fãs,
quando o anime é garantido por diereitos de alguma
empresa que pagou para publicar os animes ai sim o
conteúdo deve ser retirado como já vi em vários
fansubbers

sou contra.\r\ntodos tem o direito de acesso a internet
e a seu conteudo gratuito, seja ele por divulgação ou
demais.\r\nse nem mesmo a emissora que o transmite
cobra e ou é criminoza, então proque a copia deste
Mato Grosso / Colider
material (conteudo) pela internet devera o ser.
Antes de propor uma \lei\" como esta, acho de boa
vista recaltar o dizer: A situação atual do mercado
deveria ser melhor anilisada assim como as
consequencias que tal lei causaria num paradigma
mais \"abrangente\". Mais do que certo,tal lei
impensada e infundada na mente de um hipocrita que
a lançou ira simplesmente gerar cidadoes revoltosos
assim como desemprego e falencia economica para
Santa Catarina / Florianopolis muitas emrpesas."
Lei, abusiva de teor altamente questionável, por não
especificar que bem trará à Nação. Tolhe o direito de
Minas Gerais / Minduri
comunicação e fere a liberdade do cidadão brasileiro.
Não tem nem o que dizer desses caras que não tem
mais o que inventar...Seria bom eles pensarem em
São Paulo / Pindamonhangaba fazer o país um lugar melhor.
Ridícula essa nova lei! Está na cara que é mais um
esquema de arrecadar impostos! Se eu não puder
baixar anime legendado em português, eu baixo com
legenda em inglês mesmo dos fansubbers de fora, pra
mim não faz diferença, baixo em lanhouse se for
preciso e transporto em pendrive!!!\r\nQuem nunca
baixou uma música, comprou filme pirata ou deu
aquele \jeitinho brasileiro\" que jogue a primeira
Goiás / Goiania
pedra!"
Essa lei não vai ser aprovada!\r\nTemos que continuar
Goiás / Goiania
com os fansubbers!\r\n

ASSINATURAS

Ana Flora de Toledo e Mello

Eduardo Ribeiro

Diogo Breno Pinheiro Torres

João Victor Alves dos Santos
Gilberto Menezes Correa
Julio Cesar Lopes de Souza
Carlos Henrique Chaves Bulhões
josé roberto silva nunes
Victor Hugo Lobo Cabral Mota
Ana Karoline G. Oliveira
Vinícius Braga de Andrade

É absolutamente desrespeitosa a forma como isso está
sendo feito, sem falar de o quê está sendo feito.\r\n\O
Senador Azeredo quer tornar uma das atividades mais
criativas da Internet em ato criminoso.\" Só posso
Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro concordar e assinar em baixo."
Manda esse Azeredo pensar em leis que beneficiem as
pessoas e não que as incriminalize, se for assim a lei
não poderá existir DJs, pois os mesmos pegam as
musicas e as alteram, não poderá haver lojinhas de
roupas, pois as mesmas copiam os modelos de roupas
de marca e assim vai. \r\nOs politicos de hoje em dia
não tem mais o que fazer e ficam brincando de fazer
leis incompententes se der certo deu se não der tira a
Brazil / Minas Gerais / Patrocinio
lei e cria outra.
isso é uma injustiça perante os internautas
brasileiros..então é assim q funcionam as coisas no
brasil??? A maioria sendo prejudicados pelos erros da
menoria...vergonhoso essa lei!!! Em vez de cria leis
desnecesarias...deveriam esta olhando para os pontos
q realmente importa para os cidadões brasileiros...e
Brazil / Rio Grande do Norte / Pau Dos não tira o pouco divertimento q ja temos...por isso sou
Ferros
contra essa Lei,e assino com prazer!!!
É incrivel a falta de discernimento e bom senso que as
pessoas podem ter. Criminalizar os fansubers e afins é
um desrespeito a liberdade e uma ofensa direta e
grave boa vontade de seres humanos que fazem um
trabalho por gosto, por adimiração a uma determinada
obra e por companherismos, sem nenhum fim
lucrativo. Mas talvez esse seja o problema, nesse pais
as coisas só são validas quando alguém leva vantagem
Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro em cima de alguém.
Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro
Brazil / São Paulo / Atibaia
Brazil / Rio de Janeiro / Campos Dos
Goytacazes
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Brazil / Goiás / Goiania
Brazil / São Paulo / Santo Andre
Brazil / Pernambuco / Recife

ASSINATURAS
Caio Takeshi Yuki Tanizaki
Mariana
Isabel Gomes de Carvalho Aranha

Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro

Bárbara Roriz de Morais
Luis Fernando Machado Sugino
Tah-chan
Jose Elvis Gonçalves da Silva

Brazil
Brazil
Brazil
Brazil

marcos diego bento pimentel

Brazil / Alagoas / Maceio

Victor Alcides Corrêa Junior

Brazil / Paraná / Curitiba

Ricardo Carraro Milagre

Brazil / São Paulo / Santo Andre

Gerardo Teobaldo de Melo Júnior

Brazil / Ceará / Fortaleza

João Victor Merenovicz

Brazil / Paraná / Curitiba

/
/
/
/

Rio de Janeiro / Rio De Janeiro
São Paulo / Sao Paulo
Pernambuco / Recife
Paraná / Ponta Grossa

Porque esse senador está propondo um absurdo, eu
sou contra!

Essa lei é um absurdo
Onde está o erro em querer compartilhar cultura e
lazer dos nossos seriados preferidos e traduzí-los para
nossos colegas internautas? Onde está o erro de
exercitar a imaginação criando histórias fictícias de
nossos personagens favoritos e compartilhá-la com
nossos amigos? Num país onde poucos lêem, as fanfics
tornam-se um excelente meio para o exercicio da
leitura,
busca
por
novos
conhecimentos
e
melhoramento do bom e velho portuquês.
Eu achei um absurdo isso. É querer proibir um jovem
de ser feliz. É comos e fosse uma ditadura para fãns de
animes, séries e outros do gênero.
Este projeto de lei não pode ser aprovado sem a
participação da sociedade civil e das instituições
competentes da área. A ditadura parece que não
acabou em nosso país, apenas mudou de nome. Vamos
começar a agir como homens para ganhar respeito lá
fora.
Lei ridícula, senhor senador procure criar alguma lei ou
que se faça cumprir alguma já existente que melhore a
vida dos brasileiros.
Falta de educação isso. Acabar com o divertimento dos
outros isso sim é crime. Muita gente utiliza arquivos
com legendas pra treinar um determinado idioma, eu
mesmo sou um deles.

ASSINATURAS

Cesar A. De Faveri

Brazil / São Paulo / Suzano

Stanley Serravalle

Brazil / Bahia / Simoes Filho

jacqueline
Ricardo Alessandro Fagiani

Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Brazil / São Paulo / Barretos

Rodrigo Pereira Domingos

Brazil / São Paulo / Sao Paulo

João Augusto Santana
Lucas Ramos Dias França

Brazil / Goiás / Goiania
Brazil / Goiás / Goiania

Sem comentários quanto essa falta de ética e moral do
político que não tem nada para fazer a não ser ficar
com o traseiro gordo enfiado na cadeira.\r\nSenhor
Eduardo Azevedo qual é a sua profissão? porque
político é uma ocupação você nem deveria estar
ganhando salário para isso pois não existe estudo para
se tornar político!
esta é mais uma prova de que os políticos desse país
não têm competência alguma.\r\nporque não vão
procurar fazer uma lei mais rígida com quem pratica
pedofilia pela internet?\r\nou uma rigorosa \caça\" às
comunidades de redes sociais como o orkut que
incitam os jovens à violência?\r\nfansubs também é
cultura, apesar de ser uma cultura livre e acessível a
todos!"
não escrevo com intenção de lucrar com isso, escrevo
apenas com a intenção de entreter a mim mesma e as
pessoas que lêem minhas criações, isso mesmo,
MINHAS crianções. não copiei nada, não preciso ser
proibida de o fazer ou ser presa por isso!
A pela mor de Deus, todos gostam de ver um
animinho, e esse senador ai não esta pensando direito,
são fansubers que legandão e disponibilição na net so
pra gente ver, ele n esta roubando ou algo assim e
alem disso os fansubbers não tem nada financeiro
nisso, esse caso é de alguns e algumas pessoas que
pegam do fansuber pra vender, mas colocando essa lei
intervira em muitos internautas, pois existem varios
animes na net que são legendados.
Tentar proibir é ridiculo.Proibindo subs brasileiros fica
apenas mais dificil encontar ep de animes traduzidos
para português.\r\nComo os maiores subs são do E.U.A
apenas desviara temporariamente o download de
animes ,ou seja, pra quem tem conhecimento da lingua
inglesa não irar mudar nada.\r\nSenador vai procurar o
que fazer, como diminuir impostos ou combater
verdaderiros criminosos

ASSINATURAS
Bruna Jacom
Ana Beatriz
Amanda Morais de Assunção
Rodrigo Ferriera de Souza
Andressa Lima Monteiro
Leandro Sanches Ribeiro
Lislaine
André luiz casanova soliman

Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil

/
/
/
/
/
/
/
/

Rio Grande do Sul / Canoas
São Paulo / Sao Paulo
Distrito Federal / Brasilia
Paraná / Cambe
Maranhão / Sao Luis
São Paulo / Sao Paulo
São Paulo / Santos
Santa Catarina / Florianopolis

Isso é uma absurdo contra todas as leis e liberdades de
Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro expressão que conheço!
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
ABSUUUUURDO!
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro
Brazil / São Paulo / Sao Jose Dos
Rômulo Fernandes Evangelista
Campos
É simplesmente contra o direito à informação
Mateus França Madeira Manfrinato
Brazil / Paraná / Curitiba
Rídiculo.
é totalmente errado tirar a nossa liberdade =\\\r\nnão
é qualquer um que vai ter a condição de ver as series
de TV,e muitas inclusive não passam aqui no nosso
país.
André Varandas
Brazil / São Paulo / Santos
Projetos que afetam a vida dos brasileiros de maneira
tão ampla deviam ser debatidos melhor antes de
Felipe Gustavo de Sousa
Brazil / São Paulo / Jacarei
serem aprovados..
Eu digo não à reinstauração da censura ditatorial. E
Rodrigo Novais Oliviera
Brazil / Bahia / Salvador
você?
Essa lei fere o direito de liberdade de expressão, é uma
lei absolutamente ILEGAL
Fernando Batista Viana
Brazil / Goiás / Itapirapua
Brazil / Rio Grande do Sul / Porto Bom, eu acho que limitar o uso e distribuição de um
Rafael Kuhn
Alegre
material relacionado a cultura é algo absurdo.
Isso é um absurdo, privar-nos do direito de realizar
praticas amadoras é uma afronta à nosso direito à
Diego Alexandre Assis Pinto de Sousa Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro liberdade
É pra isso que nós pagamos nossos impostos? Pra
Frederico Cavadas Ferreira
Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro financiar o ócio do Legislativo?
Rachel de Carvalho de Rezende
Victoria Arroyo Adaime
Juliana Kei Omasa
Rodrigo Araújo de Sousa

ASSINATURAS

carlos de souza manoel

Brazil / Santa Catarina / Criciuma

Jorge Daniel C. A. Dias
Victor Caribe Crosland Guimarães

Brazil / Acre / Rio Branco
Brazil / Minas Gerais / Montes Claros

Diogo França Tomaz Aquino

Brazil / Minas Gerais / Belo Horizonte

L.

Brazil / São Paulo / Barueri

Gostaria de saber porque o senador nao vai cuidar da
sua mulher , ou de outros interesses mas cabiveis
como educacao , moradia , pedofilia , exploracao
sexual , exploracao humana , ao inves de vir encher o
saco com uma lei sem cabimento na qual vem proibir a
traducao de episodios seja de qualquer coisa ou
divulgacao das mesmas na rede. Quer mostrar trabalho
??? Nao preciso nem dizer mais nada ... politico
hipocrita , dissimulado e demagogo .
Isto e um ultrage....depois de tantos anos a traduzir os
episodios de varios animes desidirem fazer esta
lei........tratar estas pessoas como criminosos nao esta
certo....afinal eles fazem este trabalho porque gostam
e n ganham nada com isso....por isso eu acho mal esta
nova lei.....afinal nao sao so 100 pessoas que vem
animes.....e o mundo inteiro....fazer isto e como
tivesem o mudo inteiro contra voces..isto e o k penso..
\r\n
Eu me pergunto o seguinte...\r\n\r\nSerá que o
mercado não estaria pressionando o senado a tomar
esta atitude há tempos se fosse realmente lesado
quanto
a
isso?\r\n\r\nTransparência,
senador.
Transparência.
Proibir a venda dublada é demais, agora tem gente que
rala duro pra baixar os episódios de animes e mangás
pra traduzir {os exemplos são os projects, inclusive o
narutoproject e deathproject} e aí chega uma lei
RIDÍCULA que proibi isso?\r\nAFF, francamente... sem
comentarios\r\nAgora fãs não podem nem criar
FANFICS, fazer suas próprias histórias que nem
vendidas são?\r\naah, vai ter neurônio na cabeça
¬¬'\r\neu que não voto nele.

Erick Reis Holanda

Pedro Anuar Miziara

ASSINATURAS
É uma pouca vergonha ocorrer isso em um país onde
existe a Tal da \Liberdade de expressão\". Emissoras
exibindo cenas sensuais às 8 e 50 da noite eles não
toman medidas, mas quando se tentar \"treinar\" a
imaginação com uma coisa que goste, como é o caso
dos fanfickers, eles querem impedir!\r\nVemos muitos
políticos sem cultura no Brasil, esse deve ser mais um
Brazil / Rio de Janeiro / Duque De deles e que, pra dizer que fez alguma coisa para
Caxias
colocar ordem, inventa qualquer besteira!"
O Brasil tá mto bom né.. a população tem uma vida
ótima e não precisa de nada então os nossos queridos
políticos podem ficar inventando criminosos que não
existem. Vai prender traficante, político corrupto,
ladrão, e qualquer outra pessoa que faz mal a pessoas,
Brazil / Minas Gerais / Uberaba
e não os criativos e inofensivos internautas.

Gabriel de Carvalho Alves

Brazil / Bahia / Teixeira De Freitas

André Afonso
Gustavo de Paula Santos
Rita de Cassia
Pedro Mancini
Michele Yumi Hashimoto
Carolina Frazão de Menezes
Paula Taveira
Erica Anjos

Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil

Cinthia Conceição da Silva

Brazil / São Paulo / Sao Vicente

/
/
/
/
/
/
/
/

Acre / Rio Branco
São Paulo / Valinhos
São Paulo / Sao Paulo
Minas Gerais / Belo Horizonte
São Paulo / Sao Paulo
Pernambuco / Recife
São Paulo / Franca
Ceará / Fortaleza

Isso é um absurdo!\r\nEsse tipo de conteúdo é apenas
entreteinimento.\r\nTemos que levar em conta que a
grande parte da fama internacional e dinheiro movido
pela venda de produtos, sai graças a ação das fansubs.
Não façam a besteira de criminalizar a divulgação da
cultural
do
nosso
mundo,
a
criatividade
e
aprendizagem de quem pratica estas actividades e de
quem as admira. Prender pessoas que praticam estes
hobbies seria o mesmo que prender um outro artista
qualquer, nenhum pintor é preso por buscar ideias para
os seus quadros de outro pintores. Se criminalizarem
estas pessoas irão atrasar a evolução cultural do vosso
país e de muitos outros.

Abaixo a Censura!!!!!!!!!!! ò_ó\r\nA ditadura se foi á
muito tempo! \r\n

Italo Silva Vieira
Kelly Querino Melo dos Santos

Brazil /
Brazil /

Miguel Henrique de Oliveira Silva

Brazil /

Bruno

Brazil /

Maxwell Breno Braz Barbosa

Brazil /

elora

Brazil /

Ingrid

Brazil /

ASSINATURAS
Certas coisas que não entendo no país, com o
desmatamento do Amazonas, pessoas morrendo em
hospitais,pessoas morrendo todos os dias por causa da
violencia que cresce quase que diariamente e até
aqueles que deveriam nos proteger tambem estão
ajudando a criminalidade no nosso país não
deveriamos criar leis desnecessarias e sim criar leis
para ajudar os menos favorecidos e fazer nosso pais
São Paulo / Sao Paulo
crescer, repudio isso que estão querendo fazer.
Minas Gerais / Juiz De Fora
Imbecilidade total!
Se podem criar leis tão inadmissíveis assim, por que
não criam leis para parar com essa maldita
corrupção???\r\nSe os fansubs fizessem igual as
emissoras, aí sim seria contra o trabalho do autor. Os
fansubs apenas colocam legenda, para sabermos o que
se passa no anime, e não modificam absolutamente
nada nos desenhos e idéias do autor. Ou seja, apenas
estão transmitindo para os que não podem entender
japonês/inglês!!!
São Paulo / Franca
Simplesmente RIDICULO! Um País onde os Senhores
Politicos vivem ROUBANDO das pessoas, onde a venda
e o Consumo de Drogas é um dos maiores do MUNDO,
onde tem gente passando fome e morrendo de
DENGUE, e vem um Senhor falar que fazer um trabalho
que leva tempo e ainda mais de GRAÇA, é crime? bom
prefiro ir pra cadeia por isso, do que ser descoberto
com Dollar na cueca, ou lavando dinheiro comprando
São Paulo / Sao Paulo
bois... e por ai vai...
Muitos trabalham HONESTAMENTE para traduzir séries,
animes, mangás para que as pessoas possam usufruir
gratuitamente dessa cultura. E agora querem acabar
Rio de Janeiro / Cabo Frio
com isso também...
CARA,VAI CUIDA DA SUA VIDA \r\nse for assim naumvai
ser só as fictions e geral que vaum ser bloqueadas ...\r\
São Paulo / Sao Paulo
nSE TOCA
Poxa...tirar de nós o trabalho dos fansubers é uma
grande injustiça...será que enfrentaremos uma
ditadura pesada???? Que mal nós, fãs e fansubers
causamos??? Espero que para essa idéia haja uma
Pernambuco / Recife
nova avaliação.

ASSINATURAS
diego costa de mendonça

Brazil / Goiás / Abadia De Goias

Ane-Lila D´Lambert

Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro

Eduardo Souza Silva

Brazil / Goiás / Goiania

Izaque Dadalto Marchetti Ferreira

Brazil / Espírito Santo / Serra

Márcio Pinheiro Varjão de Jesus

Brazil / Minas Gerais / Paracatu

Thiago de Magalhães Nardelli Silva

Brazil / Goiás / Goiania

Carlos Eduardo Carvalho Gabardo

Brazil / Distrito Federal / Brasilia

Patricia

Brazil / Paraná / Campina Da Lagoa

Gabriel Fregonassi Dona

Brazil / Espírito Santo / Vila Velha

seus bando de locos
Se isto for realmente considerado um crime, que as
empresas envolvidas estejam preparadas para perdas
significativas de dinheiro, pois o que fazemos é
divulgação GRATUITA!
Palhacada isso q o senador quer fazer\r\nnao podemos
aceitar!
Engraçado também é que se você for para o centro da
cidade em São Paulo, tem vários standers vendendo
jogos de PlayStation 2, animes, filmes, piratas, e o pior,
ainda esses estabelecimentos tem até registro ou
alvará de funcionamento!\r\n\r\nO lema de um
fansuber ou algo do tipo é: Esse material é feito de fã
para fã, não compre ou alugue.
Eu acho um absurdo. Com tanta coisa para se
preocupar, o governo Brasileiro, vai se sentir ofendido
pelo fato de que pessoas que trabalham com fansubs
são criminosos. Acho que a reflexão, sobre esse caso
deveria se iniciar, pelas proprias \emendas\" e projetos
que são votados para atender uma minoria
majoritaria.\r\nIsso é uma pouca vergonha."
É porque os criminosos são realmente os que traduzem
e não os que matam ou roubam como alguns
excelentíssimos senadores e afins.
Eu discordo com essa lei. Acho que ela não incentiva o
comércio, ao contrário, é somente uma busca de
mudar de foco de todos os problemas que o brasil está
tendo, com cartões corporativos e tantas outras
barbaridades.\r\n\r\nObrigado.
Cadê a liberdade de expressão?\r\nOs jovens agora
não poderão nem mais escrever as fanfics que estarão
cometendo um crime?\r\nNão poderão nem traduzir
séries e colocar gratuitamente na internet.\r\n É
realmente ridiculo isso.\r\n
Eu admiro muito o trabalho de Fansubbers e
adjacentes.\r\n\r\nAcredito q a cultura não deve ser
considerada crime e o Brasil deve melhorar em outros
setores antes de realizar tal feito como está
acontecendo agora.

ASSINATURAS

Marcel De Paula

Brazil / Minas Gerais / Contagem

Rafael de SAlmeida Lima

Brazil / São Paulo / Sao Paulo

Isabela Maria de Souza Costa
Thaiane
Felipe Chagas
Gabriela Carvalho
Manoel Palhares
Rubens Christino da Silva Junior
Maria Amanda de Sousa
Vívyann Castelo Branco
Guilherme Oliveira Miguel
Eucler Rodolfo Guedes
Bruna Emanuele dos Santos Batista
Guilherme Rezende Rehder

Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil

Antonio da Silva Ortega
Ronnie Garcia dos Santos Chagas
Thaiane

Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Brazil / Rio de Janeiro / Barra Mansa
Brazil / São Paulo / Campinas

Erika Barroso dos Santos

Brazil / São Paulo / Praia Grande

/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

Distrito Federal / Brasilia
São Paulo / Campinas
São Paulo / Franca
São Paulo / Jundiai
Minas Gerais / Itabira
São Paulo / Sao Paulo
Ceará / Fortaleza
Piauí / Teresina
Minas Gerais / Uberaba
São Paulo / Taubate
São Paulo / Itapira
Paraná / Londrina

e eu que um dia achei que esse sujeito fosse um cara
sério... com tanta coisa mais importante pra se
preocupar... e que benefícios isso trará pra populaçao?!
Nao dá pra acreditar que esse cara desocupado seja
um senador... por isso o país nunca mudará!!
Isso é rídiculo,como o próprio texto constou \É
inadmissível que um projeto de lei tão amplo e
complexo como o que está sendo proposto, que afetará
diretamente a vida de mais de 32 milhões de
internautas no Brasil, seja aprovado\" Além do mais o
uso da internet é público ou seja não é cabível que
pessoas sejam multadas e prejudicadas por um uso
público. "
Anime e Mangás traduzidos DEVEM SEMPRE continuar
a ser entregeues gratuitamente! Está achando ruim
isso? Então cria mais canais de anime que preste e
traga mais mangás ao Brasil!

Por um país que se chama Brasil, cuja verdade e
transparência
possa
ser
a
tônica
da
sociedade.\r\nComo cidadão brasileiro, estou cansado
de meias verdades.

Creio que essa \possível\" lei não destrua o fato
dos \"remix\" da internet de deixarem os autores
verdadiros mais famosos!\r\n\r\n..."

ASSINATURAS

Ramon dos Santos Souza

Tarcísio Silva Ferreira

Urion Braga Vieira

David Valentim Dias
Gustavo henrique Moreira Grangeiro
Andreia C. de Andrade
Dalton Mutarelli Gonçalves
Pedro Henrique
Luiz Alberto Mareth da Costa
Ellen Riedi Oliveira
Ricardo Magalhães
Felipe Cansian Daniel
William Da Conceição Ramiro
Ronaldo Martinello Todeschini
Camilla GIlla

Tal lei deve ser aprovada apenas depois de cuidadoso
estudo sobre o assunto. Todos temos direito de utilizar
a internet da forma que queremos, pois pagamos por
ela, portanto, certos pontos do projeto de lei devem ser
Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro bem apurados.
Isso é um grande atraso na era digital, no acesso ao
conhecimento, na liberdade de expressão e liberdade
de escolha, parece que estamos entrando na era
militar... será??
Brazil / Pará / Santarem
Igualar crackers à usuários comuns é absurdo e
incoerente. Obrigar provedores a denunciar seus
usuários é violação de privacidade e um retrocesso
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
constitucional.
Coisas a se pensar: não temos internet de qualidade,
não temos preço justo, temos controle de trafico
mesmo pagando.\r\nO preço dos provedores ira
aumentar e a velocidade continuar a mesma, se
alguem for preso provavelmente ira sair pior do que
entrou pois também não temos um sistema
penintenciario decente.\r\n\r\nSenhores...usem o pouco
cerebro que lhes resta...até vocês devem ter mp3 no
Brazil / Minas Gerais / Timoteo
ipod :}
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
A internet tem que ser livre para divulgação o//
Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro Esse projeto é simplesmente inconstitucional.
Absurdo isso, isso é parar o desenvolvimento da
Brazil / São Paulo / Pindamonhangaba internet no brasil
Só podia ser o governo do Brasil...\r\nsó fais coisas
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
desnecessarias mesmo...
Acho que esse projeto deve ser realmente reanalizado,
senão haverá pessoas sendo acusadas de criminosas
Brazil / Paraná / Toledo
sem ter cometido crime algum.
Brazil / Paraná / Palotina
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Brazil / Paraná / Curitiba
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Brazil / Rio Grande do Sul / Bento
Goncalves
Brazil / Bahia / Salvador

ASSINATURAS
Diana Shouko Tsuchida
Maiara Reis Arruda
Manoel Huascar
ALBERICO MALUF AGRA

Brazil
Preto
Brazil
Brazil
Brazil

Lucas Vieira

Brazil / São Paulo / Limeira

Nilson de Oliveira Júnior
Yuri Lima Mesquita
William Perez Dias de Figueiredo

Matheus S. Madureira

Alexandre Ribeiro da Silva
Charles Gonçalves
Willian Mendes Gomes

/ São Paulo / Sao Jose Do Rio
/ Bahia / Salvador
/ Minas Gerais / Uberaba
/ Pernambuco / Recife

NUNCA!! Se querem acabar com a privacidade, que
seja a das contas bancárias dos políticos!
Fico imaginando como seria o pavor que o cidadão
teria em usar um computador qualquer, enviar um
vírus sem ter a menor ciência de ter feito isso, e serem
impetrados pela justiça. As incontáveis \LAN HOUSES\"
do nosso país se esvaziariam num piscar de olhos.
Brazil / Minas Gerais / Juiz De Fora
Voltaríamos à idade da pedra virtual."
Acho simplesmente ilogico a invalidação de uma das
maiores ferramentas criadas pelo homem, por tal
Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro argumento, A INTERNET É UM DIREITO NOSSO.\r\n
Se essa lei realmente for aprovada haverá um
Brazil / Minas Gerais / Contagem
retrocesso gigantesco no uso da internet no Brasil.
Eu acho isso a maior falta de respeito da parte
deles.Então quer dizer que se eu traduzir um episodio
de algun anime eu não posso passa-lo a um amigo meu
pra que ele assista tbm?Eu não posso mais assistir um
anime traduzido pelo computador para me divertir?
Então quer dizer que é crime se um amigo quizer me
dar um CD de audio de presente só que ele achar ele
achar que é mais prático passar as musicas pelo
computador?É eu realmente acho isso uma falta de
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
respeito mesmo.
abaixo a esse projeto de lei que quer tirar o direito de
toda pessoa que navega pela internet de baixar o que
gosta, como animes legendados por fansubs, sendo
que muitos desses animes provavelmente nunca irão
Brazil / Maranhão / Imperatriz
passar aqui nas TVs abertas do Brasil.
Isso não tem a mínima lógica, já que ninguém ganha
Brazil / Minas Gerais / Belo Horizonte dinheiro com legendagem de animes ou de mangás
Brazil / Minas Gerais / Carmo Da Que sejam respeitados os direitos dos usuários de
Cachoeira
internet!

ASSINATURAS

Bruno Esteves
Ênio José de Faria Júnior
Ademir Gomes Gonçalves Junior

Mariana Stocco Carvalho
Flávio Konzen Finkler
Débora
Raul Menezes de Almeida
Tábata da Rosa Nunes
Cláudio Luís Marques Sampaio
Letícia Lima

Lorhan Andrade Bozza

Maike da Silva Melo

É uma tristeza!!! Se pensassem em melhorar o pais
isso é que era alguma coisa, agora proibir
Brazil / Tocantins / Palmas
fansubberS????
Brazil / Minas Gerais / Pouso Alegre
Farei de tudo para esse projeto não ser aprovado!
Tem coisas muito mais importantes pra se preocupar
do que o que as pessoas fazem pra passar seu tempo
na internet.
Brazil / Rio Grande do Sul / Torres
Ridículo! A gente ta voltando a época de censura?
Escrevemos historias de NOSSA criação, não copiamos
de nenhum lugar ou plagiamos,porque ai seria crime.
Mais não é, nós temos esse direito de escrever e
querer compartilhar com quem seja. Vocês vão estar
censurando milhares de adolescentes e até adultos
que tem o hobby de escrever ou até mesmo pensam
em levar isso adiante em uma faculdade de jornalismo,
letras ou em qualquer faculdade que seja. Cadê o
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
nosso direito de expresão?
Brazil / Rio Grande do Sul / Novo Vergonha.....\r\nDeveriam se preocupar com diversos
Hamburgo
outros fatores que assolam nossa população...
Brazil / Minas Gerais / Belo Horizonte
Brazil / São Paulo / Santo Andre
Brazil / Rio Grande do Sul / Taquara
Brazil / São Paulo / Campinas
Brazil / Santa Catarina / Joinville
Sinceramente, que falta do que fazer, né senhor
Senador Eduardo Azeres, crie uma lei para combater o
crime, a fome, a corrupção, mas não crie uma lei futil e
sem fundamentos como esta. \r\n\r\nAbaixo essa lei
sem algum fundamento. E abaixo a sua candidatura
para senador, por mim o senhor não seria nem
Brazil / Paraná / Maringa
vereador.
Por favor naum tire a juventude dos adolecentes a
internet evita que as pessoas saim de casa para fika
pajulando nas ruas ... por favor pare com essa
Brazil / Espírito Santo / Alegre
palhaçada.

ASSINATURAS

Talles

Thais Rodrigues
warlem rosa martins da rocha

Rafael Vicente da Silva
Vinnicius de Oliveira Campagnuci
Flávio de souza Bastos

william alves

Laís Lage dos Santos

Poxa vida isso e sacanagen q direito vcs tem \r\nde
olhar tudo oque nos fazemos na internet issu \r\ne um
absurdo e fauta de etica mesmo que queirao\r\nsaber
sobre a pedofilia a maioria nao tem nada a ver com
issu ezistem outras formas de se pegar eles\r\nmas
essa eu nao aprovo isso fação como outros
Brazil / Mato Grosso do Sul / paises\r\ncoisas diferentes menos vigiar todas as
Aquidauana
pessoas \r\ne suas converssas sejão racionais.
O que vai ser das nossas vidas sem fic? Algo que
incentiva a criatividade e a leitura de muitos
brasileiros. Vá se preocupar com educação, saúde e
Brazil / São Paulo / Rio Grande Da violência e deixe pessoas com imaginação suficiente
Serra
para escrever estórias e estórias em paz.
Acabar com a liberdade que temos na internet seria
Brazil / Minas Gerais / Belo Horizonte acabar com nossa única fonte livre.
Essa nova lei que ta para ser aprovoda nao tem pe e
nem cabeça tira o direito de do livre arbriti da NET ela
tira todo o nossos dereitos de fazer o que quizer mais
sempre respeitando as leis.
Brazil / Alagoas / Maceio
Tem coisas muito melhores para se preocupar, como
os malditos traficantes, ao invés de reprimir o direito
Brazil / Goiás / Goiania
das pessoas de ser livro pelo menos na internet
não sabes como iria afetar na vida de muita gente.
Brazil / Bahia / Pojuca
Não, eu não estou exagerando. --'
isso eh loura vcs deputados nao sabem fazer mais
nada para melhorar o brasil so querem acabar comt
udo querewm dinheiro dinheiro dinheiro!!!! se issu
acontecer vao ter muitas manifestacoes e eu vo ta la!!!
vao atars dos bandidos acabem com a descriminacao
injustica roubalheira desse pais em vez de pensar em
dinheiro e ir atars do divertimento das pessoas
pensando em si proprio
Brazil / São Paulo / Sao Carlos
era só o que me faltava \r\n\r\ncom tanta coisa no país
pra melhorar
o \senador\" vem criar essa \"lei\"
\r\n\r\naté parece... já q é assim praticamente o Brasil
inteiro vai preso... \r\n\r\npq o senador não procura
contruir mais cadeias ao invés de querer encher ainda
mais as que já estão superlotadas?\r\n\r\nah, faça-me o
Brazil / Bahia / Salvador
favor... \r\n\r\n¬¬' "

ASSINATURAS

Matheus Dias

Brazil / Minas Gerais / Belo Horizonte

Vinicius Coutinho

Brazil / Paraná / Curitiba

Thiago Moreira Caires.

Brazil / Rondônia / Porto Velho

Alexandre Brandini Celli
Rafaela
Diego Deodato
Lucas de Oliveira Freesz
Lucas Heck dos Santos
Giuliano Dallari Colombo

Brazil / Paraná / Curitiba
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Brazil / Minas Gerais / Juiz De Fora
Brazil / São Paulo / Caraguatatuba
Brazil / São Paulo / Campinas
Brazil / Santa Catarina / Balneario
Camboriu
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Brazil / São Paulo / Sao Paulo

Deborah Santos
Juliana de Carvalho
Bruno Audi Heredia

Pergunto a quem prejudica o serviço dos subbers...
uma vez que produtos licenciados são retirados e
deixam de ser fornecidos gratuitamente na internet
para evitar o possível prejuízo da empresa, por que os
não licenciados devem seguir o mesmo caminho, uma
vez que não prejudicará nem ao autor, uma vez que
ele já não lucra com o que não vende aqui.
Isso é um absurdo, os nossos governantes deviam se
ocupar de criar leis de reais utilidades pública,
criminalizar jovens e adultos que traduzem um seriado/
anime é ridiculo!\r\nA pirataria não está nesses
seriados, nunca se encontrará animes como Bleach,
Naruto ou Death Note nas esquinas do centro de uma
grande metrópole, nunca se encontrará seriados como
Lost,
Heroes
e
Prison
Break
nas
ruas!
Nunca!\r\n\r\nAtt,\r\nVinicius Coutinho
Uma lei estupida dessa vai me transforma em
criminoso?\r\nE agora devo ser um foragido da
lei?\r\nEsta é uma das leis criadas por energumenos,
que so sabem ficar sentados com suas nadegas
flacidas em assentos pensando em leis desnecessarias.
Esses sim devem ser criminosos piores, pois usar o
dinheiro do povo para fazer uma coisa como essa e
estupidez.
Realmente é um absurdo. Esses ladrões não tem mais
o que inventar, ao inves de perde tempo tentando
agrendi pessoas q não fazem mal a ninguem, eles
deviam usar esse tempo pra tentar acabar com a
corrupçao.\r\nE parabens pela iniciativa.\r\n

ASSINATURAS

Najla Maria Andrade Bozza

Ícaro Atibaia

Luis Gustavo Correa
Jefferson Esmério dos Santos
Ricardo Henrique de Souza
caio guimarães magnossão

Camilla Mendonça Pereira Torres

André Alfredo Ilges

Ja mandam no Brasil todo. Fazem das nossas vidas o
que eles querem. Agora controlar o que fazemos na
Brazil / Paraná / Maringa
Internet também?!
Tanta coisa mais importante pra ser discutida,tipo o
aumento absurdo de salários de deputados e
senadores!!\r\nTipo o salário minino que realmente é
MINIMO!!\r\nAs
pessoas
passando
fome!!\r\nA
bandidagem que com essas penas de darem vergonha
se encorajam a praticar crimes!!\r\nSem falar da
corrupção desse brasil.\r\n\r\nTanta coisa pra se
preocupar e 'algum' quer 'tentar' mostrar serviço com
esse lei que é um absurdo!!\r\n\r\nPor essas e outras
que esse pais vai continuar nessa bosta por muito
Brazil / São Paulo / Rio Claro
tempo.
Os mesmos senadores que lutaram contra a ditadura e
a favor da democracia estao querendo acabar com a
liberdade?!?!...Por que tentar prender fansubers que
distribuem um material de qualidade gratuitamente
pela rede?!?!?!Por nao prende traficantes, assasinos,
corruptos, estelionatarios?!?!Por que nao pensar que os
fansubers estao sendo solidarios ao distribuir
gratuitamente algo na rede?!?!?Por que trata-los como
Brazil / Minas Gerais / Pocos De Caldas criminosos?!?!?!
Sinceramente essa lei é ridicula..\r\nEu adoro animes,
Brazil / Mato Grosso do Sul / Campo adoro o trabalho dos fansubers, por nos dar mais
Grande
entretenimento.
Brazil / São Paulo / Birigui
Sou totalmente contra isso!!!!!!!!!!!!!
Acho essa lei um absurdo, um cara que não tem
conhecimento nenhum de como funciona internet
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
querendo fazer isso.
Nós jovens, temos sido 'esquecidos' pelo governo,
assim que nem eles lembram que temos DIREITOS,
assim como os mais velhos!\r\né um absurdo a
proibição de nossa livre escolha!\r\nEspero que deem o
Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro melhor para proibir esse absurdo!
Acho uma barbaridade, pois quem gosta de
acompanhar animes, nao poderá mais simplesmente
pelo fato de que a tv aberta nunca passa uma
temporada completa, como exemplo do naruto no SBT,
Brazil / Rio Grande do Sul / Portao
repetem os mesmos episodios toda a semana.

ASSINATURAS

Bruno Nolasco Miranda
Lorena Petersen Nascimento Santos
James Cardoso
Ana Maria Domingues Freiche
Gabriel Rodrigues Ribeiro
Fábio Lima Malheiros
Rudah Ximenes
Fabiana Bachetta
Talitha Albuquerque Nattrodt Barros
Flávio Coelho da Silva Silva

Aline Oliveira

ALLAN ALVES

Bruno Da Rosa Lumertz

Brazil / Espírito Santo / Vila Velha
Brazil / Bahia / Salvador
Brazil / Espírito Santo / Vitoria
Brazil / São Paulo / Jau
Brazil / Mato Grosso / Cuiaba
Brazil / São Paulo / Santana De
Parnaiba
Brazil / Rio de Janeiro / Rio Das Ostras
Brazil / Paraná / Foz Do Iguacu
Brazil / Ceará / Fortaleza
Brazil / Bahia / Salvador

eu
axo
isso
uma
descriminaçao
totalmente
desnecessaria .....\r\n\r\npois o q o governo precisa
fazer q eh acabar com a violencia pedofilia e outros
crimes eles naum estao fazendo...\r\ne ainda kerem
acabar com a cibercultura, q alen de educar algumas
pessoas, mostra um pouco mais sobre a cultura de
outro pais para qm naum pode viajar até ele.

O absurdo de tirar a privacidade das pessoas nos
lembra os meios de controle do governo na ditadura
militar(o AI-5 pode refrescar a memória dos mais
esquecidos).Outro fato chocante é a proibição de
fansubbs(que mexem com material não licenciado por
emissoras para exibição/venda no Brasil,então não há
direitos violados,já que os direitos autorais são
preservados),fanfics(que só expressam uma opinião),e
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
outros trabalhos inofensivos.
Inadmissível tal lei, em vez de fazer algo que preste
para o melhoramento do brasil, quer retirar o direito do
internauta, provavelmente deve ser para passar uma
Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro imagem de \bom político\"!"
Isso é um absurdo,um dos grandes poderes do ser
humano é o sonho,pode sonhar com algo,ter a
felicidade de pensar e criar pensamentos,como alguém
pode chegar AGORA após tantos anos de ''sonho'',e
impedir a nós,de ver grandes histórias que nos fazem
nada mais que pensar,sonhar e até mesmo nos
Brazil / Rio Grande do Sul / Porto educar.\r\nMais um dos grandes sacrilégios do pais
Alegre
Brasil !

ASSINATURAS
Soraya Helena de Carvalho

Brazil / São Paulo / Taubate

Anderson Luiz Nicácio
Bianca Segatt Ractz

Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Brazil / Rio Grande do Sul / Marau

Johnatan Cabral Cunha
Hadi El-amin

Brazil / Goiás / Anapolis
Brazil / Paraná / Curitiba

João Vítor Paulino Viana

Brazil / Mato Grosso do Sul / Paranaiba Sem comentarios pra essa idiotice
Agora
querem
tirar
o
nosso
direito
de
Brazil / Paraná / Curitiba
criação!\r\nRIDÌCULO!!!
Eu gostaria de protestar sobre este mandato, pois eu
exigo meus direitos.
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Acho ridículo que queiram aprovar algo que possa
representar um regresso no campo da informática
(para dizer o mínimo) sem qualquer debate ou consulta
à opnião pública. Esse país é dos brasileiros ou dos
Brazil / Ceará / Fortaleza
senadores?
isso é um cumulo eles estao preucupado com os
impostos,como os internautas naum pagam nada para
baixar um arquivo eles estao perdendo dinheiro para o
Brazil / São Paulo / Suzano
caixa dois .
NÃO concondo com tal lei.\r\nprimeiro por ser perda de
tempo.\r\na internet é garantia de anonimato e voces
fazendo isso só vão criar mais uma lei que não serve
Brazil / Pernambuco / Vitoria De Santo de nada para o pais.\r\nvão reformular o codigo penal
Antao
que é o que realmente o povo brasileiro precisa!

Karoline
Lucas Polli

Camila Diniz Macêdo

Paulo F. Takahashi

Eduarda Helena

A transparência é a razão da consciência, vamos lutar!
Sem comentários, ao ler isso fiquei indignado... O Brasil
tem tantos problemas a serem resolvidos tanto
políticos como sociais e essa pessoa que ainda se
intitula \Senador\" vem com esse projeto de lei sem
escrúpulo... Que quer transformar a internet brasileira
em praticaente um cadeia... Onde todos os
computadores ligados a rede seram monitorados sem
consentimento do seu dono...\r\n"
Abaixo a este projeto ridículo!
Acho que quando nossos representantes ficam sem ter
o que fazer ou ter o publicar pra virar lei, acontece isso
pra falar que tá trabalhando em vez de procurar
soluções criativas para resolver problemas já
existentes ficam arranjando problemas novos que
prejudicam ainda mais em vez de ajudar...
Lei sem necessidade.

ASSINATURAS

Olívia
Marcos Midena Ustulin

Júlia Copernik Rubio

isso é um absurdo é a mesma coisa que proibir de
escrever livros ;D\r\ndeviam prender quem está
Brazil / São Paulo / Sorocaba
matando e não quem inventa histórias ¬¬
Considerem o fato de que os tradutores, encoders, e os
Brazil / São Paulo / Jau
donos dos fansubs nao recebem nenhum lucro.
Não
devem
proibir
as
fictions
e
fanfictions!\r\n\r\n'Proibir fictions que copiam livros,
séries, entre outros, tudo bem. É contra a lei. Mas,
proibir que as pessoas publiquem na Internet uma
criação SUA, é a mesma coisa que colocar na cadeia
todos os autores de livros! Estamos voltando à época
da censura? Será que o nosso país não tem problemas
mais importantes do que uma menina, de 13 anos, que
Brazil / São Paulo / Sao Bernardo Do cria uma história própria e tem vontade de
compartilha-la na Internet?'\r\ntexto por Vivi's.\r\n
Campo

Flávia Delfino Coelho
Igor Leal da Silva
Lucas Melo Moreira Bezerra
Marcos Cunha Barbosa Lima
Guilherme
Ellen Moiti
Ana Igraíne de Góis Barreto
Rafael Di Palma Freitas
Jaildo
Diego Martins Viegas

Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil

/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

São Paulo / Pirassununga
Mato Grosso / Cuiaba
Ceará / Fortaleza
Distrito Federal / Brasilia
São Paulo / Sao Paulo
Distrito Federal / Brasilia
Paraná / Curitiba
São Paulo / Sao Paulo
Santa Catarina / Itajai
Rio Grande do Sul / Guaiba

Thiago Reinaldos Silva

Brazil / São Paulo / Sao Paulo

Íthalo Oliveira de Souza

Brazil / Alagoas / Arapiraca

Ricardo Amora Oltemann

Brazil / São Paulo / Sao Paulo

Bem, proibir copias é uma coisa, mas proibir sua
propria historia é outra, nós somo só adolescentes
querendo nos expressar por meio das nossas bandas !

O engraçado é que esse senador ainda fala sobre a
censura e criica ,então da noite para o dia,tem idéi de
cria esse tipo de lei que viola o direito de
expressão.Que tipo de democracia é essa?
quer dizer que garotos de 12, 13, 14 e etc vão ser
considerados criminosos? \r\n\r\nele deveria fazer uma
lei que não aprovasse leis idiotas como essa
Isso é um absurdo, sou totalmente contra o projeto de
lei proposto pelo Senador Eduardo Azeredo.

ASSINATURAS

Hélio Leandro de Bitencourt

Henrique Sena Pacci

Patricia Santos

João Felipe Ribeiro Soares
William Ferreira

Allysson Fernando Guinzani Silva
Ricardo Amancio
Robert Cardaso Macedo de Jesus
Daniel dos Rios Dias Duarte
Bruna

Felipe Ferreira Raquel

Isso é um absurdo, tanta coisa pra resolver nesse país
e tem politico querendo acabar com esse tipo de coisa!
O trabalho das fansubs em todo o mundo nao e contra
a lei , e nao interfere de jeito nenhum nos lucros do
dono do anime,,,, e burrice interferir em algo que esta
Brazil / São Paulo / Tupa
aproximando o brasileiro da cultura japonesa
É um completo absurdo, isso.\r\nDe certa forma, estão
limitando a cultura nesse país, que já não tem tanta.\r\
nAinda mais em relação às Fanfictions, que são uma
forma de incentivo à escrita e leitura fora do ambiente
escolar.\r\nEspero que esse projeto de lei jamais seja
aprovado, mesmo porque, no quê isso beneficiaria ao
Brazil / São Paulo / Osasco
país?
A rede de computadores, de informações e de pessoas
que existe hoje no mundo não pertence à nenhuma
nação. Nenhuma pessoa tem o direito, por mais
importante que seja, de bloquear a liberdade dos
Brazil / Distrito Federal / Brasilia
outros.
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
simplesmente o cumulo da falta do q dizer no senado.
Esse projeto de lei não pode ser aprovado sem antes
ter o consentimento de uma grande parcela da
população brasileira que tem acesso à internet. Não é
de direito os intenautas perder uma de suas fontes de
entretenimento e cultura sem um motivo justo, sólido e
Brazil / Paraná / Curitiba
baseado em explicações lógicas.
Brazil / São Paulo / Maua
Prefiro me abster de comentários. O voto é claro.
crime é mata,roubar,eo que os fansubbers fazem é
apenas da um pouco de distração,a nois internautas
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
amantes de animes!!
Brazil / Goiás / Valparaiso De Goias
Ridiculo isso =X
Isso é ridículo!\r\nNão sei porque estão fazendo isso.
Brazil / São Paulo / Sao Bernardo Do Só estão perdendo tempo! As Fanfics não fazem mal a
Campo
ninguém!
Responsabilidade,
competência,
racionalismo,
eficiência e sensatez: É o que esperamos de nossos
representantes; Respeito: nosso direito pleno. Poder
legislativo, discuta com o povo o que é de benefício
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
para todos.
Brazil / Paraná / Curitiba

ASSINATURAS

Rafael
Raphael
Flávia Zanardi dos Reis
Felipe Michael Silva dos Santos
Edie
André Martini Carpi
Isabella Kitadani
Daniel Gomes de Freitas
daniel brito lins
laise asaina
João Vitor Macarini
Lucas Garofalo Todaro

Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Japan
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil

/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

São Paulo / Osasco
Rio de Janeiro / Resende
São Paulo / Bauru
Sergipe / Aracaju
Santa Catarina / Joinville
São Paulo / Itu
Aichi-ken / Toyokawa
Mato Grosso / Cuiaba
Pernambuco / Recife
São Paulo / Guarulhos
São Paulo / Jacarei
São Paulo / Sao Paulo

Marcelo Munhoz Sampaio Martinez

Brazil / São Paulo / Sao Paulo

Esse é mais um assunto realmente polêmico porém, ao
contrário de priorizarem os assuntos que realmente
necessitam de atenção, estão dando mais valor a essa
futilidade toda?\r\n\r\nSou Contra a Aprovação da Lei.

Isso é um absurdo!\r\nVivaaa aos legenders!
este país está ficadando cada vez mais ridiculo.

Alberto Sobral Guedes da Silva
João Paulo Medeiros da Silva

Abaixo ao fim dos fansubbers, vida longa às traduções!
Ele que vá se preocupar com coisas mais serias
Brazil / Santa Catarina / Joinville
\r\n\r\n\r\n
Só pode haver algum tipo de interesse próprio
nisso!!\r\nSem comentários pra esses políticos que
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
aparentemente não tem \nada\" pra fazer."
Brazil / Rio Grande do Sul / Eldorado sim, o maior problema do brasil sao os jovens
Do Sul
malvados que traduzem animes na internet ¬¬
Lei no Brasil só serve pra isso mesmo. Ferrar os de
Brazil / São Paulo / Salto
baixo e favorecer os de cima.
Brazil / Goiás / Goiania
Restringing cibercultura, negativo.\r\n\r\nNAO
Brazil / Acre / Rio Branco
Liberdade e igualdade
To pagando pra ver. ta aih um bom motivo se ir pra
Brazil / Rondônia / Porto Velho
prisão ^^
Não concordo com a lei!
Brazil / São Paulo / Barueri

Felipe Teixeira Gonzalez
Hérika Ramos Moura
Rafael Rondon da Silva Rossener

Brazil / Pará / Belem
Brazil / Distrito Federal / Brasilia
Brazil / São Paulo / Ribeirao Preto

evandro luiz marcos
Douglas Lima Nobre Da Silva
Alberto Dutra Porto da Silveira
Ellen Caroline Belenti
Emiliano
Paulo Bruno Farias Nery

A liberdade é minha nao sua senador Eduardo Azeredo.
não podem criminalizar, fansubber!
Simplesmente inaceitável.

ASSINATURAS
Quem traduz é fan, e a maioria dos fans quando esses
produtos chegam no brasil compram o original.
Criatividade já.
Pay atention at real criminals.... Don't you have things
to do? I think you have A LOT.

Alessandro O. S. da Costa

Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro

Laura Acevedo

Brazil / Acre / Rio Branco
Brazil / Rio Grande do Sul / Santa
Maria
um abisurdo!
Agente tem o direito de fazer oque agente gosta, não
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
vamos acabar com isso se não é oque agente queria.
Fanfics e seriados públicados na internet são criações
de menianas que tem criatividade suficiente e amor
pelos seus ídolos, não há nenhuma intenção de
prejudicar ninguém, muito menos cometer um ato tão
banal como um crime. São direitos que nós temos de
nos divertir, e nos identificar com suas histórias
IRREAIS. Sejamos um pouco conscientes e vejamos que
Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro não há mal nenhum nisso.
Há tantos crimes acontecendo no brasil a fora e ele
quer punir pessoas inocentes, que simplismente fazer
isso para divulgar os trabalhos que não vem para o
brasil(e quando vem, vem com uma tradução de vez
em quando ridiculas).\r\nEssa foi mais uma atitude
ridicula tomada por alguem que quer se aparecer(o
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
brasil esta cheio de pessoas assim!)
Não vamos deixar que esses senadores,ditem as
regras da Nova Era Digital!!!
Brazil / Distrito Federal / Brasilia
isso é querer privar os brasileiros da cybercultura e da
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
cultura japonesa ... isso eh ridiculo
Caro senador vai cuida da educação e saude ou se
Brazil / Paraná / Ponta Grossa
interne logo ok ?\r\n\r\nbjos
Não há muito o que dizer, há não ser que esse projeto
de lei é uma total insanidade, se for aprovado(queira
Deus que não)não vai demorar muito para a ditadura
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
se instalar novamente no país!
Brazil / Paraná / Colorado
Brazil / Paraná / Curitiba
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Brazil / Pará / Belem
Brazil / São Paulo / Ribeirao Preto

Matheus Castro Teixeira
Vitória da Costa Neves

Thais Hancio Pereira

Bruno Tarifa Alves
RAPHAEL RIBEIRO FERREIRA LIMA
Rafael Barbosa
Rodrigo Telega Da Silva

Wagner Moura Farias
Fernando José Araujo Parreira
Igor Thiago Weidmanq
Aminadabe Batista
Juliana
Beatriz Barbosa Martins

ASSINATURAS
Ana Clara Miranda Gern
Marcus Vinicius da Silva
Mogana Beatriz Ferrreira

Brazil
Brazil
Brazil
Meio
Brazil
Preto
Brazil
Brazil

/ Santa Catarina / Joinville
/ São Paulo / Sao Paulo
/ Rio Grande do Sul / Arroio Do

/ São Paulo / Sao Jose Do Rio
Jéssica Oliveira
Mayara Colin Santos
/ São Paulo / Sao Paulo
Helene Estéfany de Castro Costa
/ Pará / Ananindeua
Luiz Edgard Marcondes Ribeiro da
Silva Junior
Brazil / São Paulo / Campinas
Cristiane Naomi Kamikawachi
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Clara
Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro
Isabela Cristina Reis Alves
Brazil / Minas Gerais / Belo Horizonte
Thays
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
João Silva

Brazil / Acre / Rio Branco

Luiz Fernando Martins

Brazil / Minas Gerais / Passa Quatro

Nina

Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro

Marcos Natsuo Takahashi
Victor de Araujo Ribeiro
gustavo
Mariana Nascimento
Rodrigo Apgaua Kellermann

Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil

Luís Felipe Sales Arrais
Bruno Augusto Fernandes
Clayton Rodrigo da Silva Fonseca

Brazil / Distrito Federal / Brasilia
Brazil / Distrito Federal / Brasilia
Brazil / São Paulo / Hortolandia

/
/
/
/
/

São Paulo / Sao Paulo
Rio de Janeiro / Niteroi
Minas Gerais / Montes Claros
Pernambuco / Olinda
Minas Gerais / Belo Horizonte

Os fansubbers sao um meio de uma serie ter muita
fama, se acabarem com isso teriam de acabar tambem
com o youtube.
deve-se estudar muito a fundo antes de levar para
votação um projeto de lei deste peso
ISSO È UMABSURDO PORQUE AS FICS NNGUEM ROBA
OU TRADUZ SAO TODAS ESCRITAS POR PESSOAS
MUITO TALENTOSAS DAQUI DO BRASIL MESMO,
Nada a Comentar a não ser indignação pelos direitos
de liberdade
Getulio Vargas 2?
essa lei é uma babaquice ¬¬
Essa lei não tem sentido algum, perdão.
Pelos direitos da liberdade criativa...
Um absurdo. Por que, antes de criar leis infames, não
tentamos dar uma educação de qualidade para os
brasileiros?
não acabando com a nossa privacidade!
sem comentários ...

Gimaluco

zenilton s brito
Otawio Branco Martins
Geovana Martinez
Juliana Konflanz de Moura
Paula Jéssica
Fernando Eduardo da Silva
Rodrigo Coimbra Nakada
marcel akio sakai
Renata Nogueira de Andrade Uhl
Anna Claudia Petry Padula
Nicoly Silva Almeida Santos
Margot Christine Hirako Ramos
Willyanne
Lucas Hideki Kamei
Cleber José Horácio Júnior
Douglas Roberto Pinheiro

ASSINATURAS
Acho isso um absurdo, milhares de fãs de anime,
milhares de criadores de fics, e os tão glorificados
fansubbers deixarão de existir??? Se fosse pra fazer
uma coisa dessas, porque não fizeram a muitos anos
atrás, sendo que seria uma coisa erradísiima, me
pergunto se o senador nunca baixou uma musica pela
internet, ou mesmo comprou um dvd pirata?\r\n\r\nLeis
como essas, são criadas para denegrir o mundo em
que vivemos, então vamos lutar, para que essa lei não
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
entre em vigor!
nao aceito por que estamos num pais democratico
liberdade de expresao e um direito de todos
nosindependente da ideologia nao estamos num
Brazil / Bahia / Vitoria Da Conquista
regime ditadorial.
Brazil / Rio de Janeiro / Campos Dos
Goytacazes
\r\n
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Brazil / Rio Grande do Sul / Porto
Alegre
Brazil / Paraná / Curitiba
Brazil / São Paulo / Diadema
Brazil / São Paulo / Praia Grande
Brazil / São Paulo / Guarulhos
Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro
Brazil / São Paulo / Serra Negra
Brazil / São Paulo / Diadema
Brazil / Distrito Federal / Brasilia
Quero dizer qe isto não está fazendo mal a
ninguém,pode não ser boa pro senhor mas nós
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
gostamos.\r\n¬¬
Quem deveria ser preso é esse senador, que está
proibindo conteúdo que é livre em outros ppaíses,
Brazil / São Paulo / Sumare
criando quase um regime.
Essa lei, para mim, é totalmente sem sentido, e afetará
à mim e a vários amigos meus que somos fãs da
Brazil / Santa Catarina / Tubarao
cultura japonesa!
Agora eu vou ser preso porque eu escrevo? O que é
Brazil / Mato Grosso / Alto Taquari
isso? Ditadura?

ASSINATURAS
Aris Aster
rafael santos loureiro

Brazil / Santa Catarina / Navegantes
Brazil / São Paulo / Guarulhos

Vini
Rafael Lima

Brazil / São Paulo / Dois Corregos
Brazil / Paraná / Maringa

Bruna Maria de Jesus Correia

Brazil / Bahia / Salvador

sarah

Brazil / Rio de Janeiro / Niteroi

Priscila Santiago Sousa

Brazil / Bahia / Salvador

Bruno yuri Brasil

Brazil / Pará / Castanhal

Lei sem exo e nem nexo. Abaixo este projeto de lei
sem sentido
...
Ridículo... cara n tem cultura quer tirar de qm tem...
otario mermo... políticos tem q morrer...
Atenciosamente, Rafael Lima
De início pensei em ser uma piada de mal gosta essa
história de lei para proibir que cidadãos honestos, que
nunca
mataram,
roubaram,
traficaram
nada
escrevessem, como hobbie, algo inspirado em uma
obra existente, por exemplo. Realmente lastimável.
\Que país é esse?\" É a porra do Brasil!"
Sabe, o brasil é um país muito pacifico, então pra que
fazer algo contra a violência quandoe xistem pessoas
que traduzem algo que o governo e as emissoras não
nos trazem a custos acessiveis???\r\nQuer saber?Esse
país não precisa de menos fanssubers, precisa e de
menos politicos burros!!
Enquanto milhares de assassinos, ladrões e traficantes
de drogas estão por ai a solta, ainda vem um cara que
se diz Senador colocar em pauta uma lei que não vai
favorecer em nada a ninguém? Como pode por
exemplo, a pessoa não pode publicar suas próprias
histórias na internet? ?Há tantas coisas nesse país pra
se preocupar, Há tantas milhares de coisas pra poder
ver, o combate a fome, a violência, o tráfico de drogas,
para se preocupa..\r\n
1ª q eu ja moro em uma cidade em q o animê não é
muito divulgado, só quem tem asesso a internet q
concegue
baixar
os
episodios!!!\r\no
q
esse
senadorzino de merda quer fazer, e apenas ganhar
dinheiro na costa dos outros, ja q ele não faz nada de
interesante, ele vai querer se meter no trabalho dos
outros!!!\r\nentão força galera q agente consegue
vencer essa batalha!!! :)

ASSINATURAS

Artur Barros Ferreira

Bruna Nakayoshi

thiago rodrigo

Em vez de tentar proibir a imaginação e criatividade do
brasileiro, coisa que nós temos de melhor, desviem
seus esforços para a pedifilia e a criminalidade, que
cresce nesse país sem controle nenhum. E abram os
olhos para o bando de corruptos que estão governando
Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro esse país.
É ridículo se essa lei for aprovada.\r\nEm vez de
reverem leis que precisam ser revistas para melhorar a
justiça nesse país, zé-povinho perde seu \tempo\"
Brazil / São Paulo / Sao Caetano Do Sul criando leis absurdas, sem fundamento algum. ¬¬"
isso e besteira de politicos q naum tem nada pra fazer
e ficam ai querendo tirar a liberdade das pessoas!! isso
e censura !! por acaso voltamos pra ditadura?\r\nisso e
muito ridiculo!!!
Brazil / São Paulo / Sao Paulo

Dhyelson Almeida da Silva

Brazil / Paraná / Araucaria

Paulo Vinícius Faria Pereira

Brazil / Minas Gerais / Betim

Jayanne Batista da Silva

Brazil / Pernambuco / Arcoverde

João Silva

Brazil / São Paulo / Sao Paulo

Francisco L. B. Rocha

Brazil / Roraima / Boa Vista

Francamente se o senador quer fazer algo mude essa
lei e coloque tarja indicativa nos animes igual tem
acontecido na televisao nos ultimos meses, garanto
que sera melhr do que pribir tudo no geral. \r\n\r\n
Obs: O politico pode pensar que esta fazendo algo de
bom livrando o Brasil de Fan-Subers. Mas Hittler
tambem pensava que estava fazendo algo bom para a
Alemanha quando matou 3 milhões de Judeus.............
Isso será uma injustiça aos fãs.\r\nUma lei tem que ser
aprovada para garantir o bem-comum e não tirar um
direito de muitos.
isso é ridiculo\r\nagente nem pode mais expor nossas
ideias \r\ntem tanta gente fazendo um monte de coisas
erradas e ninguem faz nada\r\ne nós só estamos
fazendo leitoras felizes
Uma vergonha isso, teria que eles serem indiciados
como criminosos só por existirem.\r\n
sou contra essa proibicao, mas mesmo assim, é algo
que deve ser discutido com calma para nao causar
problemas mais graves posteriormente.

ASSINATURAS
Realmente absurdo com tantas coisas de ruim
acontecendo esse no mínimo otário quer acabar com a
nossa diversão,com uma forma livre de criatividade um
trabalho de quem gosta do assunto para os fans sem
fins lucrativos.
Não acho certo Proibirem Porque são NOSSAS Criações
e não copiamos de NINGUEM é a mesma coisa do que
prenderem TODOS os escritores.

André Luiz Desorde

Brazil / São Paulo / Santo Andre

Giulia Rehlander Silvestre
Renata Ambrogi
maycon teixeira dos santos
Guilherme Albero
Helder Magnus Ramos Oliveira
Cecília Oliveira Rocha'
Diogo Rigolon
andre goldring Soares Rodino

Brazil / Santa Catarina / Itajai
Brazil / Bahia / Salvador
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Brazil / Minas Gerais / Montes Claros
Brazil / Bahia / Salvador
Brazil / Paraná / Umuarama
Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro
Brazil / Rio Grande do Sul / Porto
Alegre
QUE INJUSTIÇA !! --'
Sem dúvida um absurdo , sem fundamento e
Brazil / Rio Grande do Norte / Natal
desnecessaria.
Qual seria o motivo de limitar uma série que não tem
Brazil / São Paulo / Birigui
licença no Brasil
Queiram dar liberação pra isso!\r\n\r\nnão é nenhum
crime\r\n\r\npq ninguem comercializa!!\r\n\r\né feito de
Brazil / Piauí / Buriti Dos Lopes
fãs para fãs, sem nenhum fim lucrativo!!
Brazil / São Paulo / Itupeva
É por isso que o Brasil está desse jeito!
Eles querem criar polemica na internet pq não começa
com sites que realemente deveriam ser tirados do ar e
PROIBIDOS site que expõe pedofilia,racismo,incentivam
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
a violencia
Brazil / São Paulo / Sao Bernardo Do Porque eles não se preocupam com coisas mais
Campo
importantes como a educação e saúde pública?
Brazil / Goiás / Goiania
assinei
Em benéficio da própria credibilidade das autoridades
brasileiras,
tão
frequentemente
abalada
por
escândalos de diversas ordens, é imprescindível que se
realize um amplo debate no que diz respeito à
regulamentação das atividades realizadas na rede
mundial de computadores.
Brazil / São Paulo / Maua

Raquel
Victor Bulhões Correia
José Fiori Dias Zonta
Ramiro Araújo Chaves
Lígia Martins Viotto

Sthefany Rosa Alfaia
Carlos Henrique
silmara rodrigues

Thais Torres Garcia

ASSINATURAS

Flávia Mayumi M. Adachi

Brazil / São Paulo / Sao Paulo

Jozileide Alves Carneiro

Brazil / São Paulo / Suzano

Helena Lecznieski Briani

Brazil / São Paulo / Santo Andre

Adriana Miranda De Oliveira

Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro

Laura de Oliveira Cruz

Brazil / São Paulo / Braganca Paulista

Karla Isabella de Lima Silva

Brazil / Pernambuco / Recife

Antonio Lucas de Lima Furtado

Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro

Peço que, por favor, não aprovem essa lei, pois estaria
prejudicando a vida de milhares de brasileiros que
acessam a Internet e classificando cidadãos de bem
em criminosos injustamente, ao invés de acusar
somente
os
verdadeiros
criminosos.\r\nGrata,
\r\nAdachi
Porque não resolver os verdadeiros problemas do país
ao invés de encontrar meios de bloquear a
criatividade?
Essa lei vai contra a liberdade de expressão. Ao
escrever um texto, expomos nossos ideais, mesmo que
errados às vezes. Mas mesmo a pessoa errada pode
demonstrar o que pensa.
Esse assunto deve ser debatido, já que estão querendo
minar nossos direitos, como já foi dito Walt Disney
remixou os contos dos Irmãos Grimm ganhando muito
dinheiro com isso e não foi considerado criminoso, nós
que fazemos sem requerir nenhum centavo seremos
criminosos.
É um absurdo a lei que o Senador Azeredo quer por em
vigor! Isso é uma forma de ditadura! Essa lei acabaria
com a liberdade das pessoas de lerem, escreverem e
assistirem o que querem!
Se não é por esse meio que conseguimos assistir
anime ou ler mangá, como será? Todos seremos
obrigados ir para o japão assistir? Porque NÃO EXISTE
dvds originais no brasil com a maioria dos animes.
\r\nO senhor senador vai comprar o direito de exibição
de todos para trazer pra gente? Acredito que
não.\r\nAntes de se preocupar com o que andamos
assistindo ou lendo, se preocupa com questões sociais
mais relevantes?
Caro senador Eduardo Azevedo... Vá tomar vergonha
nessa cara, rapaz!\r\nDê uma boa olhada no Brasil e
veja o que você pode fazer para melhorar.. do tipo
PARAR de roubar o nosso dinheiro

ASSINATURAS

Carlos Henrique Lima

Uzias silva da natividade

michael rafael benedito

Beatriz Linhares

Raul Andrade Dias
Marina Rebello Mendes Teixeira
Edgard Macedo
Karine de souza lima
joice chiareto

Sinto muito, porem eu tenho meus direitos de acessar
coisas na internet, e acredito que proibir o uso dessas
atividades é apenas mais um mode de repressão ao
povo brasileiro.\r\nIsto que o senhor senador, está
tentando fazer é nao deixar-nos ter informaçoes de
fora
do
pais,
para
que
ai
nao
possamos
Brazil / São Paulo / Sao Jose Do Rio reprendelos.\r\nNão acho isso correto, por isso assino
Preto
essa petição contra esse projeto.\r\n\r\n
Axo que não tem nada haver o video game animes e
etc... são só uma diversão que pelo que eu sei não
influencia em nada...\r\n\r\no problema mesmo é a
falta de disciplina no pais \r\na falta de melhores
condissões para todos \r\nmenos impostos e
etc...\r\nentão não venham culpar o unico divertimento
Brazil / Pernambuco / Recife
que as crianças têem porfavor!
iso e uma lucura querer acabar com o nosso passatempo sera que eles nao vem que jovens e adultos
adoram animes .ou eles preferem ver os jovens nas
ruas mexendo com drogas roubando e fazendo as
Brazil / Minas Gerais / Poco Fundo
coisas erradas
Sou contra pois isso é um absurdo! não à nada de
errado em criar.. é arte. Todos tem o deireito de criar
suas proprias obroas, mesmo que não seja por um
interece comercial. Afinal de contas por que se
preoculpar com simples estorias e traduções? Já não
existem muitos problemas no país para vocês ficarem
dando tanta atenção para um coisa tão boba? Por favor
né!? Vamos ser consientes.. Já que você está aonde
está faça uma petição que realmente valha a pena.
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Obrigado.
Por favor, considero lamentavel a quantidade de tempo
que é perdido com essas discussões no Brasil. Com
tanto problema realmente mais sérios para serem
Brazil / São Paulo / Sao Bernardo Do tratados ele ataquem justamente o lado que o Brasil
Campo
mais precisa evoluir.
Brazil / Distrito Federal / Sobradinho
Brazil / Santa Catarina / Blumenau
Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro
Brazil / Paraná / Maria Helena

ASSINATURAS
Eric
Danilo nascimento Lopes
Luiz Pedro Novak Monteiro

Lucilene Akemi Yanaga
Daniel Dahmer Kilpp

Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Brazil / São Paulo / Taboao Da Serra
Brazil / Paraná / Ponta Grossa
Brazil / São Paulo / Sao Jose Dos
Campos
Brazil / São Paulo / Sao Bernardo Do
Campo
Brazil / Paraná / Curitiba

Hugo Takeo Akikubo Shiraishi

Brazil / São Paulo / Campinas

Juliana Mara Souza

Brazil / Minas Gerais / Uberaba

Maiara

Alex Moisés Sampaio de Azevedo
William dos Santos

Sadao Honda Konno

Paulo Vitor Sousa
Jaqueline Inoue
Ricardo Nascimento
hayanne cruz de oliveira

Ninguém tem o direito de tirar a liberdade e a
privacidade do acesso à internet, muito menos o
governo que serve para o povo e não contra ele.
Num país onde impera a ignorância da população,
limitar a criatividade é que deve ser considerada como
crime.

Combate a criminalização das obras sim, não a pessoas
Brazil / Pará / Belem
que apenas valorizam o trabalho honestamente.
Brazil / São Paulo / Pindamonhangaba Eu sou Contra
Eu não sei se o senhor acha que somos todos idiotas
ou que não conhecemos nossos direitos, mas tem
brasileiros que são engajados. E o projeto de lei do
senhor daria inveja aos líderes chineses, que limita
tanto a internet e usa a censura a seu bel-prazer. Se
essa lei for aprovada, voltaremos à época da Ditadura
brasileira, com censura e uso do medo para controlar o
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
povo. Por isso que estou assinando esta petição.
Isso é um absurdo!!!!!\r\n\r\nEsse cara quer apenas
figir estar fazendo alguma coisa com isso!!!!\r\n\r\nIsso
Brazil / Paraná / Paranavai
é repugnante!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
não precisa de comentários para uma ação tão insana
como a do Senador
Brazil / São Paulo / Poa
Brazil / Rio de Janeiro / Niteroi
ditatorial d+ -> nunca entraria em vigor
eu acho que isso não deveria existir ,por que a maioria
Brazil / São Paulo / Sao Bernardo Do das fictions são criações de uma pessoa só e nunca
foram copiadas de livros ,filmes ou qualquer coisa .
Campo

ASSINATURAS

luan felipe pupioski agne
Luciana Yared
Lucas Tejada Garcia da Silva
Karina

Brazil
Brazil
Brazil
Brazil

/
/
/
/

Santa Catarina / Chapeco
Distrito Federal / Brasilia
Santa Catarina / Ararangua
São Paulo / Ibiuna

diego

Brazil / Minas Gerais / Belo Horizonte

Fagner Roberto de Moraes Soares

Brazil / São Paulo / Sao Paulo

Lucas Henrique Siqueira

Brazil / São Paulo / Capao Bonito

Rodrigo Bedin

Brazil / São Paulo / Jose Bonifacio

isso é um ataque contra a livre expreçao estamos
voltando ao militarismo?\r\ne as cadeias jah nao estao
superlotadas, nao prendem nem os bandidos vao
querer prender nos
esse cara ta simplesmente doido.
Toda Censura é BURRA
Liberdade!
isso e a maior falta de respeito para com a cultura
brasileira e mundial, isso tudo se deve pq ele nao sabe
usar internet!!!
Isso que estão querendo fazer não tem sentido,
criminaliazar os fansubbers isso sim seria crime.\r\nSer
Fanssuber hoje é cultura e não crime!!!
Apenas não entendo o real motivo por trás disso,
tantas atrocidades acontecem em nosso pais e ao
invés te tenta-las melhorar vão tentar acabar com a
diversão
de
terceiros,
pessoas,
estudantes,
trabalhadores que buscam nesse tipo de coisa o lazer e
sequer tem algum envolvimento com o crime. \r\nIsso
é um absurdo, querem tirar nossa (pouca) liberdade de
expressão. \r\nA mais pura prova de que o governo
brasileiro ainda vai levar muito tempo para ser
considerado bom.\r\n
Muitas
pessoas
estariam
usando
drogas,roubando,bebendo,vandalizando e coisas piores
(se é que existe) mas nao,a internet tirou varias
pessoas da rua e desse tipo de vida.\r\nTendo em
mente que isso resultara no fim do lazer de muita
gente que muitas vezes nao saem de casa devido a
violencia e outras coisas que essa porcaria de governo
nao faz nada para arrumar,e como querem mostrar
que faz alguma coisa (que nao ira convencer
ninguem)criam estas leis ridiculas e sem o minimo de
nexo...

Adalby Martins da Silva Junior

Leonardo Leite

Raoni Silva Joseph

ASSINATURAS
Gostaria de falar que esse projeto de lei não é só
abusivo como preconceituoso. Colocar jovens que
usam a criatividade em pró do entretenimento nas
cadeias é um ato que fere todos os Direitos Humanos.
Onde aquelas pessoas que defendem os criminosos
que estupram, matam, torturam?? parece que quando
um homem mata sua própria filha tem mais direitos do
que um jovem que traduz um desenho animado. Os
Direitos Humanos deveriam interferir nesse projeto de
Brazil / Goiás / Quirinopolis
lei, impedindo sua ação.
Em vez de pararem de roubar dinheiro, vem se
preocupar com besteira e inventar história! Não já
basta a censura q voltou com tudo na TV q antes jah
era ruim e ficou pior!\r\nQueria morar no Japão q é um
país avançado e ñ tem estes problemas, sendo q lá é
Brazil / Maranhão / Sao Luis
tudo liberaddo, e está mil anos luz à frente do BraZil!

Raquel Amália Brunoa Rmaos
Pedro Henrique Favero Martins
Tiago Seidel Casagrande
William Tetsuo Yamagata
Paloma Louize S. Ortiz de Oliveira
Patricia Benedeti Rodrigues
Ayla Jenyfer Maia Pereira
Daniel de Sousa Brasileiro Araujo
Rafael Barbosa Luiz

Brazil / Minas Gerais / Belo Horizonte
Brazil / São Paulo / Sao Jose Dos
Campos
Brazil / Santa Catarina / Florianopolis
Brazil / Paraná / Curitiba
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Brazil / Pernambuco / Paulista
Brazil / São Paulo / Taubate
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Brazil / Distrito Federal / Brasilia
Brazil / Paraná / Marialva

Carlos Eduardo Torres Feitoza
Camila Vieira
Henrique Afonso Alves Cacau Mateus

Brazil / Ceará / Fortaleza
Brazil / São Paulo / Jundiai
Brazil / São Paulo / Sao Paulo

Proibir uma ação considerada legal é como tirar os
direitos humanos de uma pessoa. O Fansubb NÃO é
pirataria, senão os fansubbers estariam nadando em
rios de dinheiro ganhando em cima das imagens dos
animes e mangás. Como não o fazem, isso não torna o
ato deles um crime. Esse senador precisa se informar
mais, se quiser ser um político que respeita as leis de
verdade.\r\n\r\nNÃO À PROIBIÇÃO DO FANSUBB!

Espero, sinceramente,
aprovada. \r\n

que

essa

pauta

não

seja

ASSINATURAS
Gilmar José Gomes de Almeida Junior
Leandro Bezerra da Costa
Diogo Oliveira

Brazil / Pará / Belem
Brazil / São Paulo / Santos
Brazil / São Paulo / Sao Paulo

Abel Fernando
dany
Ricardo Sato

Brazil / São Paulo / Itapetininga
Brazil / Pernambuco / Recife
Brazil / São Paulo / Santos

Rômulo Ricardo Coelho Siqueira

Brazil / Pará / Belem

kamila Hall

Brazil / Paraná / Curitiba

Gabriel de mello marques

Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro

André Iori Yagami Gabriel Henrique do
Nascimento
Brazil / São Paulo / Sao Paulo

Alexandre

Brazil / São Paulo / Sao Paulo

O Cumulo, é isso que os Senadores Brasileiros estão
fazendo para melhorar o País? Só Pode ser o Brasil
mesmo...
Absurdo ¬¬
Rídicula essa nova lei
Sou a favor daqueles que usam internet pra divulgarem
idéias e passarem o que sabem aos outros no intuito
de buscar uma maior confraternização diante assuntos
que lhes agradam.Não acredito que limitando todos
fará algo de bom, afinal de contas isso é tapar o buraco
com peneira, visto que pedofilia, prostituição e
apologia a quaisquer outras coisas subversivas irão
arrumar maneiras de continuarem sendo divulgadas.
Isso é uma verdadeir falta do que fazer.\r\nJa nao
bastasse a roupalhera que acontece no planalto. agora
querem acaba com a alegria do povo.\r\nEles que vao
cuidar da saude e da educaçao, e parem de aprovar
leis idiotas, que so fazem render a eles.\r\nEle tem
muito mais o que fazer, do que se preocupar com o
que é e o que deixar ser publicado na internet\r\n
nao entendo isso\r\ntem tanta coisa que eh mais
escandalosa do que isso eles finjem que nao
veem\r\nagora algo que eh cultural e que favorece a
população por um lado ou por outro eles querem privar
isso... \r\n
Nem houve guerra nuclear e o mundo jah tah um
caos,principalmente o Brasil ¬¬\r\nJah jah td mundo
vai se esmurrar pelos cantos(incluindo policiais) caso
essa lei seja aprovada u_u
Bom, nada a dizer sobre isso, hoje em dia o governo
quer proibir tudo, além dos altos impostos q somos
obrigados a pagar, jogos da internet, programas, tv,
tudo o governo quer proibir ou sensurar.\r\n\r\né isso

Marcio Rogerio Takahashi

Ana victoria alvarez cardim ribeiro

André Melo Assis

Deborah Sakamoto Echague
Bruno Henrique Longuinho Gouveia

ASSINATURAS
Ja não bastava aquele Juiz proibir o Counter Strike,
agora vem esse Senador querendo outro absurdo,
daqui a pouco voltamos a ser uma colonia com Rei e
tudo, quem fizer algo errado ou é decapitado ou vai pra
forca. Porque não usam esses poderes que tem para
algo mais util na sociedade, vamos rever esses
processos que estão empilhados por ai, esse pessoal
tem de ver que fazemos parte desse pais, eles só estão
la porque queremos, pois mérito mesmo não estão
Brazil / São Paulo / Registro
tendo nenhum.
Exelentissimo Senhor Senador, desculpe escrever este
comentário mais tenho que descordar dessa sua nova
lei. O mundo de Fictions e Mangás não são crimes, são
criações de pessoas normais, que por sua vez querem
mostrar o talento que tem para desenhar,escrever ,
criar. \r\nE me desculpe mais uma vez, só que proibir o
poder de criação dos outros isso sim é crime. \r\nPor
que ao invés de ficarem proibindo coisas chulas não
proibem algo que realmente nos ajude? \r\nAgradecida,
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Ana victoria.
Ode a burrice ou a falta do que fazer.Inclusive, eles
estão querendo tipificar uma conduta em que não
haverá o menor controle por parte do Estado. E se uma
crianca de 14 anos baixar algo?\r\nSimplesmente,
Brazil / Paraíba / Joao Pessoa
absurdo
Não podem proibir uma coisa que não existe outro
meio de consegui-la.\r\nAs pessoas que traduzem no
Brasil oficialmente fazem alterações para que se
tornem uma coisa destinada ao público infantil.\r\nOs
fansubers não tem fins lucrativos e fazem traduções
mais fiéis ao japonês.\r\nSe fansuber é crime então nos
dê outro modo de conseguir animes e mangás fiéis ao
Brazil / Mato Grosso do Sul / Campo original e não infantilizados.\r\nSó porque é \desenho\"
Grande
não quer dizer que é para criança!"
LOL, que merda, Senador Eduardo Azeredo você não
Brazil / Minas Gerais / Belo Horizonte tem mais nada o que fazer não?

ASSINATURAS
Devem combater a pedofilia fazendo com que os
cidadãos de nossa comunidade em geral tenham
capacidade de percepção em relação ao que é certo e
o que é errado.\r\n Tirar formas de entretenimento da
internet achando uma forma de amenização do
prblema é uma doce ilusão.
Bem, aposto que ele nunca leu uma fic né? O governo
não se preucupa com violência, educação, saúde e
quer impedir a gente de escrevers fics? Ah, por favor
né, até paraçe que é algo errado de se fazer, escrever
é proibido agora? E pode ter certeza que muitas
escritores começam assim com coisas pequenas, daqui
a pouco livros serão proibidos. sou TOTALMENTE
contra.

Jaqueline Tortora Dias

Brazil / Espírito Santo / Ibatiba

Carolina
Vanessa
Carolina Mazzola
Davi Prata
Marcia Maria Maia
Eini Rovena DIas
Pedro Vinicius Barros Ferreira

Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil

Rafaela Julich Moraes

Brazil / Minas Gerais / Ituiutaba

Lucas Duarte
Oswaldo Ferreira Abreu

Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Brazil / São Paulo / Franca

Alexanrde Vieira Alves
Fabiana de Moraes Lozano Benazzi

Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Brazil / São Paulo / Itapevi

Escrever fics é crime? sonhar é crime? porque não vão
preocupar com o tráfico de drogas?
Absurdo isso! Eles não tem coisas mais importantes
para se preocuparem não??\r\nAff
Só no Brasil mesmo...
Isso se vier a ocorrer afetara a vida de muita gente.
Seria uma falta de respeito com o povo.
Diga não a opressão e sim a liberdade de expressão

Brazil / Paraná / Uniao Da Vitoria

Eu acho ridicula a idéia do governo em se preocupar
com esse tipo de coisa. Porque eles nao se preocupam
com educação e saude ao invez de vir prejudicar as
maiores culturas que uma criança pode ver! Anime
ajuda na auto estima, na diversão e na emoção de uma
pessoa, assim como seriados e filmes devem fazer
para outros. Se no Japão é passado em TV aberta, por
que nao podemos disponibilizar de graça também?

Willian Robson da Costa

/
/
/
/
/
/
/

Paraná / Curitiba
São Paulo / Sao Paulo
São Paulo / Sao Paulo
Minas Gerais / Belo Horizonte
São Paulo / Sao Paulo
Espírito Santo / Vitoria
São Paulo / Sao Paulo

ASSINATURAS

Milena Moreira Monteiro
Rennan Pinheiro de Lima

Brazil / Bahia / Salvador
Brazil / São Paulo / Salto

Francisco

Brazil / Minas Gerais / Belo Horizonte

Lei ridícula. Vai trabalhar, pensar no que o povo precisa
mesmo, educação, saúde, ao invés de ficar inventando
lei idiota.
A Internet é um meio de comunicação livre!
É um absurdo acabar com os FANSUBBERS, FANFICS,
TRADUTORES DE MANGAS, E REDES P2P.\r\n\r\n

Brazil / São Paulo / Sao Paulo

Eu sou contra essa lei, acho sinceramente uma perda
de tempo esses senadores criarem essas leis idiotas,
com tantos assuntos sérios a ser tratados eles querem
se preocupar com uma história que nós públicamos na
web.Sinceramente.... vai procurar o que fazer tah.

Thays dos Santos Ibrahim

Vitor Figueiredo de Oliveira

Brazil / São Paulo / Santo Andre

Isabella Kuester Ferrardo

Brazil / São Paulo / Sao Paulo

Caroline Sônego

Brazil / Santa Catarina / Videira

Walther Santos neto

Brazil / São Paulo / Sao Paulo

Esse Senadorzinho de ............ quer acabar com a
liberdade da internet sendo que a internet é um bem
mundial e cultural, se ele acabar com isso a era da
tecnologia acabara aqui no Brasil e ñ haverá progresso,
mas ele ñ esta pensando nisso, ele ta pensando na
bufunfa q ele vai se beneficiar futuramente.\r\n
É por isso que o Brasil não vai pra frente. Primeiro há
várias pessoas analfabetas nesse país, e logo aquelas
que podem escrever e que dariam ÓTIMOS escritores
são
proibidos
de
publicarem
seu
trabalho
simplesmente porque é uma fanfic. E segundo, como
assim não podemos ver mais animes / mangás
legendados em português por fansubbers (que fazem
um ótimo trabalho) ? Querem nos obrigar a ver animes
dublados em português com toda aquela censura? Não,
obrigada.\r\n
Para que proibir criações de adolescentes?\r\nPensei
que a época da ditadura já tivesse acabado.\r\nPensei
que agora somos um país com livre-arbítrio, liberdade
de expressão, já vi que me enganei. \r\nSão pessoas
como esse cara que destróem os sonhos de milhares
de jovens, que serão o futuro desse país.
Por que não se preocupam mais com os pedófilos que
estão a solta, ou com esses marginais que ficam nas
casas noturnas arrumando brigas e pancadarias, acho
que esse Senador nao deve assistir a noticiários para
ver como esta o Brasil. Tanta coisa pra se preocupar.

ASSINATURAS

Luiza Polatto Figueiredo

Patrícia Araújo Zanatta

Claudio Roberto Pereira Senos

jéssica prestes

Rosaver Alves da Costa

Aline

Fernanda Freire

Publicar fanfics de sua própria autoria é crime? não
concordo. Aumentam a minha criatividade e me dando
mais chance de escrever cada vez melhor, e quem
Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro sabe no futuro ser uma escritora?
Alguns de nós têm esse dom que é o poder de ser
criativo, a capacidade de saber expressar em palavras
seus sentimentos e desejos, sem medo de mostrá-los
ao mundo.\r\nÉ certo considerar o plágio como crine.
Mas nas fictions ninguém sai por aí ignorando os
direitos autorais, os que os fazem são os verdadeiros
criminosos.\r\nVão considerar criminosos pessoas de
13 anos de idade? Falta fazermos a mesma pergunta
de sempre: Onde o nosso país vai parar?\r\nAbaixo a
Brazil / Minas Gerais / Pocos De Caldas Ditadura, pessoas!!
Acho ridícula essa idéia. Quando fazemos transações
via P2P, downloads ou qualquer outro tipo, não
visamos tirar os direitos autorais dos respectivos
criadores. Queremos apenas um divertimento, e é isso
o que a internet nos proporciona. Achei pior ainda a
parte de fandublagens e fanfics. Espero sinceramente
que essa \lei\", se é que se pode chamar assim, seja
Brazil / Rio de Janeiro / Saquarema
aprovada."
Em vez de perder tempo com projetos IDIOTAS E
INUTEIS, resolvam a violencia, fome e da educação
Brazil / Rio Grande do Sul / Porto nesse pais, para que a proxima geração não tenha
Alegre
PÉSSIMOS POLITICOS como tem hoje.
Essa audiência pública tem que ser devidamente
realizada, para que possamos como povo emanar o
poder de decisão, eles são nossos representantes, mas
o poder é nosso. Democratização do acesso a
Brazil / Rio Grande do Norte / Natal
informação já.
Liberdade de exprção... desde quando transformar
seus pensamentos e historinhas imaginárias em
histórias ke todos possam ver é crime?? Isso não é
justo... Não é justo pra quem escreve e pra quem lê!!
Brazil / São Paulo / Mogi Das Cruzes
Revoltei...
\Tem pais jogando seus filhos do sexto andar e gente
sendo morta por causa de 10 centavos, e a lei quer
mais é proibir a escrita. Cadê o Ministro da Cultura
Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro desse país?\""

ASSINATURAS

Nathália Santos Brustelo

Brazil / Pernambuco / Jaboatao Dos
Guararapes
Brazil / Rio Grande do Sul / Porto
Alegre
Brazil / Santa Catarina / Florianopolis
Brazil / Minas Gerais / Varginha
Brazil / São Paulo / Campinas
Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro
Brazil / Paraná / Cascavel
Brazil / São Paulo / Ribeirao Preto
Brazil / São Paulo / Sao Vicente
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Brazil / São Paulo / Presidente
Prudente

dieh

Brazil / Pernambuco / Olinda

Bruno Machado Trajano
tiago porto pereira
Gisely dos Santos Ganoza
Vanessa Paula da Silva
Camila Beatriz Eugenio
Sheila Lopes
Marcio Alexandre de Aguiar
Guilherme Leite
Humberto
Ismael Pini Gonzales

José Henriqie da Costa Lisboa
Wellington
Trajano
De
Marcondes
Eduardo Cesar
Fábio Rodrigues da Silva

Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Freitas

Alexandre Campos Inácio da Fonseca
Patricia Ramos de Souza

Laura Ducati

esse senador devia mesmo era se preocupacar com
crimes de verdade: como mortes, roubos, etc...
Absurdo... Única palavra que tem pra descrever isso
tudo.

Brazil / Paraná / Jaguariaiva
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Brazil / São Paulo / Sao Paulo

mais uma vez a leis inuteis sendo criadas
Estou de acordo com esta petição.
Ridículo!!!
Isso é um absurdo, simplismente ridiculo o que querem
fazer, um senador que não tem nenhum tipo de
conhecimento sobre o assunto, faz um julgamento
completamente arbitrario pré-conceituoso... Eu vou
Brazil / Rio de Janeiro / Volta Redonda falar uma coisa heim: Só aqui no brasil mesmo...
Botar traficante e pedófilo na cadeia nem pensar
Brazil / Rio de Janeiro / Niteroi
né??\r\n\r\nque fique registrado nosso protesto!!!!
Um absurdo... Proibir publicações próprias que não
possuem fins lucrativos, em um país que tem um dos
menores indíces de leitura.\r\nVocê estarão proibindo
que futuros autores/tradutores esponham seus
trabalhos ao público, nada inteligente, meu caro... \r\nÉ
nessas horas que ser brasileiro é VERGONHOSO,
VERGONHA DE SER BRASILEIRO POR QUEREREM
PROIBIR O QUÊ INCENTIVA A LEITURA E A ESCRITA, A
Brazil / São Paulo / Santo Andre
ARTE!

ASSINATURAS

Marcos Frankowicz

Vitor Xisto
Daniel Rodrigues de Souza

Renata Pimenta Mageski
Ornilo de olivaira SIlva

Raphael Vargas
Hugo Gonçalves Tibúrcio

Andressa NAdvorny

Brazil / Paraná / Curitiba

Não há muito o que comentar, nosso brasil cada vez
indo mais para o buraco por causa de políticos e eles
aparacem com algo deste tipo, deprimente...

Ninguém mesmo o presidente tira os nossos
direitos.Esse senador estupido e incoerente com o
sistema brasileiro(ou mundial)de vivencia tecnologica
ou virtual de interação ao mundo.Se Dom Pedro II lutou
pelos nossos direitos,porque tirá-los.Esse Senador
Brazil / São Paulo / Sumare
merece ser preso por tais motivos citados acima.
NUm vou fala o que penso. Porque comceteza ja
Brazil / Pernambuco / Serra Talhada
falarão o qu eeu penso sobre essa leii.
Realmente é totalmente inadmisivel. Um pais com
tantos problemas GRAVES como o Brasil ter um
senador que se importa com o que OS JOVENS
ESCREVEM é uma barbaridade. Será que se esses
jovens que passam dias escrevendo fanfic estivessem
nas ruas, matando, traficando e/ou roubando vocês,
Brazil / Espírito Santo / Vitoria
queridos senadores, estariam mais felizes?
aff...os cara inventam tanta coisa sem sentido hj em
Brazil / São Paulo / Caraguatatuba
dia...viva os fansubs
É simplesmente um absurdo e sequer deve ser
comentado algo a respeito de tamanha idiotice, Sr.
Senador.\r\n\r\nPor favor, preocupe-se mais em
resolver crimes de verdadeira relevância (assaltos,
estupros, CORRUPÇÃO, tráfico, etc) em nossa
sociedade, do que atos como estes. Ou o senhor
realmente pretende botar milhões e milhões de
internautas nas prisões de todo o Brasil? Recomendo
Brazil / Rio Grande do Sul / Porto que procure outra atividade, que seja mais produtiva
Alegre
do que a de senados, na qual o Sr. não se encaixa.
Os Fansubbers não lançam os animes com o intuito
comercial e sim para agradar aos fans,pois a internet é
Brazil / Ceará / Fortaleza
pública e não deveria ser violada.
Meu deus, como se já não bastasse de absurdos por ai
ainda essa, fanfics são uma maneira criativa de
Brazil / Rio Grande do Sul / Porto incentivar as pessoas a escreverem e desenvolverem
desenvoltura dialética
Alegre

ASSINATURAS
Vamos
fazer
realmente
umprofundo,
amplo,
Brazil / Rio Grande do Sul / Porto democrático e transparente debate com todas os
alex machado
Alegre
setores da sociedade brasileira.
Porque não tentan proibir a pedofilia , sites de sexo,
pelo amor de Deus , isso é Cybercultura, nos não
iremos pagar por animes , pois as vezes nem uma
alimentação saudaveis , podemos ter, em vez de
estarem trabalhando para diminuir a pobreza, a
desigualdade social, Ficam eventando essas coisas
poxa o que isso tem de mais em legendar e dublar ,
pois nos só queremos a compreenção do o que
estamos assistindo ........ pensebem seu senador , a
Edevilson dezan
Brazil / Paraná / Realeza
gente agradece!!!
Por que o senador não vai se preocupar com o tráfico
de drogas ou a pedofilia na internet? Os fansubers,
fanfics e tradutores de mangá dão entretenimento a
adolescedntes e adultos e faz com que as pessoas
despertem a sua criatividade, treinem o seu japonês e
dão um entretenimento melhor que aquelas novelas da
Globo que mostram como o ser humano NÃO deve
Fernanda
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
agir...
é uma verdadeira insanidade isto, não faz nenhum
sentido e estaria colocando uma barreira absurda no
desenvolvimento de milhares de criadores e
desenvolvedores de escrita e dados tecnológicos (no
caso: edição, mixagem e copilação de determinados
videos, arquivos ou musicas difundidas na internet). O
que será o proximo passo? A proibição de leitura de
Ernane \Amatsuteru\" Garcia"
Brazil / São Paulo / Itaquaquecetuba
livros e bestsellers na internet?
Matheus
Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro
Milton Luiz da Silva Junior
Brazil / São Paulo / Assis
Flávia Faria
Brazil / Paraná / Foz Do Iguacu
Franco Ragassi
Brazil / Espírito Santo / Vitoria
Jonathan Dias Rodrigues
Brazil / São Paulo / Sao Vicente
Daniele Wanderley Brooman
Brazil / Pernambuco / Recife
Maria Luísa
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Raimundo Nonato Oliveira de Alencar Brazil / Maranhão / Caxias
Danielle
Brazil / Ceará / Fortaleza
Mariana
Brazil / São Paulo / Itanhaem

ASSINATURAS
Jorge Fernando de Oliveira Borges

Brazil / Goiás / Goiania

Leonardo Campos
Júlia Sousa

Brazil / Rio Grande do Norte / Natal
Brazil / Acre / Rio Branco

Gabriela Barros de Freitas

Brazil / São Paulo / Sao Paulo

Leonardo Andrade Freitas

Brazil / Bahia / Vitoria Da Conquista

Leonardo Oliveira dos Santos

Brazil / São Paulo / Ribeirao Preto

Caio Cezar Nogueira Rodrigues

Brazil / São Paulo / Santo Andre

Hugo Tadao Futida
Henrique Almeida Gonçalves
Orlando Souza de Menezes

Brazil / Goiás / Goiania
Brazil / Minas Gerais / Paracatu
Brazil / Minas Gerais / Governador
Valadares

Henrique de melo ferraz

Brazil / São Paulo / Campinas

Um voto para que essa loucura não ganhe vida!
Este senador desconhece completamente a realidade
cibernática ao elaborar tal projeto.
nem falo é nd..>]
Eu sinceramente, prefiro que as pessoas fiquem em
casa, assistindo ao que lhe agrade, do que ficar na rua,
vendendo/fumando substancias proibidas.
Isso é um absrudo sem tamanho, logo não poderemos
nem cantar embaixo sem autorização do autor da
música!
Criem leis que ajudem o Brasil e se desenvolver.
Cobrem os pecados feitos por nossos lideres. Ou
tragam ao pais o investimento nessa área. Chega de
leis hipócritas que são dispensáveis à boa conduta do
país, enquanto muitos assuntos sérios são deixados de
lado.
Tantos assuntos melhores a serem abordados em um
projeto de lei... Por que não resolve exercer suas
funções com a competência e dignidade um
trabalhador comum, com a mesma jornada de trabalho
e com um salário proporcional ao seu desempenho e
ocupação, ao invés de querer colocar ainda mais
\cabrestos\" na população e desviar verbas?"
Este projeto de lei apenas está tirando mais uma
oportunidade de sisseminação

Eu acho uma falta de respeito com os internaltas que
gostam de ver as coisas na internet mais não
conhecem a lingua estrageira pela qual é exibido os
videos, os sites e muitas outras coisas!\r\nAs pessoas
que traduzem esses meios para a população que gosta
mais não compreendem deveriam ser chamados de
herois e não de criminosos eles fazem um bem para a
população brasileira e devem sempre continuar com
essas boas ações!

ASSINATURAS

farles souza

Alexandre Dias de Assis

bruno maia de andrade

Felipe Damian Barrio

Bruno Sampainho Petiti
Julia Matiello Cassini
Stefânia
Ana Flavia Andrade Silva
Lucas Prado de Azevedi
André Luiz

ao inves de ser uma pedra no sapato da cybercultura\r\
ndeveriam elaborar leis mais proveitosas \r\ncomo
proibir parlamentares analfabetos\r\nisso e uma
afronta ao eleitorado estudantil \r\ne um desestimulo a
Brazil / Goiás / Trindade
alfabetizacao brasileira.\r\n
É injustiça se aceitarem essa lei, não tem nem lugar
nos presidios para criminosos mesmo agora querem
por pessoas que só queriam assistir um desenho
traduzido que passa na TV do outro lado do mundo?
Esse tipo de lei tem ser criado por pessoas que
entendem de internet e informática, eu não sei quem é
o autor, mas tenho certeza que ele não usa muito a
internet e não sabe aspectos técnicos do mundo
Brazil / Rio Grande do Sul / Porto digital. É a mesma coisa que médio dar palpite ou
Alegre
mudar uma planta de um edificio.
Mais
uma
aberração
constitucional,
que,
conjuntamente ao PL122 e a lei da tolerância 0 para
bebidas alcóolicas, visa a higienização da sociedade
brasileira, e o díficil convívio social entre as diversas
parcelas da população. O que os senhores querem,
excelências? Um país à beira de uma guerra civil?
Brazil / Pernambuco / Olinda
Esta lei é completamente absurda ,nada além de outra
tentativa de chamar a atenção para o senador com
uma lei absurda que traria mais mal do que bem a
Brazil / Rio de Janeiro / Resende
internet
Se o problema é da economia,(e deve ser, para criar
uma confusão com a tradução e importação de
material cultural estrangeiro gratuito), desenvolva mais
ferrovias e aumente os portos(por ex: o porto de
Santos), pois como o Brasil é país exportador, a melhor
idéia é expandir o transporte de matéria-prima e de
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
pessoas.\r\n
Brazil / São Paulo / Sao Joao Da Boa
Vista
Brazil / Santa Catarina / Florianopolis
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Brazil / Paraná / Curitiba
Brazil / Minas Gerais / Itabira

ASSINATURAS
Daniela Rodrigues
Gabriela Dantes

Brazil / Santa Catarina / Florianopolis
Brazil / São Paulo / Sao Paulo

Thalita Sanchez

Brazil / São Paulo / Mairipora

Caroline Bellomo
Marcelo Yoshio

Brazil / São Paulo / Osasco
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Brazil / Rio Grande do Sul / Caxias Do
Sul
naum a essa lei idiota
Temos
que
discutir
em
amplos
espaços
e
exasutivamente.\r\nNada
de
um
senador
que
certamente pouco conhece sobre a web ou a revolução
que ela provoca no comportamente para definir como
deveremos nos portar sobre ela. A internet é da
sociedade , a que se regulamentar mas depois de
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
muita avaliação

maicon luis pansera

Leonard Darlan

Letícia Voigt

Brazil / Santa Catarina / Tijucas

Geórgia B. Moreira

Brazil / São Paulo / Sao Paulo

Um absurdo proibir fics não matamos, não roubamos,
agora é proibido até nosso modo mais gostoso de
diversão. Melhor estarmos em frente a um pc
escrevendo ou lendo uma fic do que fumando ou
fazendo algo que muitos fazem que é contra a lei e
esta próprio não faz nada pra impedi-los. Isso chega a
ser revoltante até.
Não tem mais do que cuidar nesse país não? ¬¬' Ler é
cultura, fics incentivam a leitura, fikdik ;*
Sem comentários...

\É inadmissível que um projeto de lei tão amplo e
complexo como o que está sendo proposto, que afetará
diretamente a vida de mais de 32 milhões de
internautas no Brasil, seja aprovado sem um profundo,
amplo, democrático e transparente debate com todas
os setores da sociedade brasileira.\"\r\n\r\nDisse tudo."
É um absurdo proibir que nós, autores de fanfics,
escrevamos e publicamos NOSSAS histórias sem fim
lucrativos, principalmente porque a maioria de nós
CRIAMOS os enredos ao invés de copiar ou fazer versão
de filmes/seriados.\r\nSer criativo vai virar crime
agora? É justamente por essas, e muitas outras coisas
que o Brasil não vai pra frente!

ASSINATURAS

Luis Claudio Meira Gomes

Brazil / Bahia / Vitoria Da Conquista

ALBERT KARL LORENTZ

Brazil / Paraná / Curitiba

Eric Carvalho do Nascimento \Primeira
parte\""
Brazil / Rondônia / Ariquemes

Américo Mamoru Hayashi

Brazil / São Paulo / Suzano

João Miguel Neves Capontes

Brazil / Acre / Rio Branco

Louise Prates Silveira

Brazil / Santa Catarina / Florianopolis

Acho isso uma atitude sem escrúpulo de quem não tem
mais nada o que fazer de importante e tenta tornar
uma diversão saudável em crime. Porque ao invés
disso o ilustre senador não faz uma petição para tornar
o ensino e a saúde publica uma prioridade em vez de
pagar fortunas mensais a políticos?.\r\nFaça me o favor
de parar de ipocresia e lutar por aquilo que realmente
tenha importância de ser defendido.
Isso é um absurdo, onde já se viu uma coisa dessas?
Ao invés de prender quem traduz mangás e outras
coisas perque eles não prendem o filhos das putas que
roubam o dinheiro do povo?
“Exclusivo aos Fansubs de animes:”\r\nSão loucos? Isso
é de direito! O que deveriam proibir eram essas
idiotices que postam no Youtube e Blogs! E um
moleque cantando com a voz grossa, ou uma modelo
nua na praia, não é crime? Ambos querem objetivos...
A diferença? Um tem uma câmera na mão e um
maldito sonho em Hollywood.
Ao invés de ficar criando projetos de leis para coisas
tão complexas, polêmicas e com retorno duvidoso, os
políticos deveriam concentrar mais suas energias na
educação, com projetos simples e eficazes. No estado
que encontram-se as escolas de ensino básico e médio
nem é preciso ser tão criativo para melhorá-las.
É uma vergonha quererem impor uma lei como
essa!!\r\nEsses senadores deviam era criar leis de jeito
em vez destas idiotices.\r\nSe os senores senadores
querem mostrar trabalho façam-no como deve ser , e
não aprovem esta lei vergonhosa
Acho que proibir a criação de fanfics é regressar e
voltar ao tempo em que os livros eram proibidos por
conter idéias revolucionários, ilumininstas. \r\nAs
fanfics são uma forma de fazer com que você se veja
numa situação fora do seu dia-a-dia, que você sempre
quis experimentar.\r\nÉ também exercer sua escrita e
criatividade. Muitas pessoas ganham interesse pela
escrita e/ou leitura a partir das fics!\r\nE eu sou uma
delas, e é por isso que sou contra a proibição das
fanfictions!

ASSINATURAS

luhanthrasher@yahoo.com.br

Brazil / Minas Gerais / Belo Horizonte

Gleice Santos Silva

Brazil / São Paulo / Itaquaquecetuba

josé maria da silveira
João Paulo Silva Mamma

Bergony Bandeira de melo sila
Adriana Mieko Tamashiro
Camila Fernandes
Maria Fernanda
Eros Moreira de Carvalho
Daniel Fraga Inácio
Giuseppe Angeli Neto

É um pouco sem nexo essa lei proposta pelo senador\r\
nÉ crime um adolescente ou até mesmo um adulto
baixar um episodio de uma série nao passada no Brasil
legendá-la em portugues e colocar na net sem nenhum
ojetivo comercial apenas para quem realmente é fãda
série?\r\nAcho que não apenas eu mas milhoes de fãs
animes e séries e principalmente os fansubs que sao
quem fazem esse ato solidariedade à nós fãs.\r\nAcho
essa lei simplesmente RIDICULA!!
Os fansubers são nosso unico meio de ter acesso aos
mangás.Eles traduzem e colocam na rede para que nós
possamos saber oque acontece.Se a lei for aprovada
não teremos como ver mais o mangá.Até ser publicado
no
Brasil
leva
decadas!\r\n\r\nObrigada
aos
fansubers,que só querem ajudar a nós,que lemos os
mangás por meio da internet.

sabem oque isso? \r\né ki falta de noticias para eles
desviarem \r\ndos assuntos mais urgente como
aprovarem leis ki merecem credibilidade e nisso eles
Brazil / São Paulo / Diadema
podem aumentar os salarios deles sem ninguem saber
A diversão que a criação de fanfics proporciona é
infinito. Em nome dessa diversão, o projeto de lei em
Brazil / São Paulo / Rio Claro
questão não deve ser aprovado.
isso e inaceitavel como pode ums ladra desse querer
tira ums nossa diversão eles tem um otimo salario e
pra colacar um lei lerda dessa não pode\r\nser verdade
puta que pario vao fazer uma lei decente contra
Brazil / Rio Grande do Norte / estrupadores
ou
assasinos
sem\r\ncometario
vui\r\n\r\nonde o brasil vai para
Parnamirim
Brazil / São Paulo / Sao Jose Do Rio
Preto
Brazil / São Paulo / Santos
Brazil / São Paulo / Piracicaba
Brazil / Paraná / Curitiba
Brazil / São Paulo / Sao Vicente
Projeto de lei extremamente repressor.
Brazil / Minas Gerais / Montes Claros

ASSINATURAS
Gustavo Pereira de Melo

Brazil / São Paulo / Sao Vicente

Ludmila Souza

Brazil / Santa Catarina / Florianopolis

Tracísio Alves C. Lopes

Brazil / Bahia / Salvador

igor
Sólon Dell'Isola Antunes

Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro
Brazil / Minas Gerais / Belo Horizonte

Bruno Dalmarco

Brazil / Santa Catarina / Blumenau

Rafael Alves Melandes
Luiz Cláudio Costa Pereira
Jeferson da Silva

Brazil / Espírito Santo / Vitoria
Brazil / São Paulo / Osasco
Brazil / Santa Catarina / Jaguaruna

laura zabisky floresta

Brazil / Minas Gerais / Uberlandia

Rubens Rodrigues

Brazil / Goiás / Goiania

David de Souza Rodrigues

Brazil / São Paulo / Carapicuiba

Que palhaçada é essa?! O que eles pensam que são?!
Queremos liberdade!
O projeto do senador Azeredo é um guarda-chuva que
abrange um mundo de atividades, nem todas
necessariamente maliciosas ou ilegais. A liberdade de
criação e expressão deve ser preservada, conforme
prega a nossa Constituição Cidadã. Senadores,
rejeitem essa proposta, por favor.
Cortar minhas pernas e queira que eu corra... isso que
querem fazer... simples...
Isso é um erro muto grave....Achar que a criatividade é
1 perigo....
acho q a internete nao pode ser controlada pois seria
algo inpossivel e faria com q o mundo entrasse em
crise, e haveria muitos crimes
Isso é absurdo quem que vivemos em uma sociedade
totalmente controlada pelo governo!\r\n
Apenas contra esse projeto.
E a liberdade?
apenas gostaria de dizer que usar a imaginaçao nao é
nunca foi e nunca será um ato criminoso, e tal progeto
de lei além de se mostrar inconstitucional pois fere as
liberdades individuas de acordo com o artigo 5º da
constituiçao federal,é inviavel e so poderia ter sido
proposto por um néscio...
Em um país com tanta impunidade e tanta corrupção...\
r\nVamos direcionar o foco para questões de maior
magnitude.
Sinceramente, não sei o que dizer neste momento.
Nunca iria imaginar que algo assim viesse à acontecer.
Fico indignado com tudo isso...\r\nO que vai ser de nós,
fãs de animês e mangás??

ASSINATURAS

Frederico Caldas Leite de Castro

Lucas Hidalgo Esteves

Leonardo Tocado

Caio Martins

Esta iniciativa do Senador é um completo absurdo por
várias razões, portanto, aterei-me a mais importante.
Ela viola a o direito ao sigilo da correspondência de
dados, o qual é garantido constitucionalmente e só
pode ser quebrado mediante ORDEM JUDICIAL, de
forma que esta proposta é FLAGRANTEMENTE
Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro inconstitucional e enseja mandado de segurança.
É uma lei ridícula.\r\nPessoas morrendo de fome ou por
causa da violência nas favelas e tudo o que ele se
preocupa é proibir Fanfics?\r\nPelo amor de Deus,
sejamos sensatos!\r\nPor que, então, não tenta
diminuir o preço de livros no Brasil e ampliar o acesso
a cultura?\r\n
Brazil / São Paulo / Marilia
Acho uma lei estupida!Fanfics são um meio de
expressão, alem de uma homenagem aos autores!Se o
livros não fossem bons para que escrever sobre eles?
Elas são um meio de interagirmos com outros fãs,
mostrar nosso ponto de vista e soltarmos nossa
Brazil / São Paulo / Sao Bernardo Do imaginação!\r\n\r\nE isso deveria ser incentivado ao
Campo
inves de proibido!
Isso é um absurdo! para que criar uma lei ridicula
dessa que impede de pessoas baixarem filmes e
desenhos de graça. Nao vejo a vantagem nisso!
Pessoas de bem querem assistir o que bem intenderem
nesse país que se intitula \LIVRE\". Não ha nada de
Brazil / Mato Grosso do Sul / Campo errado em baixar arquivos na internet. Isso é pura
Grande
arrogancia!"

Maria Helena Sônego

Brazil / Santa Catarina / Tijucas

Julyana

Brazil / Pará / Belem

Tipo os politicos do nosso pais não tem nada o que
fazer?\r\n Nós não somos criminosos por escrevermos
nossas histórias, eles podem impedir que publiquemos
elas mais nunca vamos deixar de escrever e imaginar
fanfics.\r\n Desculpe se não somos robos, mais vocês
nunca vão tirar nossa criatividade de nós não seremos
alienados como vocês querem.
Pq vigiar? Nós jovens temos liberdades de expressão!
Que que isso? vocês voltaram a época da ditadura,
foi?\r\nE outra, muitos hackers vão estar soltos por
ai!\r\n\r\nPor isso eu digo, NÃO A ESSA LEI!

ASSINATURAS

Megas

Brazil / Amazonas / Manaus

suelen silva belicio

Brazil / Rio de Janeiro / Belford Roxo
Brazil / Rio Grande do Sul / Santa
Mariana de Freitas
Maria
Larissa Ravália
Brazil / Distrito Federal / Brasilia
Regina Lúcia Fraga Inácio
Brazil / São Paulo / Sao Vicente
Amanda Costa
Brazil / Rio de Janeiro / Marica
Danielle Fernanda de Oliveira Miranda Brazil / Ceará / Fortaleza
José do Carmo Inácio
Brazil / São Paulo / Sao Vicente
Bruno
Brazil / Bahia / Salvador
BARBARA EUGENIA DE PAULA
Brazil / Mato Grosso / Cuiaba
Fabio Soares Galvani Garcia
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Mirela L. Alves
Brazil / São Paulo / Iacanga
Brazil / Rondônia / Sao Miguel Do
Debora Cristina Souza
Guapore
Beatriz Santos
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Marco Antonio Maron de Freitas Junior Brazil / Bahia / Salvador
João Paulo
Brazil / Ceará / Paraipaba
Lenore Avilla Miyoshi
Brazil / São Paulo / Taubate
Felipe E Corrêa
Brazil / São Paulo / Piracicaba
Silvia

Brazil / São Paulo / Guarulhos

Caro Senador. O senhor deveria se procupar em coisas
importantes como saúde, educação, crimes de
verdade, etc.\r\nO senhor tem parcialmente razão
quanto aos fansubbers, porém tentar fazer crime
fanfics também?\r\nFanfic é obra criada por fã para fã,
em varios outros países como os EUA, as fanfics não
são ilegais são até estimuladas. Dá até para PUBLICAR
e VENDER as fanfics livremente por lá.\r\n
sou contra a essa idéia ridícula . Nós temos o direito de
ser livre, de se comunicar, de se intreter . Por que ao
invès de estar querendo impor uma lei idiota como
essa não procura outras coisas mais importantes para
fazer. Senador imbecíl que não passa de mais um
ladrão oportunista desse Brasil !!

É um caminho para a leitura, não podem tirar isso de
nós.

ASSINATURAS

Camila Rafaela Freitas
Júlia

Brazil / Paraná / Santa Helena
Brazil / São Paulo / Guarulhos

Gisela Judith G. Galatti

Brazil / São Paulo / Sao Paulo

Gabriela

Brazil / São Paulo / Barueri

Alexandre Trevisan Nicolli

Brazil / Paraná / Cascavel

João Carllos Crestani Romanino

Brazil / Paraná / Francisco Beltrao

Fabiana Dias Bastos

Brazil / Bahia / Salvador

Anna

Brazil / Santa Catarina / Florianopolis

Francine

Brazil / São Paulo / Santo Andre

isso é totalmente sem nexo,é inadmissivel que façam
uma lei proibindo que possam criar histórias fictícias
sobre qualquer filme ou seriado! seria a mesma coisa
que
proibir
escritores
de
publicarem
seus
livros!\r\n\r\né simplesmente rídiculo.
Escrever é um direito nosso,seja realidade ou
fantasia,não estamos prejudicando ninguém.
\r\nNda a vê antes um grupo de jovens e adultos se
reunirem pra traduzir animes, isso num ttm nd D+ e
eles veem implicar...agr coisas di outro tipo eles fzm
kestão de fingir q num acontece. Agora uma coisa tão
criativa e legal que num faz mau a ninguem como
traduzir animess eles veem kerer enxe o saco....quer
saber e que na época delees,não tinha acesso a net,
mto
menos
discado,
pq
eles
são
velhos,
xatoss.......................affs vão procura sua turma!! by:
Gaby
Não quero deixar um projeto de lei sem fundamentos
entre em vigor assim e afete a minha vida, de um
modo muito negativo, diretamente.
Este projeto de Lei é uma palhaçada, simplesmente
palhaçada.\r\nCom tantos problemas que nosso país
vive hoje, eu me pergunto como Senadores conseguem
parar pra fazer aberrações como essa lei?
O país tem coisas tão mais importantes a serem
resolvidas do que a proibição da liberdade de
expressão de milhares de jovens e adultos por meio
das histórias que escrevem ou que traduzem.
Que grande crime, escrever! O:\r\nÉ com isso que o
Brasil perde tempo?\r\nVão dar um jeito na violência e
depois a gente bate um papo!
Não acredito que CRIAÇÃO de ficções de fãs seja algo
que tenha de ser proibido. Isso só proibe os jovens,
adultos, ou que seja de sonhar! Além de tirar as
estórias da rede, vão tirar também a vontade de que
os jovens têm de ler e escrever suas próprias idéias.

ASSINATURAS

André

Brazil / Paraíba / Joao Pessoa

Henrique

Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro

Guilherme Maganha

Brazil / São Paulo / Sao Paulo

Guilherme Lustosa Pires

Brazil / Distrito Federal / Taguatinga

Charbelle Teixeira Couri Boumaroun
Angelo Maximo Borba Michelon

Brazil / Rio de Janeiro / Niteroi
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Brazil / Rio Grande do Sul / Porto
Alegre
Brazil / Minas Gerais / Belo Horizonte
Brazil / Minas Gerais / Araguari

Luis Felipe Rosado
Aline Xavier
Arthur

pelo amor de Deus, políticos, dêem atenção aos
CRIMES de verdade, vocês não precisam inventar esse
tipo de coisa pra finjir que estão trabalhando.
Esse senador não é o amigo do Marcos Valério
Fernandes de Souza ? Esse não é o Senador que
recebeu recursos do Valério p/ sua campanha ao
governo de Minas ? Esse não é o senador que o
presidia o PSDB e foi chutado p/ fora da presidência por
sua ligação com o Valério ?
Injusto, além de ridículo. Tantas coisas para serem
melhoradas/arrumadas no Brasil e esse senador sem
miolos tentando acabar com o lazer de muitos que
trabalham duro ou estudam igual cachorros nessa
sociedade medíocre.\r\nEle quer fazer isso pq as
pessoas que assistem os lançamentos do fansubbers
são, na sua grande maioria, pessoas com o mínimo de
cabeça para não votar nesses \babacas\" que fazem
essas palhaçadas no poder!"
Como estudante de Direito, eu sinto que o nosso país
está indo cada vez mais para o fundo do poço. Cada
dia que passa algum ,suposto, \representante\" do
povo tem uma idéia que vem para limitar nossos
direitos, por isso temos que nos unir, exercermos os
nossos direitos de cidadãos e acabar com esse
palhaçada."
O que estão dispostos a proibir, faz parte, sem nenhum
-ou quase nenhum- malefício na vida de milhões de
internautas. Se alguém me disser, o que a troca de
mp3 entre pessoas via internet, a tradução de
episódios, entre outros, prejudicar a vida de alguém,
eu posso até apoiar a nova proposta. Mas até agora,
nao vejo porque tirar mais uma oportunidade que os
Brasileiros têm de abrir as mentes para os outros
países, e não ficar na ignorância.\r\n\r\n

ASSINATURAS
Icaro Couto Pita
Adriana Crespo Ruco
Naiara

Brazil / Minas Gerais / Uberlandia
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Brazil / Distrito Federal / Brasilia

Priscila

Brazil / São Paulo / Indaiatuba
Brazil / Rio Grande do Sul / Novo
Hamburgo
Que idiotice isso
sem comentarios com tantos problemas que o nosso
Brazil / São Paulo / Sao Vicente
pais tem eles vao querer proibir algo como isso.
Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro A internete tem que ter controle mais há um limite .
Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro ù.ú
Brazil / Rio Grande do Norte / Natal
não!
Essa lei não só afronta a liberdade de expressão que
eh constitucionalmente tutelada e ainda mais a coisas
bem mais importantes que o eximio senador deveria se
preocupar como os crimes de sangue praticados por
menores de idade e ainda sobre os casos de pedofilia
na internet do que com praticas criativas e solidarias
de jovens que se essa lei sair serão oprimidos e se
praticarem tal ato apos essa lei irão para cadeia, com
Brazil / São Paulo / Guaruja
tantos reais criminosos a solta.
O Sr.Eduardo Azeredo quer ser esperto comparando
anime
c/MP3,
mas
mostra
caráter
duvidoso
c/prioridades assim como senador.\r\nTanto tema vital
esperando quem se importe e ele tenta invadir um
lazer q quase não há à venda no Brasil e cujo acesso
depende dos sites de fans (q suam muito por amor aos
animes p/sobreviverem). \r\nEle nos remete à escória
do congresso, q só pensa na carreira e deixa por último
se colocar no lugar do povo p/dimensionar as
Brazil / São Paulo / Campinas
necessidades da nação brasileira.
Por que ao invés do Senador criar essa lei
absurdamente ridícula, ele não perde seu precioso
tempo se preocupando em cuidar de coisas que
Brazil / São Paulo / Sorocaba
realmente importam como segurança e educação?

Daniel Dalanhol
Tiago Motta Garcia
Alex José de Oliveira e Silva
Nathalia Ribeiro Manso
Priscila

Rogério Seabra Gorgone

Adriano B M Braga

Thais

Esse senador num tem mais com o que se preoculpa
nao?\r\nEle soh pode estar brincando. Rs\r\n\r\nSou
totalmente contra essa proibiçao!!!

Tiago Bassini Roriz

Karoline Konrath

Mateus Manginelli de Oliveira

Anônimo
Kelvin Batista Machado

Renan maximo fressatti
Raquel Fernanda Motta

ASSINATURAS
Humm...
e
precisa
comentar
algo???\r\npura
safadesa.... so pq o cara nao consegue proibir o neto
de
ver
anime
ele
quer
acabar
com
as
fansubs.....\r\n\r\nta na hora dos jovens voltarem a se
manifestar... chega de ficar so olhando e correndo
atras de empregos q nao existem\r\n\r\ntem q arruma
um grupo de mais de 200 cabeças e ir pra porta do
congresso e esperar la o resultado da votação.... ai
agente mostra a força dos jovens brasileiros... nao é
Brazil / Espírito Santo / Vila Velha
assim q acontece na França??\r\n\r\nt+ gelara!!
Achei que o Brasil fosse um país livre. Tá, eu sei, o
Brasil é só mais um país com a ilusão de ser livre, mas
Brazil / Rio Grande do Sul / Porto parece que essa ilusão tá acabando. Só queria que
Alegre
essa ilusão continuasse.
Um completo absurdo, quer dizer que se eu fizer um
tributo como um fã de algum seriado/desenho/jogo e
publicar essa homenagem on-line sem nenhuma
Brazil / Pernambuco / Recife
intenção de venda eu serei um criminoso? Absurdo.
eu fico indignado com essa atitudo, no lugar de impedir
roubos e assassinatos, eles vão é atras de simples
pessoas q n cometeram crime algum, apenas fazem
por diverssão e intreterimento, pq n aprovam o um
projeto de lei p aceitar no Brasil a prisão perpetua, p
assim diminuir a criminalidade, eles fazem isso pq
fansuber n paga imposto, p eles poderem comer o
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
dinheiro... sem mais
Por isso o Brasil não vai pra frente. Um país onde as
pessoas nem tem segurança e nem podem se
Brazil / Espírito Santo / Cariacica
aposentar agora ta inventando esse tipo de coisa.
prezado senador Eduardo Azeredo como jovem venho
através desta pedir para que o senhor pense melhor
sobre o assunto pois varias coisas que
vocês
senadores poderiam fazer para melhorar o Brasil em
vez de perder tempo para fazer leis sobre baixar
arquivos (desenhos),\r\nsobre qual intuito a Internet foi
criada???\r\nqual
o
motivo
da
Brazil / São Paulo / Ipua
Internet???\r\n\r\nagradeço e espero por respostas
Não tem nenhum problema mais importante pra se
Brazil / Santa Catarina / Brusque
resolver nesse país não? Agora vão proibir até ler??

ASSINATURAS

Renan

Brazil / São Paulo / Santo Andre

Rafael Vieira da Silva
Natasha Maluf Dos Santos
André

Brazil / Bahia / Salvador
Brazil / São Paulo / Santo Andre
Brazil / Rio Grande do Norte / Natal

Minéia Gomes

Brazil / Goiás / Goiania

Sou Contra a petição, fansubbers são pessoas que
fazem esse trabalho com o intuíto de levar os
programas aos outros já que não há uma versão na
língua portuguesa.
Por que não param de perder tempo e vão criar leis
úteis para o pais?
Era só o que faltava. :|
Como tudo neste pais a tal democracia serve apenas
para enfeite. Leis que afetam muitos nunca são
levadas ao povo apra sua apreciação... um dia isso tem
que acabar.
Eu realmente acho uma injustiça proibir ~ e considerar
criminosas ~ as pessoas que escrevem fanfictions para
divulgar na internet. Onde será que está a liberdade de
expressão?\r\nNós não estamos de volta à época da
censura, e devemos ter todo o direito de poder expor a
nossa criatividade para as pessoas que gostam de ler.
Na era digital onde informação é mais do que
necessaria querem nos poribir de difundir e
implementar novas culturas ao nosso cotidiano. para
mim estar desde o ano d 2006 tentando coibir a
divulgaçao de informação ao invez de se preocupar
com melhorias para a populaçao, merece a reprovasao
de todos...

Carla Marques

Brazil / Bahia / Salvador

Fernando Alvarenga Rodrigues
Luciana Borges
Valéria Beux
Bárbara Nery Rocha
Marcelo Carvalho
Heloisa de Souza Giovenardi
Allan D. Dos Santos
Luciana Satiko Shiga do Carmo
caroline
Catarina Negrini Silva

Brazil / São Paulo / Atibaia
Brazil / Ceará / Fortaleza
Brazil / Rio Grande do Sul / Erechim
Brazil / Minas Gerais / Vicosa
Brazil / Rio de Janeiro / Petropolis
Brazil / Paraná / Curitiba
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Brazil / São Paulo / Mogi Das Cruzes
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Brazil / São Paulo / Araraquara
Brazil / Rio Grande do Sul / Porto
Alegre
Simplesmente ridiculo

William Antunes Rubert

ASSINATURAS
Ana Maria Gonçalves dos Santos
Guilherme Lorenset
Gabriela Machado

Péricles Furusho Weiber
Edgar Leandro Rosa David da Silva
Rafael Reis Pires

henrique villa severiano da silva

Thiago Stein Parra

Por um Brasil livre de proibições que afetem a nossa
Brazil / São Paulo / Sao Vicente
criatividade.
Brazil / Rio Grande do Sul / Santa Era só o que faltava. \r\nNão tem nada pra fazer, não?
Maria
Vai encomodar outros.
Crimes de pedofilia são vistos diariamente e o senador
diz que quer proibir FANFICS? Sinceramente? Vá
Brazil / Maranhão / Sao Luis
arrumar o que fazer.
Os fansubers fazem um trabalho excelente de
tradução, divulgando a parte mais explêndida da
cultura japonêsa que são os animes e mangás, e\r\no
senador
quer
proibir
tudo?
tá
certo
que
alguns\r\nanimes envolvem violência e etc, mais isso a\
r\nprópia pessoa tem que ter a consciência de que\r\né
só uma história e não uma coisa da realidade\r\ne que
muitos animes mostra pelo menos um pouco da
sociedade em que vivemos, como brigas, vingança,
Brazil / Paraná / Curitiba
\r\netc.
Esta situação é absurda, pois aqueles que criam fanfics
e fansubs , o fazem para a diversão dos internautas e
Brazil / São Paulo / Cruzeiro
não por crime!
Esse projeto do senador é um absurdo agora vou ser
criminoso so pelo ato de querer me divertir baixando
Brazil / São Paulo / Barueri
animes na internet?
aff sem comentarios o governo com certeza soh sabe
ferrar o povo nem na net se esse projeto for aprovado
teremos segurança a nossos direitos e liberdade,sem
duvida precisamos nao de uma mais de milhares de
Brazil / São Paulo / Sao Jose Do Rio audiencias ateh q entre na cabeça do governo q isso
Preto
eh um abuso.
Gostaria de lembrar ao Senador Eduardo Azeredo que
minhas liberdades individuais, especialmente meus
direitos à privacidade e à dignidade, são indisponíveis,
Brazil / Paraná / Londrina
como garante a Constituição Federal de 1984.

ASSINATURAS

Ernane José Ribas Bacellar

Brazil / Paraná / Siqueira Campos

Guilherme de Souza Reis

Brazil / São Paulo / Guarulhos

beatriz paz

Brazil / São Paulo / Santo Andre

Ranulfo Plutarco Bezerra Neto

Brazil / Piauí / Teresina

Adriana Carvalho

Brazil / Maranhão / Sao Luis

Anna Laura Nunes

Brazil / Minas Gerais / Uberlandia

Larissa

Brazil / Ceará / Fortaleza

Pô o cara naum deve ta com nada na cabeça,ao invés
de prender gente q merece(issu inclui alguns deled)
naum,qer pernder qm c diverte com esse tipo
entretenimento que eh os fansubbers ou fanfict,issu eh
uma total censura a liberdade de expressão e
opinião,tolos mais ainda são os q votaram num cara
desse,esses merecem ir pro hospício mais próximo!!!
Seria uma grande ofensa proibirem os fansubs e afins,
as pessoas tem o trabalho de colocar legenda, traduzir
e tudo mais SEM PEDIR NADA EM TROCA, e ainda
querem considerá-los criminosos?\r\nEspero que essa
lei não seja aprovada...
Isso é um absurdo e é uma censura contra a liberdade
de expressão de milhares de jovens de todo o nosso
país, se isso é uma democracia, por que então esse
senador, que não tem nada melhor para fazer, não nos
deixa quietos e vai cuidar de questão que são
IMPORTANTES para o futuro da nossa nação?\r\n
Sem comentarios.. Estou sem palavras para tamanha
ignorancia... Um leigo como este não deveria ser eleito
jamais novamente..
Aumentar salário de político que não faz nada também
deveria ser considerado crime!\r\nA saúde, educação,
segurança estão mais necessitadas de novas leis, e é
bem mais necessário ainda que estas leis saiam do
papel.
Isso é ridiculo. Fiction praticamenti faz parte da minha
vida e eu imagino que de mais milhares de garotas
como eu, também. Vão nos impedir de fazer a unica
coisa que impede de ver a realidade que essi país de
merda é.
Absurdo!\r\nproíbam também a liberdade de expressão
de um fã a usar a sua criatividade quando escreve
sobre seu artista favorito.Proíbam tudo mesmo nesse
país,a liberdade,tudo,só não esqueçam desses políticos
corruptos,claro!

ASSINATURAS

sandro felipe nobre silva

Brazil / Alagoas / Maceio

Júlia

Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro

Lucas

Brazil / Ceará / Fortaleza

Erelyn Luís Gonçalves Alves
Flávia Izumino Sgrignoli
Isaac Renê Fischer
Geovanna Giannini
Pablo Zouza Merco
Bianca
Isabella
Mombelli
Rodrigues
Oliveira
Willians de Jesus
Joao Carlos Gonçalves da Cunha
Melina Rios
Manuella

Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil

/
/
/
/
/
/

Pará / Belem
São Paulo / Sorocaba
São Paulo / Ribeirao Preto
Rio de Janeiro / Rio De Janeiro
São Paulo / Barueri
Rio de Janeiro / Rio De Janeiro

Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil

/
/
/
/
/

Rio de Janeiro / Rio De Janeiro
São Paulo / Sao Paulo
Mato Grosso / Colider
São Paulo / Sao Paulo
Santa Catarina / Florianopolis

Beatriz Mendes

poxa, é fogo viu esses canalhas kerem nos obrigar a
assistir o kê eles kerem com essa tv merda ke passa
novela de globo ,record, sbt , ou baneirantes com jogo
ke satura os nervos ou redes de canal por assinatura
ke nos forção pagar pelo segundo pacote pq tem mais
opções de entreentimento falsso pq a tv brasileira ta
uma BOSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSta e faço
como a mtv desligue a tv a vá ler um livro
Pelo amor de Deus. Querer proibir pirataria é uma
coisa. Querer proibir os fansubbers é até entendível,
mas proibir também as fanfics.\r\nEsse cara não deve
ter mais o que fazer, alem de atormentar a vida dos
outros. Porque, ao invés de se preocupar com a
diversão dos outros, não se preocupa com coisas muito
mais importantes, como a situação critica que o Brasil
se encontra. Vai se preocupar com a saúde, com a
economia, com a educação. Com a sua família, com a
sua vida.\r\n
Crime????Isso que vocês querem proibir não é nada
mais nada menos do que uma mania mundial!!
Acho que esse projeto nem deveria estar em pauta do
geito que esta, tem ainda que ter muitas modificações.
Parece-me que ele foi feito na coixa, só porque esse
senador não deve entender nda de internet e colocou
algum estagiário para fazer.

de

Que Absurdo!

Brazil / São Paulo / Sao Caetano Do Sul -

ASSINATURAS
Nicole Sene Mansur Espindola

Michelle Taveira dos Santos Rocha
Jéssica Carolina

Igor De Cima Villar Dos Santos
Renata Silva Barretos

Samantha Ferreira da Silva

Marcus Macedo

Brazil / São Paulo / Lins

Liberdade SIM!
Isso é ridículo, ao invés de fazerem algo de bom para a
sociedade estão apenas inventando o que fazer. Esse
deputado deveria ter o mandato caçado pois isso é
ridículo. Mandem ele procurar algo realmente
necessário, bebida, cigarro, ou outra coisa de real
importancia. \r\nEle não ganha nada com esse projeto
de lei, apenas deixa mais internautas que gastam seu
tempo em passa-tempos \inocentes\" pois não estão
Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro vendendo nem ganhando dinheiro com nada disso. "
As fics são muito importante para as leitoras como
para as escritras, é como um livro pra o escrito e leitor,
é o que ele sente.
Brazil / Pernambuco / Recife
Apenas gostaria de dizer, que se tal ato acontecer
estaria acabando com o bem estar de bilhões de
internautos pelo mundo todo, afinal nem todos tem
uma condição financeira boa para conseguir os
exemplares do que se é fornecido na internet, espero
que a justiça prevaleça e não cometa tal atrocidade
Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro com a população brasileira!
Eu amo ler mangá isso não tem nada a ver\r\neh muito
legal ler mangá gosto muito\r\nnão quero que aconteça
Brazil / São Paulo / Campinas
isso.\r\nEu voto contra isso
Sou contra essa lei, acho ela ridícula.\r\nNão podemos
deixar que tirem nosso direito livre da internet!\r\nPor
que invéz de ficar inventando Leis pateticas, não
pensam em Leis para acabar com a violência e os
verdadeiros criminosos, que são aqueles que matam
sem nenhuma piedade, estrupam e roubam a paz dos
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
cidadões!
Com tantas pessoas passando fome, pesosas sendo
vitimas do crime no Rio de janeiro e crianças sendo
jogadas de andres de predios, esse senador vai se
preucupar com isso? deve ser um frusrtrado q nunca
conseguiu escrever uma fic ou não obteve sucesso
Brazil / São Paulo / Sao Jose Dos com a que deve ter criado. Ah fala sério, relaxa e goza!
Campos
¬¬'\r\n\r\n

ASSINATURAS

Tatiane M. Pedroza

Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro

Rafael Meissner da Costa

Brazil / São Paulo / Sao Paulo

Rodrigo Alves Aguiar Lopes de melo

Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro

vicente bernardo da silva neto

Brazil / São Paulo / Sao Paulo

Nicolas O. Boarin

Brazil / Goiás / Anapolis

Renan Isola

Brazil / São Paulo / Sao Paulo

Dogival Ferreira da Silva Junior

Brazil / Rio Grande do Norte / Natal

essa lei deve ser estudada com muito cuidado, pois
nao é certo que sejamos considerados criminosos por
apenas traduzir um video ou usar da nossa criatividade
para criar historias, que sao por sua vez sao
repassadas gratuitamente.
Agora que o pessoal lá de Brasília conseguiu os seus
aumentos nos salários e benefícios, não têm o que
fazer e começam inventar leis para que possam ganhar
propinas mais pra frente.É lamentável, deviam se
preocupar mais com a inclusão digital, saúde e
diminuir a carga tributária no país , parece que eles
não têm bom senso na hora de priorizar seus
trabalhos.\r\nParece mesmo que só querem aparecer.
Isso é uma palhaçada, querendo colocar gente criativa
na cadeia. Então quer dizer que vão começar a
comparar a gente a assaltantes e outros!!!\r\nSe isso
acontecer prefiro se preso a deixar de assistir e ler
meus animês e mangás!!!!!!!!!!
Eu Acho que e um completo absurdo esse senado esta
querendo aprovar na camara pois se legendar animes
fosse um crime os prpios autores entrariam com uma
ação judicial contra os nossos queridos fansubs isso
que ele esté querendo fazer não tem o menor
cabimento
caros senhores, eu acho um absurdo aprovarem essa
lei , ela nao vai trazer nenhum beneficio , a maioria dos
jovens que fazem essas traduçoes de animes e mangas
, são fans que traduzem para fans.\r\n\r\nsei que meu
comentario deve estar assutando pois sei que muitos
jovens devem ter feito uma petição igual a essa so que
com muitas palavras de baixo calão.\r\n\r\nentao essa
é minha opnião e a de muitos jovens, nao decretem
essa lei pois ela, nao trará beneficios. \r\n\r\nAss:
Nicolas O. Boarin
Que bom que vocês estão resolvendo os problemas
que realmente importam. Tomara que com o término
da pirataria tenha menos gente passando fome.
Fazendo com que esta lei seja aproda estará tirando a
nossa liberdade para com a criatividade, cultura e
enterterimento.

ASSINATURAS
Carolina Vieira

Brazil / São Paulo / Sao Paulo

Jaqueline Vanderley Bezerra
Giovanna Guerra Said
Márcio Matias de Andrade
Paula de Castro
Mariana Peixoto
Tiago de Lima Ferreira
Lilian
ygor de vasconcelos antunes

Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil

/
/
/
/
/
/
/
/

São Paulo / Sao Paulo
Bahia / Teixeira De Freitas
Rio de Janeiro / Rio De Janeiro
Distrito Federal / Brasilia
Rio de Janeiro / Rio De Janeiro
São Paulo / Itapira
São Paulo / Sao Paulo
São Paulo / Guarulhos

Anderson Bueno
Rodrigo Enrique Andrade
Allan Diego Ferreira Farias
karine Paraense da Silva

Brazil
Brazil
Brazil
Brazil

/
/
/
/

Paraná / Curitiba
Santa Catarina / Xanxere
Paraná / Londrina
São Paulo / Carapicuiba

Raquel

Brazil / São Paulo / Sao Paulo

Renato De Oliveira
Marcelo Garcia Vieira da Silva

Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro
Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro

Vitor

Brazil / Minas Gerais / Belo Horizonte

Ninguém tem o direito de tirar nosso direito de criação.
Isso e uma total falta de respeito com a populacao, o
governo nao tem direito de escolher ao o que devemos
ter acesso ou nao... sou totalmente contra essa lei. Ao
inves do governo fazer algo para combater a pobreza,
a desigualdade social, a violencia e outro muitosa
problemas que enfretamos atualmente, ele quer
acabar com o acesso de cultura da populacao.. querem
nos deixar \cegos\" para as faucatruas que eles
cometem."

eu sou totalmente contra essa lei , fim de papo
Senador preocupe-se com o que realmente deve se
preocupar
É claro que uma coisas dessas deve ser liberado!!
Sem comentários.
Isso é injusto.
Q sem noção..\r\n\r\nnum tem o q fazer e fika
inventandu essas coisas inuteis..\r\n\r\no q q isso tem a
ver com vcs??\r\n\r\nafe!!
De onde saiu estas idéias deste Senador sera que ja
estamos na ditadura e eu não sei ?
Projeto lei Fascista e vai contra nossa costituição ...
È um absurdo essa lei!!! Não tem porque os fansubers
serem penalizados pois graças ao trabalho deles , que
os animes são divulgados

ASSINATURAS

Anne Karine Matias

Brazil / Pernambuco / Recife

Gabriel Marques Pimentel

Brazil / Santa Catarina / Itajai

Joice Oliveira

Brazil / Bahia / Salvador

David Ricardo

Brazil / Minas Gerais / Nanuque

Vaner B. P.

Brazil / Bahia / Salvador

Aline Pereira Dias

Brazil / Santa Catarina / Criciuma

Crime não consiste em repassar conhecimento e deixálo ao alcance de todos, crime consiste em não deixar o
conhecimento chegue a todos. \r\nConsiderar a
tradução dos desenhos japoneses como crime é tão
irrelevante como considerar traduções de livros ou até
mesmo de músicas como crime.\r\nLeis como essa só
iram servir para atrasar o país e deixá-lo nesse
patamar tão ridículo de \Belinda\" (Bélgica + Índia)"
restringir o acesso a cultura e a informação não
disponiveis oficialmente no pais é um retrocesso a
todos os projetos de inclusão digital e disseminação de
cultura que ja foram realizados. não precisamos de
novas leis ou projetos de leis, precisamos de
fiscalização justa e competente para fazer cumprir o
que ja existe.
Enquanto o senado se preocupa com coisas tão
pequenas, poderiam estar se preocupando com o que
acontece dentro da própria casa. O Brasil é um país
livre. Abaixo a Opressão.
Engraçado é que ninguém faz lei contra a imunidade
parlamentar, contra as 2 férias ao ano dos nossos
políticos, contra os cartões corporativos, contra as
ONGs de fachada que sugam o dinheiro público como
um ralo, contra as centenas de empreiteiras que nunca
terminam sua obras mas recebem o dinheirinho do
contribuinte, contra os mensalões e derivados (a cada
dia
aparece
um
novo
escândalo!),
gestões
incompetentes e irresponsáveis…\r\n
É inadmissível que um projeto de lei como este seja
aprovado muito menos, sem,no mínimo um debate
público. Me pergunto que empresa sairá ganhando
disso tudo, me pergunto também o porquê de não
criarem um projeto de lei que puna severamente
senadores corruptos ou um projeto de lei que fiscalize
melhor os gastos públicos como serão fiscalizadas os
nossos acessos. \r\n\r\n
Estou achando um absurdo esta nova lei q esta para
ser aprovada.\r\nNão faz mau a ninguém escrever
FicTions, pq proibi-las?\r\nNão faz o menos sentido.

ASSINATURAS
É realmente inadimissível que algo como essa lei seja
aprovada. Liberdade de expressão é um direito
primordial e não deve ser negado.

Nahuel \Shadow\" Dias Clerico"
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Diogenes Yuji Eguchi
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Tiago Koakoski
Brazil / Paraná / Curitiba
Karolinny Queiroz de Moura
Brazil / São Paulo / Taubate
Fernanda
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Fabio
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Daniel Conde Feitosa
Brazil / São Paulo / Bauru
Marcel Cardim
Brazil / Bahia / Jequie
Cleitom Martins da Silva
Brazil / Distrito Federal / Brasilia
Amanda Queiroz Bueno de Souza
Brazil / Santa Catarina / Florianopolis
LADISLAU BARTOLOMEU
QUEIROZ Brazil / Rio Grande do Norte / Pau Dos
NEGREIROS
Ferros
Mauren Rodrigues Pinho
Brazil / Rio Grande do Sul / Rio Grande
matheus lothar
Brazil / São Paulo / Diadema
ridiculo
sou fã e a única forma de realização pessoal é através
da leitura daquilo que para mim é essencial à arte de
mais estatus do japão o manga e seu filho o anime\r\n
Sem tradutores ficarei sem uma parte que para muitos
é uma tolice mas digo eu sou um homem e tenho
liberdade de expressão\r\nFIM
gustavo sousa araujo
Brazil / Maranhão / Paco Do Lumiar
Celso Rodrigues Brandão
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Brazil / Rio Grande do Sul / Porto
Alegre
Daniela Madeira Mainardi
Pamella
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Brazil / São Paulo / Sao Jose Do Rio Totalmente absurda esse conjunto de artigos que
Gleison Storto
Preto
pretendem aprovar
Marcos Felipe Russo Assumpção
Sinceramente eles deveriam estar preocupados em
Schimidt
Brazil / São Paulo / Botucatu
criar leis pra acabar com a corrupção.....
Essa canalhice de barrar fansubbers, fanfics e outros
nem devia ser discutido. É falta do que fazer desse
Mauro Sókrates
Brazil / Pará / Belem
senador de merda!\r\n\r\nARQUIVAMENTO NOW!
Sou contra o projeto,viva a democracia,existem
projetos mais úteis para serem votados,vão se
Brazil / Rio Grande do Sul / Porto preocupar com algo que realmente interesse ao país
sr.senadores.
ricardo almeida da silva
Alegre

ASSINATURAS

Francisco de Souza Trindade Neto

Guilherme Otta

Yago
Gustavo Goncalves

marcos gomes monteiro

Rodrigo Sávio Reis Vieira

Artur

Me desiludo cada vez mais com os políticos brasileiros.
O que é isso?\r\nToda vez que ligo a televisão vejo
tantos assuntos mais urgentes e sérios que deveriam
ser tratados o mais breve possível, como a situação de
hospitais, escolas, aumento da criminalidade e a
inflação por causa da crise mundial atual que atinge
cada vez mais a população. Em vez de resolvê-los se
Brazil / Maranhão / Sao Luis
ocupam com pseudo-problemas.\r\nOnde vamos parar?
Aprovar uma lei como essa, com um tema tão amplo e
que atinge diretamente uma fatia tão densa da
população brasileira sem um debate público lembra as
atitudes tomadas pelo governo da algumas décadas
atrás... Na época da ditadura... Será que ele tem
saudade da censura? \r\nEsse pode ser um perigoso
Brazil / Rio Grande do Sul / Guaiba
indicio para o futuro do nosso país.
só colocam leis idiotas e bestas...\r\ntem que colocar
leis que prestam...prender os bandidos...acabar com a
fome do povo...desemprego...melhorar as escolas e os
hospitais...\r\ne
colocar
uma
lei
assim:prender
responsáveis que criam leis idiotas de 5 á 10
anos...\r\nessa lei era uma boa idéia...
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Isso é um absurdo, em um país em que oobjetivo de
todos é a inclusão digital, criar leis dessas sem o
Brazil / Goiás / Goiania
conhecimento do público é um absurdo!!!
Isso é um absurdo,quem este senador pensa que é
para tentar tirar o pouco de Liberdade que nos foi dada
Brazil / Rio Grande do Sul / Porto devido a \internet\", isso pe um ultraje que não
Alegre
podemos deixar acontecer."
Bom, porque os politicos nao implementam a seguinte
lei... todo Deputado, Senador, Presidente e o kr... a 4
sao obrigados a terem vergonha na cara... quem sabe
Brazil / Rio de Janeiro / Bom Jesus Do assim acabem os mensaloes, os colarinhos brancos
Itabapoana
entre outros...\r\n
isso é ridiculo...¬¬\r\nquerem proibir fansubs que
distribuem seus trabalhos sem intenção comercial..¬¬\
r\nfico mais indignado, pois faço parte de um desses
Brazil / São Paulo / Indaiatuba
fansubs

Hugo Henrique Cardoso dos Santos

Brazil /

maria joana

Brazil /

Carmen Victoria Bravo Nieto

Brazil /

Carmen Victoria Bravo Nieto
Fellype Martins de Souza
Murilo
Vitória Barbara
Isis da Rocha Campos Abreu
Heitor Yudi Ikeda
Ana Sarah Alves
Marcelo Hiroshi Matsuda

Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil

/
/
/
/
/
/
/
/

ASSINATURAS
È Simples...\r\n\r\nnao conseguem prender bandidos e
fazer o que realmente presta\r\ne querem compensar
isso colocando anime na internet como crime\r\ne
banir ...\r\nmas eu num to impressionado nao\r\npq
esse Brasil é uma merda mesmo\r\nos pais que
jogaram a filha pela janela..\r\nestáo soltinhos ne ?!?\r\
n:D\r\n\r\nagora manda um pai jogar um filho pela
janela
num
pais
que
tem
a
cadera
elétrica !\r\n\r\n\r\nnão fiquem indignados não pq esse
São Paulo / Guarulhos
é o nosso Brasil\r\n\r\n^^
POXA ISSO E INJUSTO POXA QUEREMOS QUE ESSA LEI
Rio de Janeiro / Rio De Janeiro RIDICULA SERA QUEBRADA!!
ABAIXO ESSE ABSURDO...\r\nreferente a mangas e
animes
qm
nao
sabe
o
idioma
fica
sem
entender?\r\nreferente a fanfics: éo cúmulo essa
proibiça, já que é uma simpls maneira de talvez uma
criança criar um conto com as pessoas/atores que
gosta...\r\nproibir COPIAS td bem, mas NUNCA proibir a
liberdade de expressao de alguem! pensem, e
principalmente o Sr.senador: nunca criou uma historia
e a contou a alguem? o que fazemos é simplesmnte
São Paulo / Sao Paulo
compartilha-la...\r\npense um pouco nisso...
ABAIXO ESSE ABSURDO...\r\nreferente a mangas e
animes
qm
nao
sabe
o
idioma
fica
sem
entender?\r\nreferente a fanfics: éo cúmulo essa
proibiça, já que é uma simpls maneira de talvez uma
criança criar um conto com as pessoas/atores que
gosta...\r\nproibir COPIAS td bem, mas NUNCA proibir a
liberdade de expressao de alguem! pensem, e
principalmente o Sr.senador: nunca criou uma historia
e a contou a alguem? o que fazemos é simplesmnte
São Paulo / Sao Paulo
compartilha-la...\r\npense um pouco nisso...
Santa Catarina / Florianopolis
Rio de Janeiro / Rio De Janeiro
São Paulo / Sao Paulo
São Paulo / Sao Paulo
São Paulo / Sao Paulo
Rio de Janeiro / Rio De Janeiro
São Paulo / Pereira Barreto

ASSINATURAS
Benai Bernardo de Alvarenga
Miguel Loures
Arthur Campanholli de Queiroz
Deborah Pires
Lucas Lopes
Milene Marques Freitas
Rafael Mitsuharu Kanematsu
Carlos Roberto B. S. Jr
Thiago Fernandes Fuccia
Walter Eugenio Filho
Cassiano

Thiago Von DEWS! Doumith

Daniela Alves Coutinho

Cibele Trajano Matos de Sales

Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil

/
/
/
/
/

Paraná / Curitiba
Minas Gerais / Juiz De Fora
São Paulo / Sao Paulo
São Paulo / Sao Paulo
Distrito Federal / Brasilia

Ha muito mais coisa no Brasil que os governantes
Brazil / Rio Grande do Sul / Rio Grande precisam se preocupar...
Brazil / São Paulo / Taboao Da Serra
Sinceramente? Sem comentários!
Ridiculo, se essa lei for aprovada serei um dos
Brazil / Minas Gerais / Uberlandia
primeiros a ir para a rua protestar!!!
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Há coisas mais importantes para o Poder Legislativo
Brazil / São Paulo / Assis
fazer. Moralizar-se seria a primeira coisa.
Otaku sem anime? sem mangá? E a privacidade na
internet? E a liberdade de ter cultura? Criminoso por
Brazil / Minas Gerais / Uberlandia
ser culto... Que país é esse...
Hipocrisia pura, um fútil subterfúgio usado por um
senador acusado de participar do \mensalão mineiro\",
que agora vem através de ações \"éticas\" tentar
apagar seu feitos desonestos do passado(e com
Brazil / Minas Gerais / Barbacena
certeza do presente)."
Então ter criatividade e dom para escrever algo que
pode não chegar perto de ser um livro, mas que pode
revelar novos talentos para a Literatura brasileira vai
virar crime? Prefiro ser uma criminosa e continuar meu
passatempo favorito do que respeitar essa patética
Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro idéia.

Brazil / Maranhão / Sao Luis

Creio que existem muitos outros projetos importantes
no Senado a serem discutidos e postos em prática
antes que se possa pensar em discutir tal
regulamentação sobre a Internet.\r\n\r\nLiberdade de
Expressão e o Direito à Cultura também são garantidos
pela constituição, mas parece que esse Senador e seus
companheiros não se deram ao trabalho de lê-la.

Natashia Kitamura
Maria Marta de Menezes Camarinha
Jéssica

ASSINATURAS
É uma vergonha que pessoas como esse senador
estejam no poder. Ao invés de fazer algo que preste
para o país, ele fica inventando essas leis falhas
porque alguém subornou ele. O povo brasileiro é burro
em botar pessoas como o senhor Eduardo no poder.
Essa lei, além de prejudicar aqueles que assistem o
conteúdo feito pela fansub, também prejudicará o
Brazil / Rio Grande do Sul / Porto comércio dos produtos e eventos relacionados a tudo
Alegre
que exibido por um fansub.
Absurdo esse Projeto de Lei... tantas coisas mais
importamtes e prioritárias que necessitam realmente
de leis e o devido cuidado jurídico são negligenciadas
Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro no Brasil, que elege políticos inúteis como esse!
Deveriam tomar conta sim dfas contas publicas e do
dinheiro gasto p/ bancar os \privilegios\" dada aos
parlamentares entre outros...Os criminosos são os q
estão de terno e gravata aprovando leis q os
favorecem e n 1 rapaz q por sentir a necessidade de
divulgar algo tão bom e q valha a pena passar a noite
traduzindo textos p/ q outros possam ter tantos
Brazil / São Paulo / Santos
acessos...Debate publico votação e transparencia "
ki droga x.x. ke ki esse cara tem na cabeça?\r\n\r\npor
isso ki u brasil eh uma bosta \r\n\r\n¬¬' so pq esse cra
nao gosta di animes e mangas ke faze essa
Brazil / São Paulo / Artur Nogueira
palhaçada?\r\n\r\n¬¬
é um absurdo isso.\r\nas fanfictions simplesmente
ajudam os jovens não só no Brasil, como no mundo, a
pegarem o hábito de lerem e desenvolverem uma
imaginação. não podem simplesmente proibir isso e
nos impedir de dividir estórias tão legais quanto alguns
Brazil / São Paulo / Mogi Das Cruzes
publicados seriamente.
Brazil / Rio de Janeiro / Teresopolis
Brazil / Paraná / Maringa

Rubens Felipe
Eduardo
Marisa Santana
Diego Bertoldi
Ariel Guido Rosa Passerino

Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil

Marcelo Vicente Pesente Fachinelli

Leandhra Almeida

Marcelo Andrade

Renan Fernandes de Almeida

/
/
/
/
/

Santa Catarina / Jaragua Do Sul
São Paulo / Santo Andre
Rio de Janeiro / Rio De Janeiro
Rio Grande do Sul / Guapore
São Paulo / Guaratingueta
Sem comentários, lei injusta.

Rodrigo Valadão Pita Miranda

ASSINATURAS
Por favor vocês senadores não acabem com os
fansubbers,isso faz que muitas crianças fiquem em
suas casas vendo anime al ficar na rua fazendo coisas
erradas vocês tem que preocupar com outra coisas
como o crime no Brasil que ta só aumentado,não
acabem com a alegria de uma criança que fica 3 meses
esperando o pai dele da um computador quando
ganha fica só a maior alegria,pensem nisso vocês
senadores isso e um pedido não só de uma pessoa
Brazil / Goiás / Aparecida De Goiania mais sim do Brasil todo.
\r\n
Brazil / São Paulo / Indaiatuba
Ridículo. Acho que ele deveria se preocupar com os
bandidos que matam tantas pessoas todos os dias nas
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
ruas.
Brazil / Rio Grande do Sul / Sao
Leopoldo
Esse senador realemente está sendo ridiculo.
Brazil / São Paulo / Itanhaem
Uma vergonha!
Além de quererem acabar com a programação da tv
Brazil / São Paulo / Sao Bernardo Do paga agora querem destruir um meio de cultura pela
Campo
internet...pro inferno com esses caras!!!!

Lucas Vaz de Lima Shimizu

Brazil / São Paulo / Guarulhos

Yuri Pricken De Bem

Brazil / Distrito Federal / Brasilia

Andre Marques

Brazil / São Paulo / Maua

kah

Brazil / Paraná / Cascavel

carlos
Leonardo Takeo Kikuchi
Maria Elisa de Melo Vitoreli
Ronaldo Padilha
Natalia Rodrigues

Eu acho um absurdo aprovarem tal lei quando tem
tantas outras coisas pra se resolver em nosso país ¬¬
Vão melhorar o país primeiro!\r\nfora a corrpção e má
gestão de recursos públicos!
Essa lei é absurdamente inconstitucional\r\nnós,que
legendamos series,traduzimos mangás,gastamos muito
do nosso tempo nessa tarefa,e não cobramos um só
centavo por isso\r\nfazemos isso apenas para divulgar
series que nunca vieram e nunca virão pro
Brasil.\r\nCom sorte,muita gente até resolve importar o
original.\r\n
Isso é um absurdo. Ao invés de colocar na cadeia
pessoas criativas que fazem isso apenas por hobby
deveriam se preocupar mais com os verdadeiros
crimes que ocorrem no Brasil e permanecessem sem
solução adequada.

ASSINATURAS

Bruno A...
Nathalya

Erick T.da Fonseca

Adriano da Cruz Alves Cavalcante

Inajá Freitas

Renato Santos

Cloves A. Moura e Silva Jr.

Uai! parece q esse povo do brasil n tem nda pra faze e
quer ficar enchendo o saco dos outros.\r\n\r\naté aonde
sera q essas pessoas vão, sabendo q issu nao vai
Brazil / Mato Grosso do Sul / Campo mudar em nada na criminalidade?\r\n\r\nVai prende
Grande
ladrão q ganham mais
projeto de lei mais sem noção que eu já escutei falar.
Brazil / Pernambuco / Recife
bora se preocupar com coisa mais útil (:
Isso é um absurdo,e eu sou totalmente contra essa lei,
que não vai ajudar em nada o nosso país já tem um
sistema judiciario horrível, então ao invés de perder
tempo e espaço na cadeia para criminosos de verdade,
crie uma outra lei que põe os políticos criminosos na
Brazil / Rio de Janeiro / Macae
cedeias com mais facilidade.
Não acredito que isso está acontecendo, o objetivo da
internet não é a comunicação e destribuição de
material a nível mundial. Para ver um anime como
Naruto na televisão brasileira demorou 6 anos, duvido
se esse senador nunca baixou uma música no mp4
dele. \r\nNem mesmo países desenvolvidos como o
EUA proibiram essa distribuição de material, vai no
youtube coloca o nome do anime e aparece muitas
vezes ele legendado em ingles por fansubs
Brazil / Distrito Federal / Brasilia
americanos.
Abaixe o abuso do governo, temos pro na eduação,
saude, segurtança priorizem isso ao inves de querer
criar uma nova ditadura liberdade de expressão
Brazil / Rio Grande do Norte / Natal
defenda a sua
As pessoas que estão envolvidas com este projeto de
lei só deve usar a internet para ler e-mails. Só pode!
Acho que o crime virtual deva ser combatido sim, mas
não se pode generalizar. Pelo que estou vendo, daqui a
um tempo o cidadão vai ser preso por espirrar e,
Brazil / Pernambuco / Olinda
assim, espalhar o vírus da gripe.
Ah n vai dar em nda, tem tanta a coisa a mais pra ver
no senado, logico q n vao perder tempo com uma
como posso dizer....porcaria....ah fala serio esse n tem
Brazil / Tocantins / Palmas
mais o q fazer heheh

ASSINATURAS

cesar Martins

Brazil / Minas Gerais / Paracatu

O brasil nao precisa de leis, precisa de fiscalização. Se
tem fiscalização prendendo gente que vende es tes ma
terias, as empresas não teriam prejuizos. \r\n\r\nesse
projetode lei é um absurdo, 50 milhoes debrasileiros
vão ser considerados criminosos. tem lugar pra isso
tudo nas cadeias??
Senhor senador, ao invés de se preocupar com as
nossas fanfics que não causam dor a ninguém, o
senhor deveria se preocupar com as crianças nas ruas,
com a miséria, com os POLÍTICOS LADRÕES, com os
impostos abusivos que não são bem empregados pelo
quê são cobrados, com a educação, com as nossas
faculdades federais e estaduais que estão UM LIXO,
com o analfabetismo, com o trafico de drogas, e tantas
outras coisas que fazem o nosso país ser o que é.
Não aprovo esta lei.
Isso é um absurdo não tem nada a ver!!! porque esse
cara não se preocupa com problemas de verdade?
tantas coisas pra resolver e ele fica perdendo tempo
com isso!!! ¬¬
pela amor d deus, nao aprovem essa lei!!!\r\n\r\n
Que projeto tosco, tem coisas muito mais sérias pra se
preocupar, ninguem merece viu.

Bruna Marques
Felipe Gonsalves Dias

Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro
Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro

Yago
RafaeL

Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro
Brazil / Goiás / Goiania

Thamires
MARCELO BRAGGION
Fábio Tosi

Brazil / Maranhão / Imperatriz
Brazil / Mato Grosso do Sul / Corumba
Brazil / São Paulo / Piracicaba
Brazil / Rio Grande do Sul / Porto
Alegre
Brazil / Espírito Santo / Vila Velha
Brazil / Santa Catarina / Imbituba
Brazil / Paraná / Curitiba
Brazil / Rio de Janeiro / Cabo Frio
Brazil / Alagoas / Maceio
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Direitos ?!
Simplesmente um absurdo...sem comentários..Acho
Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro que é muita ignorancia da parte deste senador...

Gláucia Nunes Caetano
Thales Carvalho Cremaschi Baumel
Guilherme Freitas de Campos
Alexandre Ambrozio da Silva
Bruno Evódio Santos
Rhuana Oliveira Caldas
Gabriela Tomie Ono Sakata
Giu

ASSINATURAS

Harita Hatsumi Ogawa

Rodrigo Augusto da Silva
Vitor Henrique Amaral Louro

Mateus Tiago Andrade Tavares

Isso é um abuso.\r\nUma tremenda inutilidade.\r\nSe
ele se immporta tanto com a população porque não
criou uma lei pra reduzir pela metade o salário
abusurdo DELES, cortar os benefícios DELES, e criar
Brazil / São Paulo / Sao Bernardo Do leis mais eficientes para reter corruptos inescrupulosos
Campo
como ELES???\r\n
É um absurdo o que estes políticos se prestam a fazer
de vez em quando. Tantas obras a fazer, Educação a
melhorar e tantas outras coisas mais para eles
discutirem. Vão cuidar da saúde povo seus
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
incompetentes.
Primeiro parem de roubar o nosso dinheiro, depois
melhorem as escolas, a saúde e a polícia.\r\n\r\nAi sim
Brazil / São Paulo / Caraguatatuba
vocês pensam em fazer algo contra a \pirataria\"."

Brazil / Tocantins / Palmas

André L. dos Santos

Brazil / São Paulo / Salto

Lorena Sales da Cruz

Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro

Nunca vi tamanha falta de o que fazer!\r\npara dizer
que estão fazendo algo inventa uma lei idiota e
ridicula.\r\nfaça algo que diminua a criminalidade nas
ruas melhore a educação nas escolas e faculdades,
melhora na saude!faça algo q ajudo esse país e não
que o prejudiquem! nossa depois de negarem o
aumento do salario minimo, aumentarem seus proprios
salarios, vem querendo bloquear o trabalho de fansubs
e de pessoas que gostam de assistir anime!
Não se pode proibir a criatividade de um povo, não se
pode proibir a utilização de um nome SEM FINS
LUCRATIVOS. Não se pode proibir a liberdade de
traduzir um anime, ou um mangá, sem cobrar por isso.
É como proibir pegar uma foto na Internet e colar num
cartaz de escola. Não há necessidade de barrar algo
inocente e com tanto valor.\r\nQuem afinal poderá ser
preso? \Escrever uma história usando seu protagonista
favorito. Pena: 1 ano de prisão\". É ridículo."
Quando esse senado fizer uma lei que realmente valha
a pena o Brasil será um país de 1º mundo. Onde ja se
viu acabar com a criatividade?

ASSINATURAS

Raphael Wenz Saisse

Jorge Fernando
Mattana de Souza

Botticelli

Brazil /

Pereira
Brazil /

Ragel da Rocha Abreu

Brazil /

Thiago Alves Araujo Nunes

Brazil /

Ana Luíza Oliveira Gomes

Brazil /

Eric Melo da Silva

Brazil /

Michael Barbosa dos Santos

Brazil /

É um absurdo proibir a legenda de animes que
provavelmente nunca serão lançados no Brasil,
enquanto o nosso presidente assiste a filmes que nem
Rio de Janeiro / Niteroi
mesmo foram lançados no cinema.
O trabalho dos \Fansubbers\" é um trabalho GRATUITO,
não tem motivos para que torne-se um crime, eles não
estão roubando nada de ninguém, apenas distribuindo
um vídeo e traduzindo revistas com legendas
gratuitamente para as pessoas que gostam, ainda mais
Santa Catarina / Sao Jose
que grande maioria não é exibida aqui."
Acho um absurdo aprovar uma lei sem nexo e sem ter
a menor idéia do grau de interferência que a mesma lei
terá sobre milhares de sites brasileiros que teram de
se adequar ou fechar as portas.
Pará / Santarem
É uma vergonha essa lei .\r\nRealmente !!!\r\nAo invés
de se preocuparem com a PEDOFILIA, COM O TRAFICO
DE DROGAS, COM A VIOLÊNCIA EM GERAL se
Minas Gerais / Pedro Leopoldo preocupam com a nossa \NET\"!!!\r\n"
Há muita coisa para se preocupar nesse mundo, não
deveriam perder seu tempo proibindo os fanfictions.
Eles não fazem mal a ninguém, e muito pelo contrário,
muitas pessoas se conhecem e viram amigas através
Minas Gerais / Belo Horizonte deles!
Esse políticos só sabem proibir as coisas e encher o
bolso deles com dinheiro público,ou seja,o nosso
dinheiro. E o pior que
nós ainda votamos neles
São Paulo / Sao Paulo
depois!!!!
Essa lei é sim um crime contra a cultura e uma
demonstração soberba de ignorância da parte do
Senador que a propôs. O Brasil já lutou por muitos
direitos e com certeza irá lutar por mais este!\r\nTer
Espírito Santo / Vila Velha
acesso a cultura deve ser um direito de todos

André

Brazil /

Wedson

Brazil /

Evandro Ferreira Salvi

Brazil /

Julliana Simões
Carolina Coelho Loureiro
Luan Kenny Dias Paiva
Míriam Paniz Leal
Bruna Rienzo Fossa
Priscila Carlos Magno Dâmaso
Giuseppe Portolese
Carolina Casagrande Braga
Gianor Caetano da silva

Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil

Guilherme Lima

Brazil /

/
/
/
/
/
/
/
/
/

ASSINATURAS
Tenho certeza que o senador Eduardo Azeredo tem
algum video,música,software etc falsificada em seu
computador.proibir isso é só tatica de senador para
mostrar que tá fazendo alguma coisa, além de roubar
dinheiro do povo.essa lei se aprovada não vai adiantar,
o Brasil não tem como controlar isso, alias creio que
nenhum pais do mundo tenha.Depois não sabemos
porque o Brasil é um pais pobre, afinal os politicos dão
mais atenção a utopias do que os problemas socias do
Santa Catarina / Florianopolis pais.
CONTRA\r\nCrespeito à distribuição de arquivos pela
internet, um simples \pode\" ou \"não pode\" não
cabe!!! Num mundo globalizado não tem como
produções do outro lado do mundo serem vistas por
aqui pela boa vontade da TV. A distribuição de
arquivos, um vez que não envolva pirataria, gerando
lucros para quem não detém os direitos autorais, em
Goiás / Goiania
hipótese alguma poderia ser aprovada."
Tal projeto é mais um que tenta deter o malfeitor
apenas com a letra da lei, tentando \abraçar o mundo
com as pernas\". Pune, criminaliza a conduta, mas não
se preocupa com a aplicabilidade prática e a
repercução da criminalização e os inocentes que irão
atingir.\r\nAlém do mais que o artigo 285-B e do inciso
III do artigo 22 do SUBSTITUTIVO do Senador Azeredo
não impede o combate a pedofilia, ao spam e às
São Paulo / Barretos
invasões."
Não vejo crime algum em pessoas criativas escrevem
Pernambuco / Recife
histórias.
Bahia / Salvador
Ceará / Maracanau
Rondônia / Porto Velho
São Paulo / Sao Paulo
Minas Gerais / Belo Horizonte Paraná / Maringa
Censura não!
São Paulo / Hortolandia
Isso é RIIIIIDIIIICUULOOO
São Paulo / Sao Paulo
vamos ao congresso.
Deveriam se preocupar com a corrupção e o desvio de
Minas Gerais / Belo Horizonte verbas dentro do proprio governo... ¬¬''

ASSINATURAS

Antonio Vinícius Haddad
hueber marcelo felipe

Tanta lei para ser votada, tantos problemas neste país,
Brazil / Rio de Janeiro / Campos Dos e este infeliz quer aprovar uma lei deste
Goytacazes
tipo.Vergonhoso.
Viva o direito de baixar e traduzir os episódios de
Brazil / Santa Catarina / Barra Velha
nossas séries ou animes!!!

ASSINATURAS
Nilton Murilo de Freitas
Miguel Pereira
FLavio Alves de Oliveira

Lorena Orsi

Thiago André Araújo dos Santos

Suellen

Walter Lembi

Brazil / Rio Grande do Sul / Porto
Alegre
Sem contar sobre o conhecimento de outras culturas!
Debate deve ser transmitido em TV aberta.
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
sou contra!\r\n\r\nque reaLMENTE SEJA REALIZADO UM
Brazil / Espírito Santo / Colatina
ESTUDO A FUNDO NISSO!
\Aprová-lo com açodamento, sem analisar e discutir
com profundidade e de forma transparente as
inconsistências
e
vícios de
constitucionalidade
existentes, é cometer um verdadeiro atentado à
Democracia e às liberdades civis de milhões de
brasileiros\" [2]"
Brazil / Bahia / Salvador
Com tantos crimes mais sérios como corrupção dentro
da própria câmara legislativa, que tiveram suas
atenções desviadas por conta da aparição da chamada
rede de pedofilia (seja intencionalmente ou não),
parece que os senhores da mesma (camara legislativa)
estão mais preocupados em tornar cidadãos comuns,
que recorrem a uma forma social de cultura,
criminosos. Esse país a cada dia que passa fica mais
Brazil / Distrito Federal / Brasilia
hipócrita.
Fala sério, em vez dele ficar preocupador com coisas
úteis, ele quer tirar a única coisa que me deixa feliz
nessa porcaria de internet? isso é revoltante, em
quanto tem canais pornograficos, sites pornograficos,
faltas de escolas, traficantes soltos e um monte de lei
idiota, ele tá preocupador com legendas e fanfictions?
Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro fala sério que falta do que fazer mew.
Politico é acostumado a fazer putaria em todos os
setores, e nós brasileiros, muito pouco interessados,
sempre nos colocamos numa posiçao de pouco
interesse. Ta na hora do povo acordar. Quem sabe
envolvendo a juventude no tramite de um processo de
regulaçao da internet, nao disperte um gatilho e
acenda a luz de ser cidadao. Que deve sempre intervir
Brazil / Mato Grosso / Cuiaba
nas decisoes de seu pais!

ASSINATURAS

Jordano Santos Cerqueira

Brazil / Espírito Santo / Linhares

Lucas Carvalho da Silva

Brazil / Espírito Santo / Linhares

Paloma Leite

Brazil / Minas Gerais / Belo Horizonte

Beatriz Emili Franco

Brazil / São Paulo / Bauru

Erick Lorenzato Ferreira Vianna

Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro

Júlia da Rocha Marques

Brazil / São Paulo / Sao Paulo

Sou totalmente contra, não podem ser punidos
pessoas que buscam a divulgação cultural de conteúdo
que as graficas e editoras não tem interesse em
publicar.\r\n As editoras Conrad e a JBC da qual sou
cliente assiduo, começaram a publicar as obras após
sucesso na internet.\r\n
A internet não contitui
pirataria, pois todo conteúdo que é lançado de forma
legal e licensiada no Brasil é removida dos sites...
Peço ao Ex. Senador Azeredo. Que vote sim,
proibições a pirataria física e remunerada. Na qual
bandidos usurpam trabalho artistico e lucarm fortunas
com isto.\r\n Mas a cultura é livre... E todo pais que
tenta controlar a cultura é um país derrotado.\r\n Não
bloqueie a cultura. Bloqueie os crimes de desvio de
dindheiro, isto é mais importante!
Dentre todos os roubos de senhas, crimes à segurança
e moral pública e atos inaceitáveis realizados por
pessoas sem princípios na internet, proibir algo que é
usado sem fins lucrativos, apenas para diversão por
milhares de pessoas chega a ser uma prova do quanto
nossos políticos estão despreparados para nos
representar.
Lamentavel essa \lei\" ~ NADA VER! é mesma coisa
que proibirem as pessoas de publicar seus próprios
livros! (no caso das fanfictions)"
É para ter pena de uma pessoa desocupada como esta
que o não trabalhar para o progresso do país. Ele
nunca deve baixado nada da Internet. Não mesmo. Pra
quem ganha aquele salário e não tem despesa
nenhuma, é bem capaz de importar as coisas. Se ele
quer acabar com a nossa diversão, por que não nos dá
o seu salário? Com isso eu posso comprar os animes,
sem problema.
Com tanta coisa pior acontencendo no país, o Senador
cria uma lei inútil. Ele poderia utilizar os poderes que
seu cargo lhe confere para acabar com a criminalidade,
e não proibir que pessoas manifestem seu potencial de
criatividade em Fanfics, por exemplo.

ASSINATURAS

Yuri de Mello Lacerda

Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro

André Brait Carneiro Fabotti
Arthur Prieto Coelho
Luiz Humberto Borges Junior
Katia Peixinho
Felipe Caum Da Silva
Osvaldo Zonetti

Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil

/
/
/
/
/
/

Minas Gerais / Belo Horizonte
Distrito Federal / Brasilia
São Paulo / Atibaia
Bahia / Salvador
São Paulo / Campinas
Paraná / Paranavai

Ader Marcelo do Nascimento Moutinho Brazil / Pará / Belem

Karina Moritzen Barbosa

Brazil / Rio Grande do Norte / Natal

diogo camillo peres

Brazil / São Paulo / Paulinia

Engraçado é que ninguém faz lei contra a imunidade
parlamentar, contra as 2 férias ao ano dos nossos
políticos, contra os cartões corporativos, contra as
ONGs de fachada que sugam o dinheiro público como
um ralo, contra as centenas de empreiteiras que nunca
terminam sua obras mas recebem o dinheirinho do
contribuinte, contra os mensalões e derivados (a cada
dia aparece um novo escândalo!),
Preocupem-se primeiro com os problemas reais, depois
os virtuais. Se alguém acha certo que as falcatruas
continuem, pessoas morram na fila do SUS, morram de
fome, a AIDS continue se espalhando, o tráfico de
drogas ganhe território, e a sociedade apodreça,
enquanto gastam dinheiro público numa tentativa
quase falha de conter crimes virtuais, levante a mão
agora mesmo e se declare louco, meu amigo, pois isso
é o que você é.

Nem na internet teremos liberdade?
Decepcinou totalmente a confiança no governo do
Brasil
Isso é ridículo. Estamos no século XXI, e não na
ditadura militar, onde as pessoas não possuem o
direito de expressar suas idéias e opiniões, criar
estórias imaginárias, ou fazer o que gostam. O nosso
país atualmente sofre com problemas muito mais
importantes, como crises nos hospitais, fome,
corrupção entre muitos outras graves défices. É com
esse tipo de problema que vocês deveriam se
preocupar. Obrigada.
essa lei vai contra a democracia e contra a liberdade
dos internaltas, seria o mesmo que proibirem as
pessaos do mundo \real\" de andarem pelas ruas. "

ASSINATURAS

Bianca Pacheco Ribeiro

Brazil / Distrito Federal / Brasilia

Sylvia Cristina Loreto de Oliveira

Brazil / Pernambuco / Recife

carlos alberto pereira caldas

Brazil / Maranhão / Sao Luis

Nossa esse senador tava doidão quando falou
isso !!!!\r\n\r\n\r\nele tá doido a gente tá no século 21
não
no
20
,
vivemos
num
país
livre !!!!!!!!!!\r\n\r\n\r\n\r\n
A exemplo do Japão que começou aprimorando as
idéias dos outros e é hoje uma grande potência
tecnológica, podemos e devemos aprimorar as idéias
dos outros.
counter-strike, e outros jogos, e mais essa agora. É só
falta do que fazer isso?

Brazil / Paraná / Umuarama

Os animes e mangás faz parte de muitas pessoas, tem
pessoas como eu que morreria por ficar longe deles, e
além do mais, tem muitas outras coisas/prioridades
que poderiam fazer, combater mais a violência, sei lá,
nas cadeias do Brasil não cabe nem mais um ...

Sabrina Sayuri Suenaga

Heiko Von Scharten

Brazil / Santa Catarina / Joinville

Fernanda Lima

Brazil / São Paulo / Sao Paulo

Edilson Ferreira Junior

Brazil / São Paulo / Votorantim

Emilia Valença

Brazil / Distrito Federal / Brasilia

Cada dia que passa, eu sinto mais vergonha de morrar
no Brasil, e ter que ver \nossos lideres\", nao sei,
querendo aparecer ?....tao querendo transformar o
pessoal que faz legendo de series de
tv em
criminoso ? tais pessoas nao tem lucro algum com isso,
somente a satisfação em ajudar os fãns das series
traduzidas...\r\nfica aqui o meu descontentamento com
\" TODOS \" os politicos brasileiro, que só pensam no
micro e nao no macro que é a nação BRASILEIRA!"
Acho isso ridículo. Não por eu ler/escrever fanfics, mas
por ele se preocupar em fazer isso. Acho muito mais
válido ele cuidar primeiro dos ladrões, dos corruptos, e
depois punir quem não faz nada de mal pra sociedade,
só escreve fanfics.
Senhor senador, procure algo mais importante pra se
preocupar! Antes de acabar com downloads pessoais,
peça ao presidente pra baixar os impostos dos dvds
originais!
ah, claro!\r\nque tal PRIMEIRO impor uma lei de
qualidade mínima de produtos e de preço acessível à
população? aí sim poderiam vir com essa lei!

ASSINATURAS

Mattheus de Paula Lobo

Brazil / Goiás / Goiania

César Ricardo Stracheuski Ricci

Brazil / Paraná / Ponta Grossa

Andressa Ferrari Molim

Brazil / Paraná / Maringa

Thainá

Brazil / Paraná / Foz Do Iguacu

Adolph R. Cardoso

Brazil / Santa Catarina / Sao Jose

esa lei e estritamente ridicula!nao se pode mais
divulgar a cultura por meio da internet!\r\ntalvez esse
senador nao tenha pensado q seu filho pode ser uma
dessas pessoas q fazem um ato social de divugar
cultura e criatividade, sendo assim ele seria um
criminoso!e por meio desta q venho reclamar meus
direitos de liberdade e minha indignaçao com a politica
q o sistema brasileiro esta adotando.
Essa lei é contra todo principio de liberdade que
lutamos tanto para nós termos! Nunca que algo assim
pode ser aceito!
Absurdo pensar em aprovar tal lei.Os subbers nem
sequer cobram pelo trabalho q tem em traduzir e
legendar, sejam séries, filmes ou comics que, se não
fossem por eles, não chegariam a nós.Muitos
ilustradores e quadrinistas que conheço começaram a
evoluir e criar suas próprias histórias e personagens
começando com fanfics.Aprovar essa lei seria
literalmente assassinar o inicio do processo de
evolução da capacidade criativa dos jovens do país.
Eu siceramente acho que criatividade independente se
for publicada na internet ou não, ajuda de um modo ou
outro como treino para redação na escola ou até
emsmo no vestibular.As autoras especificam que os
personagens nãoa s pertencem e elas não ganham
nada fazendo isso, e uma coisa que as dá prazer e que
elas gostam de fazer.
É incrível que em um país como o Brasil existam
políticos sem o mínimo de preparo para representar o
povo. Afinal de contas senadores, deputados etc. Nada
mais são do que representantes do povo e não da
vontade deles mesmos

Gustavo Ferreira Favaro

ASSINATURAS
Isso eh um absurdo, fansub distribuem alegria e magia,
para todos, nao faz mal a ninguem, ao contrario de dos
deputados, q fazem as proprias leis a favor deles
mesmo, aumentando salarios proprios, roubam nosso
dinhero, seguranca publica esta uma merda, pq se
preocupar com fansub? brasil eh um pais lixo, e como
lixo acho q devia cair uma bomba nuclear em brasilia e
eliminar a escoria q la reside, pra nunca mais sermos
incomodados por pessoas de mal carater, q ocupam
Brazil / Santa Catarina / Florianopolis caros de governantes
todos sabem o risco que correm na internet problema
de virus e comum agora quem voces dizen criminossos
sao pessoas que querem compartilar coisas
Bom o projeto tem um pouco de fundamente mas no
momento ele está praticamente tirando o direito de
livre acesso do usuario.\r\n\r\nOutro ponto fraco seria
que ele está abrangindo muita coisa.\r\n\r\nNão
poderia ser aprovado um projeto deste sem um forte
embasamento pois muito menos porque o Brasil atual
não teria a menor condição de fiscalizar a o conteúdo
que será considerado crime com este projeto.

Aizen Shino

Brazil / Minas Gerais / Belo Horizonte

Ramon Barros Pacheco
Amanda Fré
Rodrigo Augusto de Abreu
Aline Paneto Tassinari
Daniel Oliveira de Souza
Claudia
Rafael Antonio SAles dos Anjos
Bruno Audi Heredia
Júlia Helena O. A. Ghani
Andrea
Leonardo
Lucas Siqueira SIlva
josinaldo

Brazil / Paraná / Ribeirao Do Pinhal
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Brazil / Santa Catarina / Navegantes
Brazil / Espírito Santo / Vitoria
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Brazil / Bahia / Salvador
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Brazil / São Paulo / Carapicuiba
Brazil / Santa Catarina / Itajai
Brazil / Rio de Janeiro / Resende
Brazil / São Paulo / Itapevi
Brazil / Rio de Janeiro / Duque De Por favor, não nos tire duas das poucas coisas que são
Caxias
só nossas: A Criatividade e a Liberdade.\r\n\r\n
Isso é um abuso, não tem como agente ser culpado por
Brazil / Espírito Santo / Vitoria
causa de uns.

Juan Regis Apolinário
Eduardo de Souza Teixeira

ASSINATURAS
Alan Martins

Brazil / Maranhão / Sao Luis

Mayrom Barbosa Gurgel
Brazil / Ceará / Fortaleza
jordain della roca guimarães vieira da
silva
Brazil / Santa Catarina / Florianopolis

Murilo

Brazil / Ceará / Fortaleza

Yagami Natan

Brazil / Bahia / Feira De Santana

Murillo Bruno Braz Barbosa

Brazil / Rio de Janeiro / Cabo Frio

Maxwilliam Hoffmann Ortiz Siqueira

Brazil / Rio Grande do Sul / Viamao

Estevam José Nunes

Brazil / Paraná / Maringa

Acho totalmente ridiculo isso !
Eu sou um escritor. Sinto-me voltando a época da
ditadura. \r\n\r\nQuer dizer que expressar o amor a
uma obra é crime?\r\n\r\nA prova máxima de
admiração a um determinado autor é exatamente isso.
Normalmente uma homenagem usando seu maior
orgulho, seus personagens, no caso.\r\n\r\nEntão
qualquer fã do Maurício de Sousa não poderá mais criar
uma história com Mônica, mesmo que sem desejo de
lucro, pois será criminoso?\r\n\r\nE os criminosos que
ainda estão no governo? Ficam de fora? Ah, tá...
Proibir fansubbers, fanfictions e a tradução de séries é
um absurdo.\r\nMuitas series não são exibidas no Brasil
e as que são só podem ser viabilizadas por meio de
televisão a cabo. Com os mangas e revistas acontece o
mesmo, além disso a MAIORIA das pessoas não tem
condições de arcar com o preço de determinadas
franquias.\r\nA lei não pode privar os cidadãos de
direitos naturais e FUNDAMENTAIS! Tais como a
liberdade!
Só tô aqui por precaução, pois isso nunca aconteceria.
^^ Esse cara quer fazer história mesmo. lol
oque eh feito por essas pessoas não é nada mais nada
menos do que difundir a cultura através do veículo
mais utilizado hoje pelos jovens: a internet,então isso
não deveria ser proíbido, isso é uma forma de diversão
entre os jovens.
Isto é um absurdo não podem tirar os direitos que
temos na internet. Alem do mais muitas coisas que
conseguimos não existem no mercado aqui, então
antes de querer proibir consertem o mercado interno e
externo para depois dar alguma opinião.
Senhor Senador,\r\n\r\nEu entendo que uma tradução é
trabalho do tradutor. Desde que não venha a aferir
lucros,
não
vejo
o
porquê
proibir
isso.\r\n\r\nAtenciosamente.\r\n\r\nEstevam J. Nunes

ASSINATURAS

Quened Alves Garcia

Joe Vieira

Ana Carolina de Souza Pereira

Clara Borges

Tiago Barcellos Peczenyj

Mariane Minatto

Gabriel Mariano

Carolina

Não concordo com essse projeto de lei, por privar
milhões de jovem de adiquirir algum conhecimento e
cultura pela internet, acho que em vez de votarem por
algo tão ridiculo eles deveriam usar seus alarios em
Brazil / Goiás / Goiatuba
algo util ao brasil.
É totalmente incabivel um projeto destes, estas coisas
são feitas totalmente sem fins lucrativos, o que não
caracteriza crime algum.\r\n\r\n\r\nBando de \#$#%#\
#$¨#&#¨*
Brazil / Rio Grande do Sul / Marau
Acho que os políticos deveriam se preocupar mais com
o problema da educação, saúde, transporte publico e
etc, do que com fanfic, que são apenas histórias
criadas por pessoas apenas para divertir a si e a outras
Brazil / São Paulo / Osasco
pessoas que gostam de ler.
É um absurdo tentarem proibir a vinculação de
criatividade! É como uma censura! A ditadura não
existe mais neste país e um ato sem noção como este
Brazil / Rio Grande do Sul / Porto só derrubaria todo o futuro criativo que os jovens
Alegre
podem ter.
Este projeto de lei é ridiculo, não existe nada parecido
em nenhum país democrático, sem falar que o senador
parece não compreender como funcionam algumas
Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro coisas.
Creio que o governo deve se preocupar com assuntos
de mais urgência como educação e saúde. Não vejo
onde esse tipo de atividade interfira negativamente na
Brazil / Santa Catarina / Criciuma
sociedade.
O Sr. Senador Eduardo Azeredo deve estar ganhamdo
um bom dinheiro dos \pobres e coitados\" licenciadores
para apresentar este projeto de lei.\r\nAlguns países
nem ligam para direitos autorais e não tem problemas
de pirataria, sabem como? Comercializam seus
produtos a preços baixos e ganhma lucro \"na
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
quantidade\". É preciso dizer mais?"
Sem comentários...é um absurdo. A internet é hoje o
maior dispositivo de comunicação. Censurar a Internet
é dar fim ao compartilhamento, a distribuição de
Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro conhecimento e a informação.

ASSINATURAS

Ruy Dias de Oliveira Filho

Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro

Maria de Fátima Ferreira
Thiago Zen Barros Farias
João Luís
Túlio de Oliveira Camargo

Brazil
Brazil
Brazil
Brazil

Rafael A. Pinto

Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro

/
/
/
/

São Paulo / Sao Paulo
Goiás / Valparaiso De Goias
Rio Grande do Sul / Pelotas
São Paulo / Sorocaba

Aline Quadrelli

Brazil / São Paulo / Sao Paulo

João

Brazil / Goiás / Itumbiara

Carolina

Brazil / São Paulo / Sao Paulo

Maria Luiza Ferreira Tosta Santos

Brazil / Rio Grande do Norte / Natal

O projeto de lei proposto pelo Senador Eduardo
Azeredo representa uma série de custos para a
sociedade brasileira
Devemos consultar todos os setores afetados por
essas medidas , apenas com a divulgação e discussão
ampla chegaremos a uma conclusão que agrade a
maioria dos interessados .

Qualquer tipo de censura deve ser censurado.
Sou contra essa lei, que falta de respeito com nossas
liberdades civis.
É realmente algo muito complicado mudar os direitos
dos cidadãos sem que estes possam defender seu
ponto de vista. Muitas pessoas disponibilizam seu
tempo na internet somente para divulgar culturas de
difícil acesso ao público brasileiro e fazem isso de
graça!Por que isso seria considerado um crime??
Enquanto isso, adultos e crianças saem pelas ruas para
roubar e matar e nada é feito(fui assaltada ontem!)!
Cara aonde esse país vai para,tira a cultura de mais de
milhões de internautas por não ter o que vazer,pois
num deu conta de cumpri com u q prometeu e agora
pra tampa os erros querem fazer novas leis como essa
que irá prejudicar muitas pessoas q assim como eu
gosta admira o prazer de ver animes,e ler mangás se
isso é crime,por ter cultura,somos alvos de um país
sem noção e de politicos piores ainda!\r\nQue país é
esse em que vivemos?
Nós que escrevemos fanfics, traduzimos episódios de
anime e afins NUNCA fizemos mal a ninguém. Só
queremos nos divertir, compartilhar e ajuar.\r\n\r\nEsse
homem que fez essa lei não tem plena consciência do
que está fazendo.
Carmba, enquanto o pais esta cada vez mais caindo
por causa desses politicos que tam mais preucupados
em tirarnossa liberdade, ao invez de resolverm caso
mais importantes que atormentam nosso pais!

ASSINATURAS

Dalila Marsola

Brazil / São Paulo / Macedonia

Priscila Cardoso

Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro

Mayra Dantas Bueno

Brazil / São Paulo / Franca

Alana Hoffmann

Brazil
Maria

Alexandre Kososki Hull da Silva

Brazil

Ebal Suede Silva Mendes

Brazil

ninguém tem o direito de CONDENAR uma criação,
fictions são criações dos fãs, é uma forma de liberar a
imaginação, imaginar coisas que queremos que
aconteceção, e que na nossa cabeça acontece, será
que estamso voltando a época da censura? eu
sinceramente não gostaria que isso voltasse! \r\n
Começo com uma pergunta: Os Senadores não tem
mais nada de importante para cuidar nesse nosso
Brasil do que fazer isso?Para que tudo isso?Fanfics são
histórias que NÓS criamos,e se a gente quis
compartilhar com várias pessoas na internet o
problema é nosso.Por que ao invés de colocar na
cadeias pequenos escritores o Senhor Senador não vai
cuidar da Educação,de Moradia,que é o que o Brasil
precisa?
Essa lei é anticonstitucional e absurda. Limita a
criatividade e é ditatorial. Esse é um país livre e é uma
lei que não ajudará em absolutamente nada a
combater a violência, fome e corrupção que são nossos
verdadeiros problemas.

É o cúmulo, querer impedir algo tão especial na nossas
vidas, hoje. Ao invés de combater a pedofilia pela
internet, ou algo assim, preferem destruir o mundo que
construímos dentro das fanfictions. Realmente, isso é
um
absurdo!
Deveriam
estar
estimulando
a
/ Rio Grande do Sul / Santa criatividade, e não tentando acabar com ela, que é tão
presente nas nossas mentes jovens.
Essa lei é no minimo, idiota. Pois as pessoas
continuarão escrevendo, traduzindo e etc. Pois na
internet existe a liberdade, pois ninguém sabe QUEM é
a pessoa do outro lado.
/ Paraná / Tibagi
Isso é uma vergonha!!!!!! \r\nTanta gente passando
fome no Brasil eles preocupados com os nossos
/ Ceará / Fortaleza
maravilhosos anime e mangas.

ASSINATURAS

Aaron Zarate

Brazil / Acre / Rio Branco

carlos augusto taconi dantas

Brazil / São Paulo / Guaruja

Vinicius Da Silveira Santim

Brazil / Paraná / Loanda

Romanti-Ezer Policarpoda Silva
Juliana
Felipe Vieira Marques

Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Brazil / São Paulo / Vargem Grande
Paulista
Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro
Brazil / São Paulo / Sao Paulo

ese senador tem que pensa melhor antes de fazer
qualquer besteira en vez de investir na educaçao do
povo ele fica perseguindo pessoas que nunca sequer
nem pensarao em roubar sendo que tem tanto
traficante de drogas ,assasinos,bandidos a solta ;ele
fica tentando fazer qualquer coisa para aparecer na
midia.
Nossos políticos estão precisando fazer faculdade, o
povo fica votando em coronéis que nada entendem de
informática, estamos cansados deste bando de
analfabetos que tentam dirigir o nosso país.
Discordo totalmente do senador, não tem o porque ele
querer tirar de nos, o que mais gostamos de fazer, e
isso virar um crime, Discordo totalmente
desse
Senador que conserteza não gosta, ou nunca viu um
anime na vida.
Tantas coisas piores para darem jeito, e um senador
que não tem nada para fazer inventa um projeto de lei
idiota desta, que acabará com um meio de cultura e
divulgação que são os fansubs. Por que ele não ocupa
seu tempo com um projeto que acabe com a pedofilia
na internet, por isso que fico cada vez mais enojado
com a política neste país.\r\n

Douglas Oliveira Lopes
Letícia Alves da Silva Lopes
André Lucas
Andressa Lícia de Oliveira Andrade
Viana Ferreira
Brazil / Minas Gerais / Ipatinga
Brazil / Rio Grande do Sul / Santa Cruz
Regina Schuler
Do Sul
William Veronesi Rocha
Brazil / Distrito Federal / Brasilia
Nathália da Rocha Marques
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Lucas Vilela Assis
Marlene Griggio Cajueiro

Brazil / Goiás / Jatai
Brazil / Santa Catarina / Ararangua

Pra variar os políticos do brasil querem fazer mais
alguma coisa inútil!
Contra essa lei!\r\nFanfic sempreee!

Pedro Ivo Neves Azevedo Machado

ASSINATURAS
Com tanta coisa para voltar para ser votada em
Brasilía, eles ficam se preocupando com coisas
superfulas.\r\n\r\nIsso mostra o qual rídiculo são os
nossos políticos que no ano passado, bloquearam o
acesso ao YouTube e cogitaram a necessidade de
identificação com o número da Identidade para poder
acessar a rede.\r\n\r\nAcho que nossos políticos
deveriam receber uma consultoria de TI antes de sair
Brazil / Rio de Janeiro / Niteroi
falando besteira para todos os lados.

Claudia Sango

Brazil

Lucas Willian Bocchi

Brazil

mariana

Brazil
Maria

Bruna Belfort

Brazil

Esse deputado aí deveria gastar o seu tempo cuidando
da violencia do país ao invés de querer acabar com um
/ Rio Grande do Sul / Torres
divertimento inocente e totalmente criado por nós!
Existem
várias
impossibilidades
técnicas
que
inviabilizam o projeto e que simplesmente são
ignoradas pelos nossos nobres legisladores.\r\n\r\nEles
devem se ater aos problemas técnicos de redes
criptografadas que podem ou não conter informações
que podem ou não ser de cunho pedófilo, racista,
/ Paraná / Santa Izabel Do Oeste etc.\r\n
Por que proibir, nós não temos culpa, o Brasil é
atrasado, queremos poder desfrutar da diversão dos
animes legendados, em português fica chato, o que
poderia ser melhor do que ouvir a voz do seu ídolo do
anime.\r\n
Talvez menos pessoas passasem a
legendar se já tivesse aqui na tv legendado, não
culpem quem legenda, pois a culpa é de vocês.\r\n Os
/ Rio Grande do Sul / Santa milhares de otakus não vão gostar nada de que
aprovem isso, deixem os internautas em paz.
Esse projeto de Azeredo é um absurdo!\r\n\r\nEle quer
comparar fãs, que apenas se divertem sem ganhar
qualquer
lucro,
com
pedófilos?
Ou
assassinos?\r\n\r\nSou totalmente contra, e acho que o
/ Pernambuco / Recife
debate deveria ser transmitido pela TV aberta.

ASSINATURAS

Anna Duran

Pedro Vinicius de Moraes Andrade

Jorge Machado Quintanilha Neto

Mariana Oliveira

Daniel Xavier de Souza
Juliana Scherer

Felipe Gustavo

É um absurdo criminalizar as fanfics, pois não têm
como função a obtenção de lucros ou qualquer outro
benefício para o autor. Elas são apenas um meio de
interação entre indivíduos na internet, exercitar a
escrita e - por que não? - formar novos escritores.
\r\n\r\nSr. Azeredo, quer criminalizar manifestações via
web? Criminalize as que visam lucros mais nocivos do
Brazil / Rio de Janeiro / Niteroi
que o entretenimento dos internautas.
Sou totalmente contra esse projeto de lei, pois
enquanto a saúde e a educação desse país esta uma
porcaria, tem senador folgado e inútil, que não tem o
que fazer e fica propondo essas leis que só vão
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
prejudicar pessoas de bem.
É absurda a idéia de que no \mundo livre\" em que
vivemos nós, brasileiros, tenhamos que nos contentar
com os meios de acesso à informação alienadores,
deficientes, censurados, limitados e sensacionalistas
Brazil / Minas Gerais / Betim
que nos são impostos."
Não só este projeto se mostra inconstitucional como é
a prova de que o senhor senador não possui o menor
conhecimento do \mundo virtual\" e do que lá
Brazil / Minas Gerais / Belo Horizonte acontece. Absurdo!"
impostos e responsável pelo pagamento e provimento
de
recursos
para
meu
acesso
pessoal
a
Internet.\r\n\r\nNessas condições acho inaceitável a
violação da privacidade de minha navegação, por
qualquer orgão governamental, provedor ou Instituição
Brazil / São Paulo / Itaquaquecetuba
qualquer
Brazil / Paraná / Marechal Candido Acredito que tenham coisas bem mais interessantes a
Rondon
serem votadas no Senado Federal. \r\n\r\n
Lei totalmente absurda, visto que os próprios subs
quando o anime é licensiado no Brasil param a
circulação do mesmo para você comprar os DVD'S,
quanto a tradução de mangás de nada muda, muitos
podem conseguir lê-los pela internet, mas é horrível
Brazil / São Paulo / Sao Jose Dos fazê-lo, só serve mesmo para se conhecer um pouco e
Campos
depois comprá-lo numa banca.

ASSINATURAS

Pedro Henrique Prandini Grant

Brazil / São Paulo / Sao Paulo

Paulo Costa

Brazil / Acre / Rio Branco

Wagner Schmidt

Brazil / São Paulo / Leme

claudio henrique lourenço vieira

Brazil / Mato Grosso / Cuiaba
Brazil / Rio Grande do Sul / Palmeira
Gabriela Souza
Das Missoes
Lucas Batista
Brazil / São Paulo / Botucatu
Jessica Leite Pituba
Brazil / São Paulo / Guarulhos
Guilherme Carvalho de Moraes
Brazil / São Paulo / Campinas
Joao Henrique
Brazil / Paraná / Cascavel
Wesslen Nicácio de Mendonça Melânia Brazil / Alagoas / Maceio
Diego Anunciação Almeida
Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro
Marina Santana
Brazil / São Paulo / Cotia
Guilherme Zocchio Caldeira
Rômulo Pires Saraiva

Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Brazil / Distrito Federal / Brasilia

Everson Valdir da Silva Lins
Rômulo Bruno Moura de Oliveira
Gustavo Luiz Lé Sénéchal Paolino

Brazil / Paraná / Paranagua
Brazil / Paraíba / Joao Pessoa
Brazil / São Paulo / Piracicaba

Pra que mexe nisso.varias pessoas no Brasil usam o
artificio,essa lei,pra mim é igual a proibição de canais
internacionais na TV brasileira é só pra encher a
paciência do brasileiro,por eles não vêm jeitos de
arrumar a reforma agraria.Todos são farinha do mesmo
saco.
Viva,\r\nTodos temos em comum: a bem ou mal amada
Internet\r\nresultado:estou aqui a assinar uma petição
que não é no meu País, mas que faço parte de esta
grande comunidade e aqui não há fronteiras
absolutamente nenhumas.
Jamais seria a favor de aprovar um projeto
tão\r\nabsurdo, sem levar em consideração a
democracia\r\n e a liberdade que é nossa por direito.
vai atraz de banditos e ladros e nao dos q trabalham
duro p levar diversao e alegria agueles que sao fas
acidos de anime . . . quer combater crime no brasil???
poem camera escondita nas salas dos politicos do brail
pois e de la q os maiores crimes e as maiores
vergonhas
saem^^\r\n\r\nabaixo
a
leis
de
censura\r\n\r\nvao trabalhar senadores

Chega de alienação! Fim a elitização da cultura, tanto
brasileira, quanto da cultura pop!
pra que tomar atitudes tão drasticas?
Sou contra o artigo 285-B!!!\r\n\r\nLiberdade a
cybercultura!!!\r\n
\r\n
Pra que esse tipo de iniciativa?

ASSINATURAS
Miguel Cavalcante de Brito Neto

Brazil / Piauí / Teresina

raffael
Eduardo Alves

Brazil / Paraná / Maringa
Brazil / Minas Gerais / Patos De Minas

Marco Aurélio Nunes de Faria

Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro

leo felipe lima da silva

Brazil / Ceará / Fortaleza

Thaís Mendes Grandisoli

Brazil / São Paulo / Praia Grande

Guilherme Giovaneli Ferreira

Brazil / São Paulo / Sao Paulo

Ronaldo Teixeira de Barros Junior

Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro

robson domingues

Brazil / São Paulo / Birigui

Nem nos Estados Unidos, que
proibiram.
SOU CONTRA A LEI QUE
MONITORADA E CONTRA A
SUBBERS EM PROJETOS QUE
PIRATARIA, MAS NAO A NADA DE
VENDIDO O MATERIAL.

é mais severo não
VIZA A INTERNET
PARTICIPAÇAO DOS
VOCÊS DIZEM SER
ERRADO, POIS NAO É

Isto é um total absurdo. Proibir algo que é aceito a
anos e de muita importância para milhões de
brasileiros, sem nem ao menos olhar pelo posição de
quem está sendo prejudicado é totalmente inaceitável.
esse é um ato impensado de um homem q se preocupa
com uma coisa tao simples como essa e naum com o q
ta acontecendo de verdade no brasil
Deviam se importar com coisas mais produtivas para o
nosso país. E não com passa-tempos pra jovens e
adolescentes e até crianças. Sinto muito,mas você
precisam refazer os conceitos. Obrigada.
Com todo o respeito mas esse projeto de lei eh
ridículo....\r\n\r\nnao vejo crime nenhum em fansuber
ou fanfics\r\n\r\ntem assuntos mais importantes q o
governo poderia tratar como a pedofilia e a porcaria da
corrupção \r\n
Isso é uma falta do que fazer..tanta coisa importantes
pra esses politicos se preocuparem como a fome,
saude, violencia, imunidade parlamentar, tanta coisa
que ele poderia pensar em mudar...ele tem essa
\grande\" ideia....aff.declara como crime uma coisa que
a pessoa nem lucra com isso!"
Com tanta coisa importante pra se fazer nesse pais
eles querem tirar o pouco de diversão q nos resta ,
pessoas necessitadas por ai e eles vem tirar algo q não
esta prejudicando ninguem , acham q a cultura vem só
de museus , são ignorantes aqueles q não enchergam
o q realmente importa

ASSINATURAS
Esse projeto de lei é simplesmente ridículo, em um
país com tanta criminalidade, falta de saúde e
educação, esses politícos querem se preocupar com
isso.....
Isso é um absurdo. Primeiro querem tirar o décimo
terceiro, e agora as fanfics e os animes?! Esse pessoal
quer que nós cometemos crime, uso de droga e essas
coisas para que sejam beneficiados. Além do mais, a
maioria dos escritores DEU SIM a autorização aos fans
para fazerem fanfics. Esse povo tá é com PREGUIÇA de
usar mais o cerebro para dar um jeito com o caso da
pedofilia e afins pela internet.
Mais uma vez temos \políticos\" brasileiro legislando
sobre o que não entendem para favorecer interesses
próprios. Vergonha para Minas Gerais."

Rafael Fracaroli Tolentino

Brazil / São Paulo / Sao Paulo

Christiana Monteiro Salatino

Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro

Thiago Valério Ruas

Brazil / Minas Gerais / Belo Horizonte
Brazil / São Paulo / Sao Jose Dos
Campos
Brazil / Mato Grosso / Rondonopolis
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Brazil / São Paulo / Campinas
Brazil / Bahia / Salvador
Brazil / São Paulo / Carapicuiba
ele não pode fazer isso ;@
Essa justiça brasileira é uma vergonha
Brazil / São Paulo / Santos
Brazil / Rio Grande do Sul / Palmeira
Das Missoes
despenso ¬¬
Axo lamentavel que as pessoas que elegemos para nos
representar e cuidar para que nossos interesses sejam
defendidos estejam a par desta medida sem pé nem
cabeça que só vai prejudicar a uma comunidade de
muitos milhares de internautas que compartilham este
Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro meio livre de comunicação.
Brazil / Minas Gerais / Belo Horizonte Uma afronta a democracia.
Brazil / Ceará / Fortaleza
Esta lei é absurda.
Isso é um absurdo! Estamos distribuindo cultura
gratuitamente, e ainda estão querendo considerar
Brazil / Rio Grande do Norte / Natal
crime?

Marcio Yudi Shimoda
Wesley Soares de Oliveira
Willian Francisco da silva
Isadora de Almeida
Taís
Thiago Bruschi Martins
Paulo Augusto dos Santos Gomes
Ana Beatriz
Giselle Altamirano
Gabi Way

Leonardo Augusto Neves Soares
Frederico Pequeno Nogueira
José Mairton Barros da Silva Júnior
Filipe Altamir Alves da Cunha

ASSINATURAS

Lucas Martins Hermida

Brazil / Rio de Janeiro / Nova Iguacu

Fernanda Moreno

Brazil / São Paulo / Santos

Caio Izaias Rodrigues

Brazil / São Paulo / Diadema

Laila Oliveira Santana

Brazil / Minas Gerais / Vicosa

Juliana Uchôa Medeiros Agra

Brazil / Alagoas / Maceio

Alexia A.

Brazil / São Paulo / Sao Paulo

Isso é o cumulo do absurso!!!!!!!!!!!!!\r\nao inves do
páis etá preocupado cun tantas coisas eles vão botar
como crime uma coisa que não faz mau a ninguen.
não tem o que comentar. mais uma lei absurda que foi
criada nesse País que cada vez anda mais pra trás.
Essa Lei não deve ser aprovada de forma alguma,
devido não possuir argumentos necessarios para tal
medidas que estão sendo impostas aos internautas de
todo o Brasil, deve-se primeiro fazer um profundo
estudo sobre o assunto para concluir se é viavel
alguma intervenção do governo nesse setor,
investimentos e projetos para educação e saúde no
país não fazem mais coisas sem sentido como essa lei
colocam em pauta.\r\n
A um país extenso como o Brasil, sem estrutura
satisfatoriamente organizada em nenhum setor, não
cabe uma proibição tão simplista e direta, sem um
estudo amplo da circulação da informação e dos
usuários da rede.\r\nSe uma lei de proibição dessas for
aprovada, estará claro o desrespeito aos cidadãos,
estará exposto que a democracia não existe nesta
nação. O desprezo pela opinião pública não trará
nenhum benefício para o crescimento deste país.\r\n
Um mangá que é lançado no Japão em poucos meses é
traduzido e colocado na internet atravez dos fansubers
já para qe ele chege até as editoras no Brasil para
então ser distribuido toma um tempo descomunal e
sem falar dos preços abusivos .\r\nEu apoio os
fansubers tanto de mangá quanto de animes que
apenas visão oferecer um material de qualidade de
fans para fans sem esperar por lucros.
Essa lei é um absurdo!\r\nCom tantas outras coisas
para melhorar nesse país e o cara vai e cria essa lei
ridícula!\r\nBrasil tem que melhorar não piorar.\r\nE
escrever fanfic é uma forma de arte não de crime!

ASSINATURAS

Luiza

Brazil / Alagoas / Maceio

Renato S. Yamane

Brazil / São Paulo / Taquaral

Marlon da Costa

Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro

Jefferson Sant'ana Galvão

Brazil / Ceará / Fortaleza

Janayna Markez

Brazil / Espírito Santo / Vitoria

Raphael Barbosa Bonfim

Brazil / Goiás / Jussara

Osmar Pedrão dos Santos Silva

Brazil / São Paulo / Maua

Então peço ao senhor senador que,pense em todas as
pessoas que leem e não tem dinhero para
comprar,mas que conseguem gratuitamente pela
internet sendo por computadores privados ou publicos
de bibliotecas,mesmo com bibliotecas nas escolas ou
sendo elas públicas existem algumas que não tem
grande diversidade,então com essa lei acredito que a
literaturada tanto perderá uma parte de seu publico.
Sou a favor de um PL mais simples, prático e eficiente,
como por exemplo A PENA DE MORTE PARA OS SERES
CORRUPTOS.
Isso é censura de dados dah internet, é absurdo!\r\nOs
fansubs nao tem qualquer intuito lucrativo, é apenas
boa vontade, coisa que falta aos politicos brasileiros na
hora de resolver problemas reais como por exemplo os
desvios de verbas que estes mesmos fazem
impunimente.\r\nPS:Cada vez mais os politicos
brasileiros me envergonham.Isso é ridiculo!
Deêm prioridade em resolver os problemas da
educação, segurança, saúde e transporte. Depois
vocês pensam em fazer projetos vagos e sem
fundamento como esse...
sou contra esse tipo de punição, animê é cultura, e os
fãs não fazem nada de mau, só compartilham cultura
com outras pessoas sem cobrar nada.\r\n
O Senador quer restringir o processo de Globalização e
nos levar a uma era mais arcaica.\r\nEsta certo que
\plagio\" e \"lucro\" por meio do talento de outros é
crime, PORÉM, divulgação de material sem fins
lucrativos e com devidua Omenagem aos autores e
idealizadores é apenas propagação de informações!"
Esse projeto é algo muito mal planejado, uma ofensa
aos nossos direitos. Este projeto é um ataque a nossa
criatividade e cultura.

ASSINATURAS

Ananda Almeida Ramos

Tales Handel Costa
Jean Guimaraes Remigio
Maicon Cechin
Maggie
Bruno Fernando Lopes
Victor Hugo dos Santos
Daniel Souza da Silva
Aline Bezzoco
Ines C. S. Bernardo
andy
Danyele Luiza Vicente
Junior
sarah

Cammy

Brazil / Pernambuco / Recife

Isso é uma usurpação do direito à liberdade do
cidadão. Qualquer país democrático que se preze
respeita, e a qual é sua obrigação, o DIREITO a
liberdade do cidadão.\r\nDesse jeito é melhor ir viver
na Coréia, na China ou em Cuba. Lá pelo menos vamos
poder ter liberdade!
Isso é ridiculo! como pode ser pirataria se os fansubers
avisam no anime que nao é para vender, comprar ou
alugar! isso é totalmente sem fins lucrativos!\r\n

Brazil / Sergipe / Aracaju
Brazil / Goiás / Goiania
Brazil / Rio Grande do Sul / Caxias Do
Sul
Brazil / Acre / Rio Branco
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Brazil / Paraná / Curitiba
Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro
Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro
Brazil / São Paulo / Tupa
Brazil / Paraná / Guarapuava
Brazil / Santa Catarina / Doutor
Pedrinho
Isso é um absurdo enorme.
Brazil / São Paulo / Presidente
Prudente
absurdo
eu acho q não é certo censurar milhares de jovens e a
Brazil / Paraná / Curitiba
sua criatividade e imaginação.
Tal idéia é, na realidade, uma forma dos políticos
implantarem a lei contra a liberdade de expressão.
Deveriam apoiar os fanfics, afinal, muita gente escreve
bem e pode, quem sabe um dia, se tornar um escritor
profissional, com uma obra sua original sendo
Brazil / São Paulo / Santos
publicada.

ASSINATURAS

Lívia Camargo dos Santos

Brazil / São Paulo / Sorocaba

Thalita de Oliveira Vanso

Brazil / Paraná / Maringa

Samuel Santos Madeira

Brazil / Santa Catarina / Florianopolis

Luciana Cardim

Brazil / Distrito Federal / Brasilia

Rubens Souza Lemes

Brazil / Goiás / Rio Verde

Deyvid Araujo Lacerda

Brazil / Espírito Santo / Vitoria

Ricardo Miguel Moreira Ribeiro

Brazil / Acre / Rio Branco

impossível!!\r\nnão podem fazer isso!!!\r\né um
ultraje!!estão nos privando de expressar nossa
imaginação!!\r\nestou
de
fato
indignada
com
isso!!\r\npodiamos estar por aí quebrando regras e
tudo mais mas preferimos passar as vezes horas na
frete de computadores ou cadernos em busca da
história perfeita sobre um assunto que nos atrái!!!
Com tanta coisa pra se preocupar nesse país, ele vai se
preocupar justo com fanfictions ? Por favor, resolvam
problemas mais graves do nosso miserável país, em
vez de ficar, procurando agulhas no palheiro, beijos mil
:*
\Será que nossas cadeias precisam de gente criativa?
O que este artigo 285-B tem a ver com o combate a
pedofilia? Trata-se de uma agenda oculta? Será que
nossas Casas legislativas querem criminalizar a
cibercultura?\"\r\n\r\n40% dos internautas irão para a
cadeia por causa de um politico irresponsavel."
Querido senador você não devia se preocupar mais
com a violência, eduacação, saneamento básico do
Brasil? Isso além de ser uma total fata de respeito as
autoras e as leitoras das fics, é uma idiotice tendo em
vista outros problemas MUITO mais graves que o Brasil
vem passando.
isso na minha opinião é um absurdo por que ,\r\ncom
tantos criminosos à solta por ai ele vão se
\r\npreocupar gente que não tem nada a ver, pois eu
tambem acho que compartilhar arquivos não é um
crime.
esses caras sao uns cretinos....eles nao põe o tico e
teco pra funcionar pra melhorar a vida do povão,mas
tudo,TUDO que tem a ver com arrecadação de
dinheiro,eles tem raciocinio rápido....francamente,isso
cansa!!!
Não acho correcto quererem limitar a liberdade de
expressão das pessoas, tendo em conta que qualquer
tipo de projecto fanmade não irá afectar a obra original
ou o autor!!!!

ASSINATURAS

Mariana Carneiro

Gabriela Ferreira

Stephanie Pacheco Albano

Jhonatan Willian Pires da Costa

Thainá

Mekylei Frank Soares Belchior

os brasileiros lutaram contra a censura e a favor da
liberdade de expressão. porque um senador quer tirar
o que milhões batalharam para que tivéssemos?
quando foi que isso passou a ser proibido por lei? esse
político espera que os brasileiros fiquem assitindo isso
acontecer, de braços cruzados. ele pensa que nós
somos alienados. mas vocês não vão conseguir tirar a
Brazil / Pernambuco / Recife
nossa voz. não vão.
Essa idéia surgiu de uma pessoa que não tem o que
fazer. Cuidar de várias coisas que pra todos nós é
inaceitável ninguém cuida, agora, cuidar de algo em
que todos gostam, e que não faz mal á ninguém as
pessoas adoram atrapalhar. Sou totalmente contra isso
e escrever/ler fictions é um direito de todos, não pode
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
existir alguém tão inútil e nos proibir disso.
Q coisa mais idiota...\r\n\r\nisso já tirar o direito dos
jovens a ter cultura...\r\n\r\npq fanfic tbm é cultura...\r\
n\r\nescrever e ler fanfics é como escrever e ler
Brazil / Santa Catarina / Balneario livros... estimula a imaginação...\r\n\r\né como se fosse
Camboriu
crime ler um livro...\r\n\r\npalhaçada!!!!!!!!
Minha opinião sobre o assunto é que o Brasil e seus
senadores deveriam criar leis que ajudassem contra o
racismo, pedofilia, crimes em geral, do que ficar se
preocupando com animes.\r\nAnimes é algo que
milhares de pessoas amam ficar vendo , traduzinho ,
etc.O Brasil em si prefere ver os jovens na rua usando
droga, em baladas ficando drogados e bêbados e sei la
mais o que ou prefere ver jovens em casa vendo
animes e se divertindo?
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
em vez de prender esses bandidos, limpar as ruas,
colocar mais hospitais que funcionem na brasil, você
fica querendo proibir as pessoas criativas de escrever
Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro fanfics. VOCÊS estão indo de mau a pior, fato.
Sou totalmente contra esse projeto. Crime de invasão e
outros atos que realmente prejudica terceiros
cometidos por alguns usuários da internet devem ser
repreendido. Agora privar os usuários de trocar MP3,
videos e outros
\r\né um abuso. Por quê não criam
um projeto de lei que sane as falcatruas desse
Brazil / Goiás / Catalao
políticos, que a cada dia vem crescendo mais e mais.

ASSINATURAS

Edberto Sampaio da Silva
Diego
Thaiz Atena Carneiro Ferraz
André Lopes

Brazil
Brazil
Brazil
Brazil

/
/
/
/

São Paulo / Sao Paulo
Paraíba / Joao Pessoa
Rio de Janeiro / Nilopolis
Acre / Rio Branco

Isto é um absurdo! Vivemos num país democrata onde
deveríamos ter a liberdade de expressão e somos
abrigados a aceitar a decisão de poucos.

Lucas Stefanini Teixeira Pinto
Andressa Sczuvetz da Silveira

Brazil / São Paulo / Sao Caetano Do Sul
Brazil / Paraná / Curitiba
Brazil / Rio Grande do Sul / Porto
Paulo Roberto Peres De Latorre Junior Alegre
Policitagem ordinaria
Jussara
Brazil / Distrito Federal / Taguatinga
por favor, me poupe
8D
é necessário que exista a divulgação deste na tv
aberta.
Felipe de Jesus Furlan
Brazil / São Paulo / Louveira

Luísa Almeida

Brazil / Minas Gerais / Belo Horizonte

Rafael Jacinto

Brazil / Goiás / Goiania

Lucia

Brazil / Bahia / Salvador

Leonardo Azevedo

Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro

isso é um absurdoo ! se essa lei se concretizar ira
trazer muitas revoltaas! pois se as pessoas tiverem
que pagar para terem seus mangas traduzidos, e
aprenderem japones para entende-los, as pessoas
desistirão de le-los e quem perderá serão as próprias
empresas que vendem mangas nas bancas ou livrarias.
Eu acho que há muito mais coisas a serem planejadas
e pensadas para o bem estár do pais à uma lei que
fecha portas de inclusão de outras culturas no Brasil.
Meu amigo vai correr a atraz de arrumar a saude e
pobre do pais nos otakus nao temos nada a ver que o
Brasil e um pais de 3° mundo e sempre vem atrazado
os episodios e mangás para cá.\r\nvai arrumar a saúde
e a pobre que isso é oque tem mais nese pais\r\n
Ele devia era votar uma redução no salário milionário
que ele recebe e dar a o dinheiro arrecadado com a
redução para os mais necessitados...

ASSINATURAS

Pedro Afonso Cortez

Brazil / Minas Gerais / Uberlandia

Allisson Silva Panini

Brazil / São Paulo / Jaguariuna

Danilo Marcato Silva

Brazil / Paraná / Cianorte

Caroline Taylor Rodrigues José

Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro

Italo

Brazil / São Paulo / Sao Paulo

É totalmente inaceitável isso não estamos na China e
nem mesmo a China esta tão extremista assim.
Devemos lutar pelos nossos direitos , onde está a
liberdade de expressão que tanto é citada nesse país?
Será que esta também será apenas mais um utopismo
na constituição? Liberdade a informação e acima de
tudo a transparência e popularização destes
movimentos! Repúdio ao elitismo!
Este projeto de lei certamente é algo absurdo.\r\nNão
somente a criação de algo sem fundamento como esta
lei mas também que seja decidido algo assim sem
conhecimento de todas as pessoas que utilizam desse
serviço.\r\nAo Sr.Azeredo, é realmente lamentável. Ao
invés de criar projetos de lei com algum propósito o Sr.
tende a criar algo tão fútil como este projeto que não
irá trazer melhorias, justiça e nem progresso ao nosso
país mas sim, tirar uma prática tão saudável como
esta.
Sou contra essa lei devido ao fato de nao haver lucro
direto ou indireto dos fansubers, muito menos dos
fanfics, que nao ganham nada por escreverem historias
criadas por internautas, baseando-se em outras
historias ja existente, apenas fazendo com que a
historia da qual foi boaseado o fanfic, ainda mais
desejada pelo publico.
Que absurdo!!!!!\r\nEssas histórias são nossas\r\nas
Autoras,\r\nnão é porque usamos o nome ou as
características de alguem ou algum programa famoso,
isso é plagio \r\nLOL\r\ncAIAM NA REAL\r\n
Essa Lei é uma vergonha.\r\n\r\nEls deveriam se
empenhar em criar leis que realmente melhrassem as
atuais condições desse paí. E não ficar interrompnedo
o trabalho criativo de cidadãos de bem.

Isadora A.Guimarães

Stella Assumpção Mendes Mesquita

ASSINATURAS
Tomar esse tipo de decisão sem audições públicas é no
minímo ridículo.Com tantos problemas que o nosso
país enfrenta é justo prender alguém por escrever uma
fanfic ou traduzir um mangá ou animê sem fins
lucrativos? E sempre lembrando que a grande maioria
desses materiais nem chegam ao Brasil por meio de
editoras e/ou gravadoras o que de alguma forma ajuda
a divulagar o material podendo de certa forma levar a
uma futura publicação com sucesso e rendendo muito
Brazil / Paraná / Curitiba
mais lucro.
Passar por cima de uma lei que cobre o problema das
licenças não ajuda em nada... Vá fazer leis que
realmente ajudem a cuidar da sociedade onde
Brazil / São Paulo / Campinas
realmente tá precisando!

João Vitor Rodrigues Silva

Brazil / Distrito Federal / Brasilia

Jair Gomes Rabelo Junior

Brazil / Goiás / Anapolis

Willian Silva de Jesus

Brazil / São Paulo / Sao Paulo

Sou contra esta nova lei pois há coisas mais
alarmantes para se combater. Por que vêem nos
combater? À nós que não estamos fazendo mau à
nínguém. Eu baixo episódios de anime porque eles não
vêem muito ao Brasil e quando vêem são maltratados
por dublagens ou cortes que não nos permite conhecer
a cultura japonesa por diferenciar muito da nossa.
Com todo respeito, mais acho que o Senador Eduardo
Azeredo tem muito mas coisa que se preocupar,
estamos cheios de ouvir falar de corrupção, eu acho
que ele só quer midia criando uma lei sem
fundamento, hoje animes e mangas é uma paixão
brasileira, essa lei é mais um exemplo que os politicos
brasileiros não estão nem ai para o bem estar dos
brasileiros!
É realmente vergonhoso em um país onde ainda
pessoas morrem de fome,onde o problema da
educação é tão tangível,onde políticos hipócritas
aumentam seus salarios em mais de 100 por
cento,enquanto o povo tem aumento de 30 reais no
seu salario,ver uma autoridade politica propor tal
semelhante
absurdo!!Somente
tenho
isso
a
dizer:Ridiculo!\r\n

ASSINATURAS

Felipe Machado Malcorra

Pedro Henrique

Elmir da Silva Nascimento
Valeska Barbosa Vieira
Carolina Melo
marcos samuel Teles de souza
Fernanda Manera
André Sacks Thimóteo
Douglas Miguel Vonk
Alexandre Souza Cavalcante
Beatriz Vilanova Rehbaim
Francine

Renato Morais Medeiros
Lys Meneguelli Peixoto
walisson daniel

Igo Rodrigues Dos Santos Lapa

Sem anime traduzido para os internautas o que seria
Brazil / Rio Grande do Sul / Porto dos Otakus? ( Nome dado a quem assiste anime )\r\n\r\
Alegre
nAbsurdo
Estão totalmente errados, tem tanta coisa pra banir,
tantas leis pra criar e o gorverno e ninguem faz essas
leis, agora uma coisa tao insignificante vocês estão
Brazil / São Paulo / Praia Grande
querendo tirar...\r\nestão 100% errados...
Votamos em senadores e políticos em geral para que
eles tentem nos limitar?\r\nSenhor senador, espero qeu
vc nao tenha nenhum trauma de internet, ou que nao
faça igual bush, que invadiu o Iraque para que as
companhias em que ele possui ações pudessem
lucrar.\r\nSe tentar nos limitar, vamos para as ruas, no
Brazil / Bahia / Salvador
Brasil inteiro.
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Brazil / Bahia / Salvador
Brazil / Bahia / Paulo Afonso
Brazil / Santa Catarina / Florianopolis
Brazil / Paraná / Curitiba
Brazil / Santa Catarina / Guaramirim
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Brazil / São Paulo / Carapicuiba
Brazil / Rio Grande do Sul / Bage
Pessoas estão matando, roubando e vocês querem
considerar uma simples distribuiçao de animes um
crime. sendo que essas pessoas que matam e roubam
estao ai a solta.
Brazil / Distrito Federal / Brazlandia
Brazil / Espírito Santo / Jaguare
Simplesmente inadimissível essa lei ¬¬'
Ao invéz de trabalharem direito ficam preocupando
com coisas que n iram melhor de forma alguma o
Brazil / Minas Gerais / Contagem
país...
Isso é um projeto de lei anti-constitucional. Tá tirando a
liberdade de expressão de todo mundo, além de
induzir a não criatividade.\r\n\r\nCrime virtual é
considerado APENAS quando esse é comercializado.
Eles deviam eram cuidar da segurança pública e ver
como o Brasil REALMENTE está.
Brazil / Alagoas / Maceio

ASSINATURAS

Lucas

Marco Aurélio (MACAÉ)

Marcelo Tenório da Silva

Luna Nirvana Henzell Sales

Carla Regina Cardoso Laes

com tanta coisa pra se preoculpa vão se preoculpa com
uma coisa inofenciva como essa.nosso país é uma
merda na hora d trazer animes pra cá, a internet nos
proporciona consseguir oque as emissoras de tv n
Brazil / Rio Grande do Sul / Sao podm nos dare eu n posso crer q vão tentar acabar
Leopoldo
com isso
Um projeto de lei aprovado pela Comissão de
Constituição e Justiça do\r\nSenado, demonstrando que
eles não entendem coisa nenhuma a respeito
da\r\nInternet, e desejam impedir a liberdade dos
Brazil / Pernambuco / Recife
usuários brasileiros.
A Legislação Brasileira, possui vários artigos que
permitem a \Liberdade de Expressão\".\r\nAo Contrário
dos Ministros, Deputados, Senadores e Políticos em
Geral, tratarem de assuntos como Segurança Pública,
Maiores Penas para Pedófilos e ou Assassinos, iniciam
um massiço ataque contra a liberdade de expressão do
povo brasileiro.\r\nAo que se assemelha, a Censura
Jornalística imposta pelo Governo Militar durante o
Regime.\r\n\r\nVergonhoso, e Triste para o Povo
Brazil / São Paulo / Sao Caetano Do Sul Brasileiro."
aaahn >_<\r\nnãao gosteei diisso !\r\née ridiculo, estou
totalmente revoltada.\r\ncomo podem fazer isso com
agent ! ò_ó\r\ncaara, eu sem meus animes .. não tem
como alguem viver sem anime, isso já virou um vicio
para metade do Brasil!\r\ntirar nosso anime é como
tirar um pirulito de uma criança. \r\nesses fdp è-e', mal
sabem oq eh anime. u_ú\r\naposto qe se o txiuzão ver
algum anime legal ai, ele vai querer ficar vendo ao
Brazil / Espírito Santo / Serra
invez de ficar criando leizinhas futeis u_u
Acredito que há assuntos muito mais importantes para
serem resolvidos no Brasil do que esse. Pensem bem,
será que a situação atual do nosso país não é mais um
motivo pra criação dessas fanfics? Cansados da
realidade diária, os adolescentes criam nas suas fanfics
as vidas que gostariam de ter. Não que nós,
adolescentes, estejamos fugindo da realidade. Apenas
estamos cansados de falar em vão. Se nossos
Brazil / São Paulo / Sao Bernardo Do protestos não são ouvidos, que ao menos nossas
Campo
histórias sejam lidas. Obrigada.

ASSINATURAS

FÁBIO SÃO PEDRO SANTANA

Brazil /

Vitória Bonsi G.

Brazil /

Douglas Kreuz

Brazil /

Alexandre Silva Moura Vale

Brazil /

Alessandro Salvador Júnior

Brazil /

Guilherme Prates

Brazil /

leonardo

Brazil /

Sou contra qualquer criminalização da cibercultura e a
favor de uma melhor política de educação para
utilização da informática, assim como manutenção da
Bahia / Salvador
consciente liberdade de expressão.
Não proibam a publicaçao de fanfics!\r\nProibir alguém
de publicar fanfictions de criação própria é o mesmo
São Paulo / Bauru
que proibir autores de publicarem seus livros!
Deprimente, que, ao invés de fazer algo p/ prender
bandidos reais,pessoas como o nosso Exelentissimo
Senador estão criando maneiras de \criar\" bandidos...\
r\ncomo já li em um fórum, o q tem de bandido um
jovem de 14 anos q resolveu assistir desenhos pela
internet???ou ler uma história em algum blog?\r\ntriste,
Rio Grande do Sul / Ivoti
mas real =/"
Acho este projeto extremamente desnescessário, uma
vez que milões de brasileiros passam fome, roubam,
matam, cometem abusos sexuais com menores e etc o
senado está preocupado com internautas fazendo
downloads de sua série preferida.\r\nÉ por isso que o
Minas Gerais / Sao Joao Del Rei Brasil não vai pra frente.
Isso é um absurdo, estamos em pleno século 21 e
ainda existe censura, nós amantes de filmes e em
geral que adoramos vê-los com uma legenda de um
fansub agora terá que esperar o dvd original vim pro
Brasil porquê nunca vem, eles não se esforçam em
trazer coisas diferentes para a programação brasileira
Minas Gerais / Caratinga
e tem que fazer essa palhaçada.
Isso é inadmissível, sempre que fico sem dinheiro para
comprar um CD/DVD, um mangá ou revista que tenho
interese de ler a única solução que eu acho para isso e
Rio Grande do Sul / Canoas
a internet que me disponibiliza muita informação.
esse projeto retira a liberdade o usuario e deixa de
punir os criminos pois os hakers,q sao minoria dos
usuarios,logo descubrirao um meio de burlar o
sistema.\r\nlogo esse projeto teria a mesma funçao de
por grades nas janelas das casas ou de um toke de
recolher, q eh um paleativo q pune a populaçao e deixa
Minas Gerais / Uberlandia
os criminosos a solta.

ASSINATURAS

Claudio Hashimoto
Gabriela
Higor Braga Do Nascimento

Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Brazil / Santa Catarina / Florianopolis
Brazil / Rio de Janeiro / Queimados

Existe tantos problemas em nossa sociedade que esse
tipo de acusação se torna inútil. Em vez de se
preocupar em incriminar os fansubbers, porque não vai
cuidar do povo brasileiro?

ASSINATURAS
Leandro Da Ponte Oliveira
Josué Almeida
Matheus Alexandre Conceição Felix
diego
Mariana Raposo
Fernando Santos de Castro
Lucas Guimarães Gonzaga
Aline Girardeli de Oliveira
Hannah Santos

Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil

Oscar Giovani Benedetti

Brazil / Rio Grande do Sul / Guaiba

Munique Wassem

Brazil / Mato Grosso / Cuiaba

Priscila
Siron Barros

Brazil / São Paulo / Santo Andre
Brazil / Rio de Janeiro / Itaguai

Guilherme Toniatto

Brazil / São Paulo / Sao Paulo

Luiz Fernando Meneses
Júnior
Tiago Lima de ARaujo

/
/
/
/
/
/
/
/
/

Rio de Janeiro / Rio De Janeiro
Piauí / Teresina
Mato Grosso / Cuiaba
São Paulo / Jundiai
Rio de Janeiro / Rio De Janeiro
Santa Catarina / Sao Jose
São Paulo / Sao Paulo
Paraná / Curitiba
Bahia / Salvador

Carvalho
Brazil / Piauí / Teresina
Brazil / São Paulo / Sao Paulo

Priscila Cristina

Brazil / Mato Grosso do Sul / Paranaiba

Hugo Rafael Pereira

Brazil / Acre / Rio Branco

Eu achei ridículo, o q
¬¬
\r\n\r\nExijo a realização de audiências públicas para
cobrar transparência na tramitação do projeto de lei
proposto pelo Senador Eduardo Azeredo!\r\n\r\n
Volta aos tempos de censura? Nossa, que lindo isso e
ainda dizem que o Brasil é um país super democratico.
Acho que deviam se preocupar com algo realmente
importante!
É uma lei ridicula que não pode ser aprovada!
Vim ajudar o povão com o abixo assinado, e vim dizer
também que não tem o porque de proibirem isso. Isso
é um ultrage, inaplegíveis.
Eu apoio essa petição visto que a criação da
regulamentação dessa lei é irisória em relação a falta
de comprometimento de alguns deputados, senadores
da camara de criar e facilitar a criação de politicas
publicas efetivas e destinadas a solução dos principais
problemas referentes a população brasileira: Precaria
gestão nos serviços de saude; Precaria medida na
diminuição da desigualdade financeira; entre inumeros
outros aspectos.

Ser contra projectos que pessoas se dedicam de livre
vontade não é solução.\r\nRetirar liberdade só trás
mais problemas em vez de os melhorar.\r\nNão a
injustiça e apoio todo o trabalho desta boa gente.

ASSINATURAS

Lucas Vasquez Lorencini

Brazil / São Paulo / Sao Paulo

Yurashima

Brazil / São Paulo / Sao Paulo

Rafael

Brazil / São Paulo / Guarulhos

Bruno Jupiracy da Graça Pinto

Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro

Carolina Mendes Amzalak

Brazil / São Paulo / Braganca Paulista

William de Queiroz Serpa

Brazil / São Paulo / Sao Paulo

Leonardo Magno Marones Lopes

Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro

Essa Lei nun vale nada...qual é o problema da
destribuição de animes, mangas, e afins sem a
autorização dos pais ou de um responsável...Isto não
vai dar em nada...é só chamar um amigo maior de 18
anos para assinar que já era...\r\n\r\nEssa lei vai ser um
fracasso!
Eu sou contra este Senador, e batalho contra esta lei
maldita que poderá tirar a felicidades de muitas
pessoas.
Senador louco, não deveria estar no poder, procura
mais soluções e não mais problemas para a população,
agora ficamos aqui lutando contra uma pessoa que
parece estar brincando com o poder que tem.
Isso com certaza é para provar que os nossos politicos
não sabem a difernça criminoso e pessoas de bem.
mais vejamos, é criminoso baixar e legendar anime.
Mais ter salários muito acima que o presidente. o
regente do pais e ainda por cima poder se dar aumento
mesmo na situação do Brasil, não seria um crime
contra o povo???? bem temos que rever nosso coceitos
sobre en quem votar.
SOU CONTRA O PROJETO DE TIRAREM DE NÓS A
INTERNET\r\n\r\n é algo totalmente absurdo, parece até
ditadura, querendo tirar de nós um de nossos melhores
meios de comunicação, e nossa diversão também!
Existem inúmeras leis de melhor serventia para o povo
brasileiro em que os senadores deveriam se ater a
votações, do que simplismente ficar procurando
atribuir a um ato de amor e dedicação que milhões de
pessoas não só brasileiros mas no mundo todo faz por
prazer e o mais importante de graça, em crime. A
tradução de animes, seriados ou mangás, enfim, é uma
oportunidade de conhecermos mais da cultura mundial
e não só brasileira.\r\n
o Brsil cheio de problemas e esses senadores
desocupas criando leis absurdas vao prender
assassinos,Bandidos,estrupadores e traficantes q estao
ao monte ae n nossa sociedade.

ASSINATURAS
Massao So
Diego Mascarenhas Aires
Anderson Teixeira Kunz
Otávio Fernandes
Robson Silveira Carneiro Pereira
Danielle Chagas da Silva
Bárbara Paludeti
Hellen A.
Beatriz

Daniele Peres

Juliana Martins
Eliézer Schweigert dos Santos

leandro de sousa silva

Japan / Chiba / Narashino
Brazil / Rio Grande do Sul / Porto
Alegre
Brazil / Santa Catarina / Itajai
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Absurdo! Liberdade de expressão é direito constituído.
Brazil / São Paulo / Sao Bernardo Do
Campo
...
Tantas coisas que mereciam ser consideradas crimes,
e esse cara vem dizer que fanfiction é crime! Ah, pensa
Brazil / São Paulo / Pindamonhangaba no que diz, cara.
Meu Deus! Eu podia tar matando, roubando,
estuprando, me prostituindo, tranficando drogas, mas
não! Estou na frente do computador para escrever uma
mizera fanfic SEM FINS LUCRATIVOS! Qual é o
problema se eu ver anime pela internet, já que não
Brazil / Paraná / Londrina
tenho TV a cabo?
Em primeiro lugar anime é gratuito, pra toda rede,
transmitido pela televisão, e não está prejudicando
ninguém traduzi-los pra nossa língua, e disponibilizar
Brazil / Rio Grande do Sul / Porto gratuitamente em fansubs.\r\nE eu nunca peguei virus
Alegre
fazendo donwload de sites de fansubs.
Existe tanta coisa q realemnte precisa ser feito no
pais,porq um cara desses vai tirar o direito de pessoas
Brazil / Paraná / Curitiba
criativas fazerem oq masi gostam
ridiculo a falata de motivos para aparecer de
deputados e senadores levama a criação de artificios
torpes para entrarem na midia.\r\nMal sabem os
senadores que a nova geração de brasileiros tem
cultura e conhecimento e está sempre de olho nas
idiotices que eles fazem e tentara nas urnas evitar que
Brazil / Distrito Federal / Brasilia
elas se repitam

ASSINATURAS

Tatiana Aguiar Rocha Mafort

Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro

Renan Uliana

Brazil / Espírito Santo / Vila Velha

Priscila

Brazil / São Paulo / Itu

Fernanda Kimiko Iosimura

Brazil / São Paulo / Sao Paulo

Victor Granado

Brazil / São Paulo / Jundiai

Expedito Enio Pereira Soto

Brazil / São Paulo / Sorocaba

Eu acho isso um absurdo!Será que o povo não tem
mais o que inventar não?Em vez de tomarem conta da
violência do país estão tentando apreender o direito da
população de criar!\r\nIsso é a mesma coisa que
proibirem um poeta de escrever poesias, ou proibir um
pintor de criar uma nova obra de arte.Escrever Fanfic é
algo totalmente normal e divertido!\r\nEspero que
essas pessoas sem juventude nem infância saibam que
retirar o direito de imaginar é sim o verdadeiro crime.
isso é totalmente ridículo, o governo deveria prender
os vagabundos que matam e roubam, qual o problema
em traduzir um anime??? Os caras somente fazem isso
porquê gostam e isso não prejudica a ninguém, pelo
contrário. Imagine só, a pessoa que gosta de ver anime
vai ter que aprender a falar japonês, já que o
\excelente\" governo do Brasil quer banir as pessoas
que traduzem esses desenhos. Isso é uma tremenda
hipocrisia. Deveria proibir o funk que isso sim atrapalha
nossa cultura."
Estou chocada e indignada com isso.\r\nAcredito que
isso é um crime apenas por cogitarem que aconteça
uma coisa dessas,pq isso vai contra a nossa liberdade
de expressao. \r\n
Eu tinha posto toda minha raiva nesse comentario,mas
acho que não é necessarionada ofencivo...\r\nSó estou
mto brava com a ideia desse Senador..\r\nNão entende
do porque desse processo,mas acho um absurdo ele
chama isso de crime...\r\nPelo que eu saiba naum esta
avendo nenhuma negligencia nas leis impostas até
hoje pelo Estado...
Meu vai se preocupar com o carnaval que é a época do
ano onde mais morrem pessoas por dirigerem
embreagadas, quero ver a revolta das pessoas se
acabasse com a demonstração pública de pouca
vergonha, e roupas também!
Aff cara manda esse Juiz ir trabalhar de verdade e para
de encher o saco dos outros.\r\nTremenda falta do que
fazer

ASSINATURAS

Luciana Parzianello

Brazil

Alysson Resende Tavares

Brazil

Rafael Pereira Vicente

Brazil

Ellen

Brazil
Preto

Raul Duarte de Souza

Brazil

Leonardo Vetritti
Marcos A. Lopes
Guilherme Cunha Rezende

Brazil
Brazil
Brazil

Totalmente contra! Fanfics são histórias criadas por
fãs, CRIADAS, por tanto não é nenhum tipo de plágio.
São um meio de homenagear os ídolos, sem qualquer
intenção de difamá-los outra qualquer coisa desse tipo.
E eles são os unicos que poderiam reclamar
disso.\r\n\r\nMas olha, eu parabenizo pela criatividade
/ Paraná / Curitiba
de encontrar um problema onde não existe!
É um absurdo querer impor certas restrições sem
consultar especialistas no assunto e sem a participação
da parte mais interessada, a população. A falta de
transparência por parte dos governantes é tão grande
/ Sergipe / Aracaju
que fica difícil reivindicar os nossos direitos.
Isto é um cumulo, um absurdo, o Brasil já é um pais
que deixa muito a desejar, com leis absurdas e agora
estao querendo inventar mais uma que nao tem real
utilidade, que esses politicos deveriam fazer mesmo, é
combater o narcotravico a violencia a corrupcao e a
fome deste pais, e nao se preucupar com a internet
que nao traz diferenca nenhuma na vida deles e do
/ São Paulo / Barretos
povo.
Não se pode tirar esse direito das pessoas.\r\nAgora no
Brasil não podemos nem criar nossas histórias? Estão
tirando mais uma liberdade?\r\nQue pais é este em
quem não se pode ter liberdade?\r\nAcho que deveriam
se preucupar com coisas mais importanetes do que
isso , o pais sofre com vários e graves problemas e
estão querendo proibir as pessoas de criar? Era o que
/ São Paulo / Sao Jose Do Rio faltava mesmo.\r\nLiberdade de expressão acima de
tudo.
Essa lei é um desreipeito aos internautas que se
disponibilizam material para outros fãs sem nenhum
fim lucrativo, visando apensas o fornecimento do
material de difícil acesso a algumas pessoas. Os que
fazem esse tipo de divulgação inclusive orientam e
/ Rio de Janeiro / Rio De Janeiro recomendam que se valorize o material original.
Tem tanta coisa que precisa ser arrumada no Brasil e
eles não fazem nada, o que não precisa o senado ta ai
/ São Paulo / Sao Paulo
pra piorar
/ São Paulo / Jundiai
/ Minas Gerais / Betim

ASSINATURAS
Renan Wesley Jacob
amanda e.
Maria Cecilia Tomaz Hevia
Vinícius Telles de Sousa
Aline Melo Villardo
Lucas
Daniel Mungo Brasil
Rayne Rios Peixinho
Túlio Gomes Pacheco
Luiz Felipe Maldonado
Vinicius de Miranda Leite
bruno de sousa moutinho
Felipe Baptista de Oliveira
Michele Bernardes
Paulo Moisés Rodrigues dos Santos
Jefferson Florencio Torres
Cássio Zucco Villar
Pedro Pontes de Paula
Jefferson de Oliveira

Brazil / São Paulo / Maua
Brazil / Goiás / Goiania
Brazil / Paraná / Curitiba
Brazil / Distrito Federal / Sobradinho
Brazil / São Paulo / Campinas
Brazil / Paraná / Cascavel
Brazil / Mato Grosso do Sul / Campo
Grande
Brazil / Bahia / Lauro De Freitas
Brazil / Minas Gerais / Ponte Nova
Brazil / São Paulo / Mogi Das Cruzes
Brazil / Rio de Janeiro / Duque De
Caxias
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Brazil / Rio de Janeiro / Duque De
Caxias
Brazil / São Paulo / Santos
Essa lei é inconstitucional!
\r\n
Brazil / São Paulo / Tremembe
Realmente o país anida pode afundar mais do que já
Brazil / Pernambuco / Caruaru
afundou...
Brazil / Rio Grande do Sul / Porto Se esse meio de cultura for cortado de nós,o que
Alegre
restará da cultura estrangeira no Brasil?
Brazil / Goiás / Goiania
Lei completamente absurda e mal elaborada
Isso é brincadeira.Deviam é aprovar uma lei para
Brazil / Pará / Ananindeua
monitorar os gastos dos politicos.

Alessandra Roberta Righetto

Brazil / São Paulo / Americana

Felipe Antonio Seriano Lourenço

Brazil / Paraná / Colombo

Só espero,que essa petição de muito certo!!!Pois essa
lei é absurdaaa e abusiva,na minha opinião!!\r\nPois,no
Brasil há muito mais coisas que se preocurem,como
por ex: saúde,educação,segurança pública e etc...
liberdade jah\r\n\r\nna hora das eleições os politicos
vem me pedir voto\r\n\r\nsou totalmente contra
isso\r\n\r\nquero ter internet com liberdade e
segurança\r\n\r\nessa lei é tola e sem sentido
\r\n\r\nliberdade jah

ASSINATURAS

Rubens Souza

Igor Miranda Pereira
Ivan Otávio da Silva Filho

Adriel Parente Soares

Mariane Zambone Sakuma

Marco Aurélio
Eduardo Nunes Borges

Lutamos e sofremos tanto para alcançar o fim da
ditadura e da repressão neste país, então porque agora
querem nos tomar tudo de volta simplesmente
assinando uma lei. Não podemos permitir que isso
Brazil / Rio Grande do Sul / Nova aconteça!\r\nDigo não a esse projeto de lei absurdo e
Petropolis
ceifador da liberdade!
Eles não podem fazer isso!\r\nEles devem atender o
desejo dos internautas!\r\nSe esse senador não gosta
dos animes, ou séries.. ou qualquer outra coisa que
seja baixada na net.. AZAR O DELE! ELe deve aprender
Brazil / Maranhão / Imperatriz
a respeitar o gosto dos outros!!\r\n\r\n
Peguem esse idiota que inventou a lei, tatuem \EPIC
Brazil / São Paulo / Cubatao
FAIL\" nele e expusem desse país!"
É, ainda não notaram que proibições não irão
solucionar nada.Apenas irão frutrar as pessoas,
fortalecer a falsidade das pessoas assim como a
prática do ilícito.Deviam atentar e guiar alternativas
educacionais, uma vez que é pela educação que se
contrói uma sociedade melhor, com pessoas melhores.\
Crime culposo difusão de vírus\" agora se eu for
infectado e o tal vírus replicar-se automaticamente
Brazil / Pernambuco / Jaboatao Dos pela internet, estarei sujeito a alguma ação penal?serei
Guararapes
eu um criminoso?"
Eu acho que essa lei é rídicula.\r\nSe pelo menos esses
fictions fossem copias de livros ou outra coisa, ate
concordaria , mas não são ... são apenas textos
criados por fãs como eu.\r\nnão estão desrespeitando
Japan / Shizuoka-ken / Hamamatsu
nem uma lei. \r\neu acho q deviam pensar
Realmente sou contra a essa lei de proibição.\r\nAcho
que os politicos deveriam se preocupar\r\ncom outras
coisas bem mais importantes do que\r\nfica se
preocupando com pessoas que querem só fazer o seu
Brazil / Paraná / Londrina
trabalho.
Sou totalmente contra o \Controle da Internet\"
Brazil / Rio Grande do Sul / Porto proposto pelo Senador Eduardo Azeredo. A rede deve
Alegre
ser livre e autônoma."

ASSINATURAS

Rodrigo Fernandes

Brazil / Paraíba / Campina Grande

Diego Santos
Katyussy Lays
Danilo
Carolina Barroso Ahmed
Jackeline Melo
Diogo Gomes da Fonseca

Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil

Bruna Vieira Santos
Vitor Ferreira Valeri

Brazil / São Paulo / Carapicuiba
Brazil / Minas Gerais / Uberlandia

Gabriel Augusto Arantes
vanderson

Brazil / Goiás / Goiania
Brazil / Paraná / Marialva

André Scheffelmayer

Brazil / Paraná / Curitiba

Paula Celia Fernandes

Brazil / São Paulo / Sao Paulo

andré eduardo rodriigues da silva

Brazil / São Paulo / Campinas

Mariana Almeida Arantes Sarmento

Brazil / Minas Gerais / Itajuba

/
/
/
/
/
/

São Paulo / Botucatu
Bahia / Feira De Santana
Goiás / Goiania
Rio Grande do Norte / Natal
São Paulo / Guarulhos
Rio de Janeiro / Rio De Janeiro

impressionante como esse pais lentamente vai se
tornando um antro de pessoas comedoras de bosta. Se
essa lei for realmente aprovada, poderemos dizer
adeus de uma vez por todas a liberdade de criacao e
expressao.
Ele nao tem o que fazer e nao sabe o trabalho que da
ficar upano animes sem cobrar nada por exemplo!
Caras como esses tem que aparece no CqC!!!

vamos abraçar a liberdade e a integração das culturas
É a volta da ditadura, mas desta vez, vem pela
internet!
Eu acho esta lei o cumulo do absurdo!
Sou contra o projeto de lei proposto pelo Senador
Eduardo Azeredo
sem comentarios...\r\n\r\n
Deveriam de lançar projetos que defendem as pessoas
de bem, e não que as criminalizem. Absurdo!
Está lei é medíocre. Com tantos problemas sérios e
urgentes pra se resolver neste país. É só pra \mostrar\"
serviço? Tenha santa paciência..."
se deixarmos que tais leis sejam impostas em nossa
patria faremos com que a censura volte a ser como era
na ditadura.
Deste de quando um fanfiction é uma cópia da obra
original? Porque fazer uma paródia não é considerado
crime? É a mesma coisa que fazemos, que por sinal
uma paródia tem uma ligação maior que a obra original
do que um fanfiction.

ASSINATURAS

Marcelo Ferraz dos Santos

Brazil / São Paulo / Salto

Natalia Marques da Costa

Brazil / Rio de Janeiro / Nilopolis

Patrick Ribeiro Maia

Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro

Lorraine dos Santos Santana

Brazil / São Paulo / Sao Vicente

Gabriel Eugênio de Oliveira

Brazil / Pernambuco / Garanhuns

João Arthur Avzaradel

Brazil / Rio de Janeiro / Niteroi

Marília Garrido Silvestre

Brazil / São Paulo / Sao Paulo

Eu não concordo com tal lei. \r\nPois está tirando dos
internautas o direito à liberdade de expressão através
do que sabem e gostam de fazer. \r\nSe um desenho
(anime) que é transmitido gratuitamente na televisão
japonesa não tem condições de ser transmitido pelas
nossa emissoras de televisão o povo não merece e não
deve pagar por isso.
A autora de Harry Potter J.K Rowling tem um carinho
imenso pelos seus fanssubers pos ela sabe que sem
eles o sucesso do seu livro não seria tão grande como
é hoje .\r\nFasubber não é crime! se pensarmos assim
filmes criados nos estados unidos não poderiam ser
traduzidos e mandados para fora do pais pos a obra é
original estadunidense.\r\n
Eu acho isto um absurdo uma pessoa que apenas
copiar e colar um texto leva cadeia!
Isso é uma total idiotice. Eles não tem o que fazer no
congresso e ficam inventando, até o que deus duvida!
Pelo amor de deus, agora vai ser censura na internet?
Não pode isso, não pode aquilo? Então manda fechar a
merda do congresso, e vira ditadura logo, nesse país.
Isso é um total desrespeito ao público, que tanto preza
pelo que tem na internet.
Não vou dizer muito, só quero dizer para ele ir procurar
o que fazer, tentar ajudar esse país ao invés de tentar
tirar o lazer das pessoas.
Na ditadura militar brasileira, nós (povo brasileiro) não
podiamos nos expressar, isso incluí aos politicos que
prentendem impor tal relugamento, se não estavam
vivos, perguntem a quem estava. Portanto pretendem
reimpor a total privação da liberdade de cultura no
brasil novamente?
Seria muito interessante que ao invés de tentar
bloquiar a criatividade dos poucos brasileiros que não
são afetados pelas leis amorais da educação de
permitir que o mais obtuso dos estudantes passe de
ano, vocês se preocupassem em conter os dólares que
andam soltos nas cuecas e outras áreas íntimas, não,
acha?

Victor Rosas Corrêa

Tiago Aaujo de Freitas

Henrique de Oliveira Nilson
kleber

Carlos Rafael Silva Ramos

Ramon dos Santos Silva
Daniel Zanon de Faria
Vera Lúcia Reis de Gouvêia
Marianna Fundão

ASSINATURAS
Va combater o que tem que ser combatido, a
corrupção da categoria de vocês e pornografia infatil
que com certeza muitos de seus colegas fazem
parte.Pelo seu projeto saits como youtube e outros
terão que sumir, pessoas que escrevem fics não
poderão mais se espressar.\r\nPara acabar com a
pirataria no nosso pais deve se abaixar os impostos,
abrir frente de trabalho e ACABAR COM A CORRUPÇÃO
mas para a vossa pessoa não estar fazendo nada disso,
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
não seria o caso de pensar o motivo?
Toma no cú politicos filhos da puta que só fazem
merda...\r\n\r\nPareço um pobre coitado sem instrução
de nada falando isso, mas tem coisas que merecem
Brazil / Ceará / Fortaleza
esse tipo de atitude!
Somente digo que , de vez preocupar com tais
proibições ,por que não preocupam com tantos
bandidos a solta , traficantes e proprios POLITICOS ,
Brazil / São Paulo / Franca
abre o olho governo .\r\n
Esse projeto de lei é muito vago, devemos discuti-lo
Preservemos nossos direitos civis será difícil sair algo
Brazil / São Paulo / Atibaia
honesto desse \senado\"."
Ao inves de criar leis idiotas e estupidas, vão prende
ladrão e bandido, porque não aprovam uma lei para
qualquer cargo publico receber salário minimo... pois
se vocês acham o salario minio bom, fiquem pra
vocês...\r\n\r\nE outra, se não tem criatividade pra criar
leis que beneficiem o povo e não as empresas e
industrias, que pagam as candidaturas vão capina,
Brazil / Rio Grande do Sul / Porto poeque esse lugar que vocês estão não é para o Ócio,
Alegre
e sim pro Trabalho....
Este é um risco ao retrocesso.\r\nEstaremos voltando
ao regime militar ou pior aos regimes totalitários que
minaram a indivualidade e a criatividade de centenas
de pessoas.\r\nNão podemos permitir a morte da
Brazil / Amazonas / Manaus
liberdade de idéias e expressões.\r\n\r\n
Apenas acho ridiculo o que estão fazendo.\r\nAssim
Brazil / São Paulo / Santos
como fizeram com o Jogo Counter-Strike.
Brazil / São Paulo / Campinas
Brazil / Rio de Janeiro / Teresopolis

ASSINATURAS
Amanda Alves Dominato
Nathália
Gisele da Silva Assis
Biscoito
Rodrigo
Thalyta Fernandes Bonfim
winy aiko
Adriano Fellipe de Araújo Costa
Marcos Santos Ferreira de Morais
Carolina Veiga
Debi

Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil

/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

São Paulo / Carapicuiba
Espírito Santo / Vitoria
Minas Gerais / Passos
Goiás / Goiania
Goiás / Goiania
Ceará / Fortaleza
Acre / Rio Branco
Alagoas / Maceio
Rio de Janeiro / Rio De Janeiro
Bahia / Salvador
São Paulo / Sao Paulo

Sabrina
Diogo
Nicoli Silva Fernandes
Cláudia Giovanna Felgueiras Nogueira

Brazil
Brazil
Brazil
Brazil

/
/
/
/

Distrito Federal / Sobradinho
Goiás / Goiania
São Paulo / Guarulhos
São Paulo / Sao Paulo

Thadeu Hermida Romero Valadão

Brazil / Bahia / Salvador

Danilo Duarte de Souza

Brazil / Pará / Belem

Com esse projeto de lei até pesquisar na internet e
inserir textos no trabalho vira crime?\r\n\r\nAbsurdo.
Isso é algo absurdo!\r\nTão absurdo quanto o projeto
de lei que quer transformar a tv por assinatura em 50%
nacional...\r\nAgente faz o que agente quer.\r\nAté
onde sei, ainda somos livres(pelo menos pensamos
ser)

Brazil / São Paulo / Diadema

Deveria usar o tempo vago para criar leis mais
importantes. Quando não se tem legalidade na propria
casa busca-se dispensar as atenções para coisas fúteis.

Brazil / Distrito Federal / Brasilia

Senador, vá se preocupar com coisas realmente
importantes, como pesquisas com céulas-tronco,
descriminalização do aborto e tráfico de drogas.\r\n\r\n\
r\nPare de querer mostrar serviço aprovando leis
menores, e faça o que realmente é relevante pro país.

Thiago de Oliveira

Mateus Rodrigues Ferreira

Temos o direiot de nos expressar da forma que
queremos!

ASSINATURAS

Bruna

Brazil / Paraná / Mallet

Jorge Wilson Lima Cabral

Brazil / Piauí / Teresina

Vitória

Brazil / Distrito Federal / Sobradinho

Charles Victor de Azevedo Silveira

Brazil / Minas Gerais / Belo Horizonte

Eduardo Gomes

Brazil / Distrito Federal / Brasilia

Fabricio Costa

Willian Chaves de Oliveira

Com todo respeito cara, vai cuida da violencia do nosso
país que você vai ganhar muuuuito mais.Se você pensa
que as fiction num serve pra nada, e por isso elas não
vão fazer falta se você tirar elas do ar, você se
engana, muitas adolescentes que pretendem ser
escritoras no futuro, começam escrevendo fanfics.
Lei autoritaria, e sem sentido, fim da liberdade dentro
da internet assim como a troca franca entre culturas.
Que horror! Estão querendo tirar o nosso direito de
expressão! Cadê o livre arbítrio aí? Cada a liberdade de
escolha?
Isso é um absurdo!! Então para que eu possa assistir
animes eu vou ter que aprender japonês??!!! ou então
vou ter que aguentar dublagens e cortes de animes
que
chegam
aqui
no
Brasil??!!
ISSO
É
RIDICULO!!!!!!!!!!!!
A maioria dos topicos acrescentados nesse projeto de
lei ferem o direito de liberdade do internauta brasileiro.
O projeto de lei possui itens que realmente ja deveriam
estar funcionando, porem o atual apresenta exageros! \
r\nAcredito que o referente senador desconhece as
utilidades da internet mal ele sabe que se a divulgação
de seu nome e foto juntamente com bons motivos
podem leva-lo e ineleição!

Tem tantas coisas mais importantes pra se fazer, como
educação, saude, seguração, entre outras coisas que
Brazil / São Paulo / Sao Bernardo Do acontece no senado, o que faz uma pessoa, importante
Campo
como ele é, perder tempo com isso?
A liberdade de criatividade, expressão artistica e
intercambio cultural não deve ser ferida com projetos
mal elaborados, como o apresentado.\r\nCombate a
pedofilia sim! Porém sem violar os direitos dos
Brazil / Espírito Santo / Serra
cidadãos que respeitam a lei.

ASSINATURAS

Jorge Guilherme Lima da Fonseca
GABRIEL Marques
Nicolle Borges da Silva Freitas
Mihael Keehl
Thiago Rider Augusto
Rafael Austregesilo Viana
Karla Menezes e Vasconcelos
Leonardo de Souza Cardoso
Lucas vernaschi de Oliveira
Matheus Oliveira Fortaleza

thiago
Amanda Cândido Rodrigues

Nilson Santos Figueiredo Júnior

Acho essa lei uma tremenda palhaçada... tantas outras
coisas precisando de revisão nessa nossa lei fajuta, e
agora vem mais esse palhaço ae...\r\n\r\nPor isso que o
Brasil está na merda, por causa destes políticos que
ficam \pegando no pé\" de pessoas de bem enquanto
os \"Foras-da-Lei\" dividem a mesma sala que ele..."

Brazil / Pernambuco / Bezerros
Brazil / Amazonas / Manaus
Brazil / Rio Grande do Sul / Porto
Alegre
Brazil / Rio Grande do Sul / Porto
Alegre
Brazil / Distrito Federal / Brasilia
Brazil / Ceará / Fortaleza
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Brazil / São Paulo / Sertaozinho
Brazil / Paraná / Maringa
Totalmente sem palavras.
Brazil / Ceará / Fortaleza
( Não proibam a Leganda de seriado!!!!!)*
por que esse \coisa\" não tira bandido da rua \r\nalem
do mais sempre se fala em educar os jovens \r\na
leitura de titulos em anime e mangá seria algo que
ajudaria muito e a criação de fanfics nada mais é do
que uma forma de exercitar a imaginação do ser
humano.\r\no que esse senador quer é trancar a mente
do jovem com uma politica de pão e circo barata que
não vai fazer nada a não ser ajudar a roubar os cofres
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
publicos ^^."
Isso é um absurdo, eles não tem mais nada para fazer
e ficam criando leis sem sentido, porque não vão fazer
Brazil / Goiás / Goiania
algo mais produtivo para o país.\r\nxD
Essa lei, além de ser um insulto às liberdades civis, é
completamente inviável tecnicamente. Arrisco até
mesmo a dizer que ela é o início de uma sociedade de
vigilância Orwelliana.\r\n\r\nAlguém tem que ir contra
estes políticos que não têm conhecimento técnico
Brazil / Minas Gerais / Belo Horizonte suficiente para legislar sobre o assunto.

ASSINATURAS

Letícia
Matteus

Brazil
Brazil

Raissa Borges dos Reis

Brazil

Bruno Ricardo Pereira LEite

Brazil

victor oliveira carvalho

Brazil
Serra

Isso é muito injusto!\r\nAs pessoas que legendam
animes/filmes/seriados fazem isso sem nenhum
propósito comercial!\r\nSó para que possamos assistir
a programas que na maioria das vezes não temos
/ Sergipe / Aracaju
acesso!!!
/ Paraná / Curitiba
acho isso uma falta de respeito
Particularmente isto é, para mim, um extremo absurdo.
Coagir o direito de criação das pessoas...Vamos lá,
estamos de volta à ditadura? Se preocupem com
/ Distrito Federal / Brasilia
assuntos mais relevantes, por favor.
Discordo totalmente da finalidade desse Projeto.\r\nE
caso seja feito um debate, este deve ser o mais
democrático possível! É muito fácil censurar
algo\r\nsem ouvir a opinião do POVO.\r\nDemocracia
/ Piauí / Teresina
JÁ!
acho que deveriam estar se preucupando com outros
/ Mato Grosso / Tangara Da assuntos de mais prioridade, como a criminalidade nas
ruas brasileiras junto ao trafico.

Ricardo Scholles
Kall Muller Barbosa

Preservemos nossos direitos civis, como ja disseram.\r\
Brazil / Rio Grande do Sul / Porto n\r\nTemos direitos, somos livres, não podemos deixar
Alegre
que se abusem da autoridade e nos tornem escravos!!
Nao pode haver determinaçao sem muita discussao.. o
acesso a internet ja é uma nessecidade forte para uma
sociedade continuar adquirindo conhecimento e
Brazil / Distrito Federal / Brasilia
liberdade de informaçao.
Como sempre nada no Brasil é claro o suficiente para
que todos consigam enxergar, isso não é brincadeira
queremos discussões e debates antes de \r\numa
decisão e que ele seja feita por uma maioria não por
Brazil / Minas Gerais / Belo Horizonte um grupinho em uma mesa de buteco!.
Brazil / São Paulo / Guarulhos
Brazil / Rio Grande do Sul / Porto
Alegre
Brazil / Minas Gerais / Uberlandia

Eduardo Portella
Gabriele Roque Gonçalves
Ramon Oliveira Cardoso

Brazil / São Paulo / Sao Caetano Do Sul
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro

Gabi

Bruno Mergener Muniz

Edson Gonçalves Ribeiro
Mariana Marques de Souza

ASSINATURAS
João Alexandre de Jesus Vaz
Patrícia Gheller
João Henrique Boing de Souza

Brazil / Goiás / Goiania
Brazil / Mato Grosso / Sorriso
Brazil / Santa Catarina / Sao Jose

Oscar Scheepstra
Carlo Diovanni Pierson Colares

Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Brazil / Goiás / Goiania

Antonio Aurelio de Sousa Neto

Brazil / São Paulo / Sao Vicente

Christopher Kenji Satto

Brazil / São Paulo / Sao Paulo

Flavio Dudus Carelli Júnior
Sl4sheR s2 Carol

Thiago Garrett

Sem comentários. u_u
Abaixo com isso! :D
Uma lei totalmente absurda. Espero que não seja
aprovada.
É um crime contra a criatividade!
Só estão querendo fazer de nós criminosos por que não
damos dinheiro para encher os bolsos desses politicos
corruptos que metem a mão no dinheiro publico. Quer
mais crime do que aumentar o proprio salario à mais
de 20% e para o povo, não dão nem 5% dizendo que
assim a previdencia afunda!

Há coisas mais importantes para o Brasil se preocupar.
Eu acho isto um tremendo absurdo. São pessoas que
fazem um trabalho incrível e de graça, é um trabalho
Brazil / São Paulo / Sao Bernardo Do feito de fãs para fãs, e querem transformar essa
Campo
grande iniciativa em um crime?!
Isso aee... Liberdade na internet... É disso que se trata
Brazil / Minas Gerais / Belo Horizonte a petição... Né? '-'

Brazil / Paraná / Campo Largo

Luisa

Brazil / Alagoas / Maceio

renato clemente da silva

Brazil / Minas Gerais / Belo Horizonte

Distribuir material não licensiado no país não é crime,
até porque ninguém, está ganhando dinheiro com isso.
Animes são distribuidos gratuitamente.\r\n\r\nAcredito
que o Sr. Senador deveria se preocupar com os reais
problemas brasileiros, tanto sociais quanto politicos,
que são muitos.
O que tem de leigo no brasil cometendo o crime
'culposo' de espalhar virus não é brincadeira... ia tanto
nego pagando multa q nao é brincadeira...\r\nÉ como já
diziam em Roma, no primeiros séculos após cristo:\r\n\
A lei foi feita para beneficiar mais a quem as faz\""
é muito necessario que hajam investigaçoes profundas
e um maior controle do que é exposto na
internet,porque crimes de varias modalidades sao
elaborados e ate combinados pela rede,sem controle, a
internet perde o seu verdadeiro sentido que é entreter
e informar o cidadao.

ASSINATURAS

Thiago Oliveira da Silva

jean

Bruno P.S.

Elenara Vitória Cariboni Iabel

Alexandre Salvi Baitello

Laura Maria de Assis Freitas
vitor dos santos
Carolina DUlcinoti Prado de Paiva

Bem, isso é injusto... porque todos os FANSUBBERS,
não ganham dinheiro pelo o trabalho deles, em todos
os animes que eu já vi, na legenda eles colocam \Esse
Anime não pode ser comercializado, É gratuíto, não
venda e não compre\" e etc... então é isso, essas
Brazil / Distrito Federal / Brasilia
pessoas só fazem isso por prazer."
Bom para começar está lei não irá funcionar pelo da
internet ser muito ampla e sem comenatr que por esse
fato ser muito dificil de controlar tal acesso.\r\nAcredito
que isto seja uma tremenda contradição pois com a
expanção da globalização esta lei trata de uma
Brazil / São Paulo / Sao Jose Dos contradição e exclusão de nosso pais se esta lei for
Campos
aprovada.
esse senador não tem mais nada pra fazer na vida. pra
que ele quer foder com a nossa vida, vida de quem
Brazil / São Paulo / Sao Jose Do Rio paga as contas e os impostos abusivos desse país, e
Preto
ainda quer criar essa merda de lei?
No mundo inteiro, atualmente de forma mais radical e
menos humanista, os subordinados são conduzidos a
abandonar o campo do direito de falar, pensar e se
organizar e estimulados a retribuir aos donos do poder
Brazil / Rio Grande do Sul / Porto através de ações que propiciem a manutenção do
Alegre
status quo. \r\n\r\n
Acredito que esse projeto seja uma perda de tempo, as
pessoas têm o direito de privacidade e liberdade na
internet, existem crimes na internet sim, mas existem
crimes em qualquer lugar. Por que antes desse projeto
Brazil / São Paulo / Espirito Santo Do o Senador não coloca câmeras em todas as ruas e
residências do país?
Pinhal
Se a gente estivesse roubando e matando eu acho que
seria justo proibir... Mas, estamos nos divertindo e
incentivando grandes autores a mostrar suas
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
habilidades!
vocês não se preocupam com os problemas mais
agravante de nosso país por isso que vivemos nesse
Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro caos !!!!
Uma das idéias mais criativas da humanidade e que faz
tos LER não pode ser banida!\r\nE quando as séries,
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
que venham mais rápidas para o Brasi então!

ASSINATURAS
leis contra ongs de faxada, ou contra cartões
corporativos e contra aumento de salario dos proprios
politocos ngm faz né ...
Lamentável... tem cada um com um projeto que não
vai acrescentar NADA de útil na sociedade brasileira...
Vamos ficar de olho nessa cambada de politicos que
não somam, só sbtraem, votemos bem nessas eleições
municipais!!!!

jackson de souza yamanaka

Brazil / São Paulo / Sao Paulo

Antônio Dias de Moura Junior
Anderson Fernandes Albertino

Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Brazil / São Paulo / Sao Bernardo Do
Campo
Brazil / Pernambuco / Jaboatao Dos
Guararapes
Brazil / São Paulo / Santo Andre
Brazil / Espírito Santo / Vitoria
Brazil / São Paulo / Guarulhos
Brazil / Rio Grande do Sul / Sao
Leopoldo
Brazil / Goiás / Goiania
Brazil / São Paulo / Ourinhos
Brazil / Rio Grande do Sul / Porto
Alegre
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Brazil / Santa Catarina / Videira
Brazil / Rio Grande do Sul / Novo
Hamburgo
Brazil / Paraná / Sao Jose Dos Pinhais Sem comentarios (Y)
Brazil / São Paulo / Santo Andre
Eu não abro mão da minha privacidade
Brazil / Minas Gerais / Sete Lagoas
NÃO À CENSURA!
Brazil / Rio Grande do Sul / Caxias Do
Sul
isso é um absurdo mesmo u.ú

Douglas José Das Chagas
Thatiany Carolina Neves Tablada
Yara
Hugo Paul Collin
Jéssica Oliveira
Alan Navago Morales
Priscilla Cândido Rodrigues
Ana Paula de Assis Ribeiro
Gabriela Rigatti
Bruno Rissato Burlo
Samantha Vanin Felchilcher
Roberta Curra
Caroline Valencio
Robson Guisser de Mazzaro
Priscilla Ariel Teixeira Moreira
Francielle Jaganshi

Andrei Burnett Reichert

Brazil /

André da Silva Abade

Brazil /

Hélio Ferreira de Castro Neto

Brazil /

Bruno Henrique Vaz Fialho

Brazil /

ASSINATURAS
Nossos Senadores, com tantos problemas no Brasil, se
preucupam com desenhos animados..chega a ser no
minimo hilário..\r\ncadê o direito à liberdade e a livre
expressão de pensamento? Alem disso, o Brasil deveria
se preucupar com coisas mais importantes e não meter
os pés pelas mãos..se preucupam demais com o
mundo virtual e o nosso mundo real está
ruindo..\r\nSou Contra este projeto de lei!\r\nAndrei
Minas Gerais / Belo Horizonte Burnett Reichert
A democracia deste pais está sendo corroida pela
maioria opressora. Muito melhor uma didatura
declarada que uma democracia que vela o direito do
Mato Grosso / Barra Do Garcas cidadão, e oprime covardemente as minorias.
sinceramente, as autoridades políticas deveriam se
preocupar com o que requer preocupação. Vão acabar
Rondônia / Porto Velho
transformando o Brasil em uma ditadura sem sentido.
Isso é repugnante !!!\r\n\r\nEsses Senadores querem
acabar com uma das coisas mais importantes que nós,
seres humanos, obtivemos com o passar do tempo: a
liberdade
de
expressão
e
a
Rio de Janeiro / Rio De Janeiro criatividade !!!\r\n\r\nForA !!!

Felipe Vinicius S. Bispo

Brazil / São Paulo / Santos

Nayara

Brazil / São Paulo / Sao Paulo

Com tantos os problemas que temos no país, decidem
inventar um. Pensei que vivíamos em uma democracia
e não em uma ditadura. Pensei que o certo seria
diminuir a quantidade de criminosos, não aumentar.
Pensei que os senadores deveriam estar preocupados
com a criminalidade nas grandes cidades, com o trafico
de drogas, com o desemprego, com a fome e com
vários outros problemas, que deveriam estar já
resolvidos, que o nosso país apresenta.
Ridículo querer tirar o direito de criação das pessoas.
Poribir a cópia tudo bem, mas proibir a criação? Será
que os políticos não acham que tem coisas mais
importantes para serem feitas no Brasil? Tantas
pessoas passando necessidades, tantos criminosos e
esse cara querendo proibir uma coisa tão normal! O
falta do que fazer hein?! \r\n\r\nRIDÍCULO!

ASSINATURAS

Vanessa Yotumoto

Brazil / Minas Gerais / Varginha

Luiz Claudio Winz Nery

Brazil / Paraná / Curitiba

Renato Souza

Brazil / Distrito Federal / Brasilia

HÉLIO DOS SANTOS QUARESMA DE
MOURA
Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro

Eduardo

Brazil / Rio Grande do Sul / Pelotas

Tássia Pellegrini

Brazil / Bahia / Salvador

Paulo Caldeira

Brazil / Paraná / Curitiba

Se combater o crime cibernético é assim tão
preocupante, então é melhor pensar no que realmente
é prejudicial, como a venda de drogas, pornografia e
pedofilia infantil, além de sequestros e tudo mais que
pode ser feito via internet, o que, infelizmente, não
tem mostrado muitos resultados.
Ao invés de garantir punição aos delitos já existentes
no código penal, o ilustríssimo senador quer criar mais
delitos.\r\nO brasil não tem condições de fiscalizar nem
os bandidos, quem dirá as pessoas na internet!!
Com toda a certeza essas audiencias precisam ser
marcadas. Mas aqui no Brasil é preciso o avião cair pra
começar a haver respeito pelo cidadão. Vamos ver no
que todo esse respeitoso esforço vai dar... Precisando
de ajuda estamos ae!\r\n\r\nRenato Souza - Analista de
Sistemas
Assim como toda a sociedade, o serviço digital deve
ser regulado e fiscalizado, para que seja evitados
abusos, como sói acontecer, principalmente na
preservação da pessoa humana, na sua integridade
física e moral. A lei tem que ser rígida para os que da
internet se utilizam nos processos da pedofilía e
apologia ao crime.
O Acesso a internet no Brasil não deveria depender de
provedores para ter tal acesso ja que em outros países
muitas vezes não é necessário, ja que o mesmo não faz
nenhuma diferença no acesso banda larga.\r\nContudo
o usuário deveria comprar o provedor pelos seus
serviços e não por orbigação
Além de limitar o crescimento da rede, seja
tecnologicamente ou culturalmente, demanda gastos
agora desnecessários e que desviam a real
necessidade do país.
Muitas leis precisam ser votadas!\r\nParece que tem
um monte de desocupado no Senado, que fazem leis
imbecis e que nao fazem leis serias para o povo ser
beneficiado.\r\n\r\n

Isabel Nunes deFarias
Fernando João Jesus Ramos
Rildo Fortaleza Fernandes
Diego Ribeiro Fabris
joao
Ana
Thais Coutinho Amorim Araújo
Tonny Hoeher Gomes

Flávia Macedo Valerio

Leonardo Silveira Queiroz

Anael Francis Salgueiro Silva

ASSINATURAS
È necessário que haja um controle sério nos sites em
que
envolva o sexo
ilícito,pornõ, e coisas
semelhantes, pois está um relacho sem limites.
Caso contrário a moral, a decencia e a ética nas
familias irá para o espaço.
Ainda
existe uma
esperança, se cada um de nós fizer nossa parte e se
as autoridades
competentes tomarem as devidas
providencias algumas familias que são a base de uma
Brazil / Goiás / Goiania
sociedade sadia e decente.
Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro
Brazil / Ceará / Fortaleza
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Brazil / Acre / Rio Branco
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Eu ainda to tentando me convencer que isso é uma
Brazil / Rio de Janeiro / Saquarema
piada de mal gosto.
Brazil / Rio Grande do Sul / Sao
Leopoldo
Sou a favor da liberdade e da privacidade.
Não há motivo aparente para a proibição de algo tão
trivial e inofensivo com tanta coisa pior acontecendo
no país. \A gente podia estar matando, podia estar
roubando, mas ao invés disso estamos aqui nos
Brazil / Sergipe / Aracaju
divertindo na internet!\""
Apesar de não dominar a linguagem erudita utilizada
na concepção das leis, pude compriender o 'potencial
Brazil / São Paulo / Sao Jose Dos destrutivo' do projeto do senador, e estou de pleno
Campos
acordo com essa pedição.
Diantes te tais acontecimentos, não posso ficar sem
assinar esse baixo assinado. Isso é totoalmente contra
a criatividade e a cultura, penso tal senador deveria
esta mais preucupado com tantas outras coisas que
envegonhão o Brasil perante outras países.\r\n\r\nAnael
Fracis \Katsu\""
Brazil / Rondônia / Porto Velho

Alessa

Rafael

ASSINATURAS
Olha, os fic's são tudo para mim.Quando eu entro na
internet vou direto lê-los, eles são muito bons muito
mesmo !\r\nas autoras deles não fazem nada mais e
nada menos de inventar uma historia para nos
imaginar nela, que possamos viver nossos sonhos pelo
menos em historia.\r\né muito bom os fic's. NÃO FAÇA
ISSO COM ELES !\r\neles são minha alegria (sem
exagero, é verdade)\r\n\r\n\r\n\r\nP.S: O senador devia
Brazil / Santa Catarina / Joinville
ler um, ele iria amar ! ;)\r\neu recomendo
Axo errado essa ideia de lei para controlar a internet\r\
n\r\ntanto vocês como nós internautas dependemos da
internet\r\n\r\ninclusive baixar animes e derivados \r\n\
r\nmuitas pessoas que curtem e não tem tempo pois
estão trabalhando dependem disso\r\n\r\npensem bem
os
maiores
prejudicatos
serão
vocês
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
mesmos.\r\n\r\ngrato

Mtheus Uberti Wendt

Brazil / Santa Catarina / Florianopolis

Lucas Renan Boccia de Souza

Brazil / São Paulo / Sao Paulo

Tércio de Melo Sousa

Brazil / Paraíba / Campina Grande

O que isso tem a ver com ilegalidade? Pirataria é uma
coisa totalmente diferente.\r\n Se é para a proteção do
mercado, ele no mínimo deveria comercializar 5% do
trabalho gratuito de acesso à cultura disponibilizado
pelos internautas, que o fazem sem nenhum lucro,
apenas pela vontade de transmitir cultura, a qual não é
disponibilizada por empresas privadas.
Gosto muito do trabalho executado nas traduções e
etc, e, como eu, existem muitas pessoas que gostam,
assim, penso que não é correto um projeto de lei que
faça uma influência tão grande nas pessoas, que
apenas, gostam de ver desenhos, que na minha
opinião, ajudam até na forma de pensar das pessoas,
para que pensem mais no outros e em se ajudar, pois é
de solidariedade que o mundo precisa.
Eu acho um absurdo tudo isso, niguém ganha dinheiro
com os Fansubs e Scanlators! Essa lei será uma
privação dos brasileiros em relação à cultura japonesa

ASSINATURAS

Tarsila Penna Côrtes

LUCIANA SOUZA FLUD

Sinésio Bomfim Souza Terceiro

Vinícius Artuzi
mariana souza

arlete guimaraes

Precisamos desesperadamente conseguir uma maneira
confiável de garantir mais segurança para as crianças
e população em geral durante sua perman%encia na
internet. O que se vê hoje é um festival de pedofilia,
culto à violência, etc. Tudo o que acredito não ser
necessário para o crescimento saudável e natural de
Brazil / Minas Gerais / Juiz De Fora
uma criança. Obrigada.
fasce necessaria a transparencia deste,devido ao caos
que anda a internet (apologia ao crime,homofobia,
trrorismo, intolerancia religiosa,pedofilia) entre outros
crimes.\r\nTRANSPARENCIA JÁ
Brazil / São Paulo / Caraguatatuba
É absurdo que queira-se agora, num mundo tão
preconceituoso, elitista, \corrido\", emfim, cheio de
limitações que abafam a propia essência do ser, limitar
a privacidade, e consequentemente a particulariade de
Brazil / Bahia / Jaguaquara
cada um também no cyber espaço."
Penso que deva existir algum tipo de controle da
Internet, mas, por ser um assunto complexo, tem que
acontecer muitos debates envolvendo toda a
sociedade civil brasileira para que não ocorra excessos
por parte dos legisladores e que, ao mesmo tempo,
Brazil / Rio Grande do Sul / Passo tenha leis duras para os delinquentes \r\nbrasileiros da
Fundo
rede mundial de computadores.
eu tenho visto muitas coisas de errado com pedofelia e
pornografia infantil e isso me revolta muito mesmo e
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
por isso que quero ajudar
Precisamos de uma internet cujo principal objetivo seja
a educacao, seguida da diversao sadia.\r\nTemos
aborrecimentos por demais, mas temos tambem
pessoas altamente capacitadas para resolver os
problemas, desde que devidamente *munida de
Brazil / São Paulo / Santos
suportes, inclusive de leis*.

Victor Hugo

Brazil /

Antonio José Grandson Busson

Brazil /

Adriana Queiroz
Aline Viegas
João Batista de Sousa Filho
Reuaida Al Assar
Bruno Henrique Matos Figueredo
Antonio Santana Fonseca
Mariana Gomes Pinheiro
Rafael Matos Pereira
Débora
Bruno Silva de Castro

Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil

/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

ASSINATURAS
aff...
como
alguem
pode
querer
criar
leis
assim?\r\nComo se ja não bastasse a tentativa insana
de tirar a maioria dos canais internacionais da sky
agóra vem com essa? Sem contar que sites tem seu
ganha pão nisso, ao produzirem mangas, animes e
coisas do genero eles negociam com empresas para
fazer propagandas... sem contar que divulga a série se
o motivo fosse a aceleração na edição que prejudicaria
Tocantins / Palmas
os criadores das séries...
Vocês não tem o direito de criminalizar\r\num trabalho
gratuito onde não a ganho\r\nde capital feito de fãns
para fãns, e nós\r\notakus(fan de anime) vamos fikar
como?\r\npois não da para depender na TV brasileira\r\
nque é um lixo, corta e distorce o anime\r\ne ainda
demora anós para lançar a versão\r\ndublada e as
Maranhão / Sao Luis
reprises são constantes
Isso é errado,é tirar o direito ínfimo de um cidadão
estar abrangendo sua cultura e outros fatores sociais
Rio de Janeiro / Niteroi
que encontramos na internet.
Rio de Janeiro / Rio De Janeiro
Ceará / Fortaleza
Rio de Janeiro / Rio De Janeiro
São Paulo / Sao Paulo
Pará / Belem
Ceará / Fortaleza
Espírito Santo / Vitoria
São Paulo / Sao Paulo
Minas Gerais / Belo Horizonte

ASSINATURAS
Raphaela Fontoura de Jesus
Maykon Junio dos Santos
Thiago Luiz Leite Ribeiro da Costa
Anna
André Alves
Danny Hoeher Gomes

Nathalia Goulardins Bertelli
Felipe Almeida Theotonio Silva

Lucas Alecrim da Costa Vieira

Thiago Afonso Pereira

joão neto borges

Brazil / Rio de Janeiro / Nilopolis
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
simplesmente um absurdo !!!
Liberdade!
Brazil / Distrito Federal / Brasilia
Brazil / Distrito Federal / Brasilia
Eu não aceito essa idéia ¬¬\r\npatética...
Brazil / São Paulo / Campinas
sem comentários
Brazil / Rio Grande do Sul / Sao Pelo debate e transparência no PL de Controle da
Leopoldo
Internet
Proibir a criatividade e a liberdade de transmissão de
informações é característica de governos autoritários
como os da China e Coréia do Norte. Pelo que eu saiba,
o Brasil no momento não está sob o governo de
nenhum ditador. Portanto, essa lei é totalmente
descabida. E tantas coisas para se consertar nesse país
e os senhores políticos querendo barrar a criatividade
Brazil / Paraná / Londrina
humana.
Brazil / São Paulo / Taubate
SOU SUPER CONTRA ESTA VOTAÇÃO, AO INVES DE
ESTAR COLOCANDO LEIS QUE AJUDASSEM O POVO, ELE
Brazil / Rio Grande do Sul / Porto FAZ AO CONTRARIO, FAZER LEIS IDIOTAS COMO ESTA
Alegre
Q DEVERIA SER PROIBIDO
Palhaçada. Já não basta um país cheio de tanta
roubalheira e MENTIRAS como nossos \ótimos\"
governantes adoram fazer... Agora resolveram proibir
tudo. Querem proibir jogos, querem proibir as pessoas
de se EXPRESSAR, (pq se isso acontece, a polícia come
de pau) e agora querem proibir ANIMES E MANGAS só
pelo simples fato de o autor não autorizar? Isso não
existe... Se querem proibir essas coisas que rolam na
internet?? ACABEM COM A INTERNET DO MUNDO
INTEIRO."
Brazil / Santa Catarina / Palhoca
a internet é decentralizada o proprio conceito do
protocolo (tcp ip) no qual a net é baseada já diz isso
,ou seja ninguém é dono dessa porra aqui;portanto
seus políticos e suas intenções malvadas de
Brazil / São Paulo / Maua
controle,mas nos da sociedade cívil ,não aceitamos.

ASSINATURAS

Fabio Dela Roca Fernandes

Helenita Prado Lott

Cicero Braga
Claudio Beulk Aquino
Diéssica Ribas
Elainne

Isabella Muller Camilotti
Wagner Diogo

Gisele Ribas Guimarães

Brazil / Santa Catarina / Florianopolis

político que teve filho chorando pq não deixaram ele
entrar em grupo de tradução é fogo...\r\njá não deu
essas Leis idiotas ? já não deu de ficar roubando do
nosso bolso ? ou censura ou rouba dinheiro, escolhe
um caminho, se vai mexer nos dois, vai haver
revolução
do
POVO.\r\nCORRUPÇÃO
ZERO
JÁ,
GENERAL, FECHA ESSA PORRA DO SENADO.

Concordo com a audiência pública e com o debate da
sociedade
civil
em
torno
da
questão
proposta.\r\n\r\nObrigada pela chance de participar
Brazil / Minas Gerais / Itajuba
como cidadã.\r\nAbraços,\r\nProf.a. Helenita Prado Lott
Eduardo Azeredo:\r\n\r\n O senhor deve comparecer
mais ao senado\r\ne trabalhar mais, só vejo o senhor
na telinha do senado uma vez a cada mes.\r\n É ouvi
falar em um trambique nas eleições.\r\nAté hoje não foi
Brazil / Minas Gerais / Catune
bem explicado.\r\n\r\n
Cicero Braga\r\n
Assunto de tamanha importancia deve ter debate
Brazil / Rio Grande do Sul / Porto publico, pois regularah o acesso aa rede de todos os
Alegre
brasileiros.
Definitivamente falta de tempo. Pelo amor de Deus,
Brazil / Rio Grande do Sul / Caxias Do com tanto problema que o Brasil tem que enfrentar,
Sul
ainda tem gente que acha que isso é crime.
Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro
Tipo, alem de ser idiota, pelo fato de que é uma
criação da pessoa, e ela tem o total direito de exibir
onde queira. Tem o ponto de que o cara não tem mais
nada pra fazer?/ Tem \crimes\" e problemas pra
resolver e vai deixa-los de lado para proibir pessoas de
Brazil / Paraná / Curitiba
escreverem estórias?/"
Brazil / Pernambuco / Recife
Totalmente idiota, agora querem tirar a nossa
liberdade de expressão, só faltava essa agora,
Brazil / Rio Grande do Sul / Porto ninguém tá copiando ninguém, é uma criação nossa,
Alegre
eles não podem simplesmente tirar isso de nós.

ASSINATURAS
Ridiculo esse projeto de lei...\r\nAo inves de procurar
algo decente para ajudar ao povo, começam a proíbir
uma atividade legal e saudavel...\r\nPor favor, Sr.
Senador, faça valer o seu salario milionário de maneira
correta e descente...
isso me repúdia muito , so tenho a lamentar o que esse
pais faz com nosco a cada dia que passa , tanto ladrao
por ae bandido amigos deles por ae soltos e nós aqui
fazendo uma cultura , insentivando conhecer novas
imagens e insentivos ... nada a comentar mais
eu naum falo pra esse senador depois dessa....
Aff, tanta coisa pra resolver no Brasil, Esse
Senadorzinho vem se preocupar com Fansub.\r\nVai
procurar o q fazer...
essa lei vai proibir a cultura internacional \r\n\r\nse
aprovarem essa lei vai ser uma vergonha para o
governo brasileiro

Thiago Viana

Brazil / Amazonas / Manaus

Adriano freitas moraes
jose pedro

Brazil / Goiás / Goiania
Brazil / São Paulo / Jundiai

Alysson Ricado

Brazil / Rondônia / Porto Velho

lucas
Rodrigo Belcastro Pereira
Brenda Mendes
Deyvisson Ferreira Ribeiro Almeida
Ricardo Ferrari Peloi
Pedro Framil
Henrique José Araujo de Souza
Natane Rincon Azevedo
João Henrique Bueno Fecchio
Cristiane Sayuri Minamikawa

Brazil / São Paulo / Caraguatatuba
Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro
Brazil / São Paulo / Sao Vicente
Brazil / Espírito Santo / Vitoria
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Brazil / Minas Gerais / Sao Lourenco
Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro
Brazil / Goiás / Goiania
Brazil / Goiás / Goiania
Brazil / São Paulo / Sorocaba
Brazil / Santa Catarina / Balneario
Camboriu
Estou junto nessa luta!!!
Brazil / Rio Grande do Sul /
Cachoeirinha
Onde está a liberdade nesse pais????\r\n
Não há condições nem fundamento para criminalizar
um trabalho gratuito, cujo único intuito é espalhar
Brazil / Espírito Santo / Serra
outros tipos de cultura,mundo afora.
Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro
Simplesmente um abuso contra a liberdade de
Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro expressão, a cibercultura e a criatividade do jovem.
Brazil / Rio Grande do Sul / Passo
Fundo
Sou totalmente contra a lei.

Aron Rodrigo Horst
Inoene Ferreira de Borba
Rodolfo de Almeida Campos
Lucas Carvalho
Barbara Assis
Vinicius Ghizzoni

ASSINATURAS
Eu nao vou aceitar isso porque nos temos
\r\ndireitos.!!!
Este Politico quer proibir uma coisa tão Inocente uma
coisa do BEM ao invez de proibir tantaz outras coisas,
um exemplo disso podemos dizer do cigarro, POR QUE
até hoje o cigarro não foi proibido sendo que faz uma
pessoa
ficar
viciada,
prejudica
outras
São Paulo / Sao Caetano Do Sul pessoas!\r\n\r\nLucas
Isso é ridiculo, qual é, as pessoas não tem mais direito
de criar nada? Elas fazem isso e não cobram apenas
querem mostrar para todos o que elas fizeram, só
porque usam nomes de 'personalidades' isso é um
crime, mesmo sem ser com intenção de ganhar
dinheiro com isso? Acho que tem que ser pensado
muito melhor sobre essa lei, e outra tem tanta coisa
para se fazer no país, e os 'Senadores' vão se
preocupar com isso, sendo que isso nao prejudica
São Paulo / Sao Paulo
ninguem?
Uma lei sem um verdadeiro intuito construtivo. Só vai
gerar confusão,além de que nenhum autor está
Sergipe / Aracaju
reclamando do trabalho dos fansubbers e etc.
Que coisa ridicula essa de colocar isso como criminoso
eles só querem estragar nossa diversão ja que nosso
pais não passa One Piece ou Naruto com episodios
Minas Gerais / Nova Lima
INTEIROS e sem CORTES.
com essa lei as pessoas irão perder a oportunidade de
conhecer algo sobre a cultura que já está se tornando
mundial,que é a cultura dos animes.Em minha opinião
por mais que isso seja proibido as pessoas como eu
não irão parar de assistir seus videos pela internet.\r\n\
r\n
São Paulo / Sao Paulo

Allan Carvalho Diniz

Brazil / Goiás / Goiania

Lucas Aguilera Sanchez

Brazil /

Brenda Califano

Brazil /

Marcella Figueirêdo de Vasconcelos

Brazil /

Thiago

Brazil /

amanda araújo sales

Brazil /

breno

Brazil / Maranhão / Paco Do Lumiar

esses bando de juízes ladrões que fazem a roubalheira
q querem e ninguem faz nada, ainda querem fazer de
nós ladrões igauis a eles!!!!!\r\n\r\nisto sim é um
absurdo!!!!!!!!!!!\r\n\r\nPolíticos pegam nosso dinheiro
para tirar nossa liberdade!!!!\r\n\r\nespero que tenha
ficado expresso minha indignação com esses seres que
não merecem nem serem catalogados como ladrão!!!
Pq isso é pouco perto do que eles fazem!!\r\n

ASSINATURAS

Osvaldo T Urashima
Ricardo Cillo Scarpelin
Juliano Contessa

Yumi

Kauê Aguillera do Carmo

lucas e. claret
VaiProibirNadaNaumò_ó

Muito importante a participação de uma comunidade
num lazer e criatividade intelectual sem danos a
terceiros, somos pacíficos e difundimos cultura entre os
nossos membros,desejamos com isso respeito com o
Brazil / São Paulo / Sao Jose Dos nosso trabalho,é isso que pedimos aos nossos políticos.
Campos
Grato.
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Brazil / São Paulo / Rafard
Sinceramente? Eu acho essa lei sem utilidade. Por que
afetará à todos os internautas que tem a fanfiction
como hobby!\r\nTirar algo que é inofensivo a todo
mundo, não é certo. Deviam se preocuparem com
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
coisas MAIS importantes!\r\n
Esse senador quer proibir a solidariedade?\r\nSim,
legendar Animes e traduzir Mangás é uma forma de
solidariedade, solidariedade com os fãs!\r\nIsso é um
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
absurdo.
por que o senador Azeredo não inventa outro projeto
de lei para deveder a internet de racker , virus e
cyberladrões do que pegar e proibir aqueles que fazem
a dublagem gratuita será que ele ele nunca assistiu um
Brazil / Minas Gerais / Pouso Alegre
animê na vida.
Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro

Pedro Henrique Faria Bicalho

Brazil / Minas Gerais / Belo Horizonte

André Luís

Brazil / Piauí / Teresina

axo que esse senador está se achando demais...\r\nele
não pode considerar fanssubbers,dubbers e etc,
criminosos.\r\no que eles fazem é um favor a nossa
sociedade, e assistir ler e fabricar seus proprios animes
é um modo de adiquirir cultura
Francamente, proibir tal ato consertará o Brasil?
Acredito que de tanto \extrair\" verbas dos cofres
públicos para fins pessoais, sem ofensas, mas esta é a
realidade, o Senhor Senador Eduardo Azeredo está em
dificuldades de exercer a sua função de Senador que é
acessorar este país.Caro Senador, creio que a coisas
muitos mais importantes para o Senhor se preocupar,
este seu ato é simplesmente fútil e banal, refletindo o
seu descaso com com a situação dos brasileiros em
geral."

ASSINATURAS
Felipe Coelho Machado
Lucas José Yarid
Alessandra
Yuri Mendonça Ferreira Rego
Camila Lamberti Pereira
mariana benitez fini
Mylena Sato
Fernando Canavello
Natan Silva
Isadora Casavechia
Anna Carolina Corrêa
Adriana Souza
Laura Mourão de Castro
Maria Emilia
Víctor Silva
Amanda Freitas Vince Alves
Maruzan dos Santos Araujo
Vanessa Ap. Chiconato
Uly Neves Torres Ribeiro

Marlon Bruno Teixeira Medeiros
Felipe Framil Assumpção
marcos vinicius santana pedreira
Nathalia Isabelle

Brazil / Rio Grande do Sul / Sao Não preciso falar nada, este é o maior absurdo que já
Leopoldo
li!\r\n\r\nInaceitável!!!!
Precisa Comenta????????
Brazil / São Paulo / Jundiai
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Brazil / Maranhão / Sao Luis
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Brazil / Tocantins / Palmas
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Brazil / Pernambuco / Recife
Liberdade para Legendas das series aqui no Brasil
Brazil / Rio Grande do Sul / Campo
Bom
Lastimável
Brazil / Paraná / Maringa
Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro
Brazil / São Paulo / Sao Bernardo Do
Campo
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Brazil / Paraná / Curitiba
¬¬'
Tornar o trabalho dos Fansubbers e outros, crime. É
Brazil / Goiás / Goiania
uma bela de uma bobagem.\r\n\r\n
Brazil / Ceará / Fortaleza
Brazil / Espírito Santo / Vila Velha
Brazil / Minas Gerais / Betim
Brazil / Minas Gerais / Ipatinga
Já é proibido compartilhar na rede produtos vendidos
legalmente no Brasil, agora estão querendo tornar
crime o ato de legendar produtos que não há no país e
rovávelmente nunca virão para o Brasil, tais como
muitos animes...\r\nIsso não faz sentido, para que
considerar crime algo tão comum, que nos dao
oportunidades de ver algo que se não fossem os
fansubbers nós nunca viríamos...\r\nSem deixar de
Brazil / Rio Grande do Sul / Viamao
lembrar que este é o principal intuito da internet.
Brazil / São Paulo / Araras
Brazil / Bahia / Salvador
há a necessidade de transparência e democracia na
aprovação desse projeto, tendo em vista que afetará
Brazil / Pará / Castanhal
milhões de brasileiros que usam a internet.\r\n

ASSINATURAS

Thulio
Rômulo Henrique Abrão Galindo

Saulo Amorim

Marcos Hiroshi Arakaki
Vitor Hugo Motta Nantes da Costa

Sócrates Eduardo Chieregato
Marcelo Moran

essa é boa -.- se ainda tivesse para vender os animes,
até entendia, mas o único jeito de pegar os animes é
Brazil / Paraíba / Joao Pessoa
pela internet -.Isso é uma vergonha, o país esta em condições
Brazil / São Paulo / Presidente precárias e as autoridades estão preocupadas com isso
Prudente
?\r\nO governo está pior do que eu pensava...\r\n
RIDICULO!!!!\r\n\r\nNo minimu esse palhaço pegou a
filho(a) assitindo Hentai! e por algum complexo de
\deus\" ta fazendo essa merda!\r\n\r\nque tal começar
a colocar na cadeia as pessoas q realmente merecem
talvez seus proprios \"Coleguinhas\"
de trabalho...
quem sabe ele num vai ate junto tambem\r\n\r\nnaum
me surpreenderia nada ter rolado uma Grana Alta, de
alguma
empresa\r\n\r\nIsso
simplesmente
me
decepciona com esse País!\r\n\r\nFALTA DO QUE FAZER
Brazil / Bahia / Ilheus
\r\n\r\n"
Os fansubbers não cometem um crime que se iguala a
transferir dinehiro da conta de um aposentado. Eles
simplesmente divulgam o anime, mangá ou serie que
passam em outros países os quais nos não temos
acesso completo no Brasil. Exemplo deste é o anime
\One
Piece\"
que
foi
passado
pelo
canal
fechado \"Cartoon Network\", com muitas alterações,
inclusive na história original, além de ser colocado no
Brazil / Minas Gerais / Santos Dumont ar incompleto.\r\n"
Eu acho isso um chiste pois então eu sou um criminoso
de pena de mais de 3 anos pois baixei o anime do
Brazil / Rio de Janeiro / Nova Iguacu
naruto completamente.
Isso é porque ele não tem o que fazer e fica querendo
atrapalhar a vida dos outros, pq o que agente baixa ou
posta em um site o problema é nosso ele nao tem nada
a ver com isso
Brazil / São Paulo / Franca
Nao concordo com o projeto, devemos discuti-lo com
muita calma e transparência para evitarmos possíveis
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
censuras a criatividade/cultura na internet do Brasil.

ASSINATURAS

Regina Isabelle Oda Lopes

Japan /

Marcus Vinícius Nascimento Silva

Brazil /

nivio sergio placidesgabrich

Brazil /

Leandro Augusto de Nardi
Andressa Rodrigues
Cristilâine Nakayama
Amanda de queiroz
Flavio Kaminishi
Algislayne Fechtner Coenga
Gabriel Sardinha Ferreira
Lauro Marcel Ghannam
Ana Alice Rodrigues Magalhães

Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil

Inacio da Cunha Bouéres Filho

Brazil /

/
/
/
/
/
/
/
/
/

Caro senhor senador,\r\nVossa senhoria é de uma
inutilidade incomparável! Há tantos outros problemas
para se resolver, e o sr. quer colocar essa lei?\r\nQue
tal melhorar o ensino? Transforme o ensino de escolas
estaduais ou municipais em nível de escolas
particulares... Aí quem sabe pelo menos o inglês eles
irão entender e assim assistir em sites americanos...\r\
São Paulo / Yamanashi Ken
n
O projeto de lei é um tanto vago. Seria necessário um
debate sobre o tema para que não ocorra um atentado
aos direitos dos usuarios da rede.
Bahia / Ilheus
se quiser fazer algo de util tente nao tentar aparecer
em cima de trabalhos feitos apenas para a divulgação
e nao buscando fundos ou recursos.\r\né um trabalho
livre e sem fundos.\r\ncolocamos na net e assim baixa
Minas Gerais / Belo Horizonte quem quer.
Não tirem nosso direito de privacidade!\r\n\r\nCorram
atrás de bandidos, do PCC, dos traficantes do Rio,
prendam os corruptos e nos deixem em paz, que
apenas queremos usar a Internet com privacidade!
Aposto que vocês querem nos vigiar, mas os senhores
São Paulo / Sao Caetano Do Sul com certeza terão anonimato quando quiserem!!!
São Paulo / Santos
Paraná / Maringa
Pará / Castanhal
Santa Catarina / Florianopolis
Mato Grosso / Cuiaba
Distrito Federal / Brasilia
Goiás / Goiania
Alagoas / Maceio
Sem comentários...
Sou contra a tradução ou mesmo o download de títulos
que tiveram seus direitos vendidos para emissoras ou
distribuidoras locais, contando que as mesmas
divulguem e não segurem as edições como é comum
aqui no Brasil, mas esperar que um Evangelion ou um
Afro Samurai da vida passe na TV aberta e sem cortes,
é esperar o papel que ta na minha frente sofra
Maranhão / Sao Luis
combustão espontânea.

Uriel Inácio Oliveira da Cruz

Sílvia De Assis Castro Leão

Bruna Forestieri Bolonhez

Pablo Garcia

Larissa Theiss

Brazil / Bahia / Salvador

ASSINATURAS
É simplesmente lamentável que com tantos assuntos
que requerem uma maior atenção do corpo legislativo
nacional, existem aqueles que abandonam a real
função de suas posições e abrem espaço para uma
discursão que, além de banal, é infundada, fere os
direitos a liberdade e ,de certa forma, inibe ações de
cunho solidário, visto que essas são atividades não têm
fins lucrativos baseando-se unicamente na boa vontade
dos contribuidores.

Creio que todo tipo de produto tem a liberdadede seus
admiradores como uma forma de expressão,
demonstração de criatividade e ponto de vista amplos,
ou individuais. Se fosse leis, histórias como as que são
Brazil / Bahia / Salvador
passadas para uma pós-ficção não deveriam ser feitas.
sou totalmente contra, pois no final eles trabalham
naquilo, traduzem, e se querem disponibilizar o
trabalho que tiverem ou não, é simplesmente problema
Brazil / Paraná / Maringa
deles.
Sou completamente contra a proibição dos fansubs,
eles não vendem nada, no máximo entre os máximos
pedem doações que nós, \otakus\", com muito prazer
doamos. E gostaria de vocês encarassem o fato de que
Anime não é desenho animado, não é \"coisa de
criança\", isso é um estereótipo criado por vocês.
Anime além de tudo é arte, uma bela história, uma
béla maneira de expressão. A dublagem e a censura
Brazil / Rio Grande do Sul / Sao impostas por vocês degrada em MUITO a qualidade
Leopoldo
original dos animes."

Brazil / Paraná / Curitiba

É um absurdo tentar transformar alguém que lê, cria e/
ou divide cultura em criminoso, pessoas que matam,
roubam e estupram continuam soltas. O espírito é
esse!!! Vamos prender pessoas que lêem e estudam,
deixemos livres esses outros, temos certeza de que ele
trarão muito mais dinheiro aos nossos deputados e
senadores da nossa maravilhosa República Brasileira.

ASSINATURAS
Há MUITOS OUTROS PROBLEMAS MAIS IMPORTANTES E
MAIS URGENTES (Saúde e Educação Brasileira, por
exemplo) com que se preocupar do que tentar podar a
criação de pessoas que não fazem apologia a nada que
prejudique ou fira a moral de alguém ou de alguma
outra ‘criação inicial’. No mundo das fanfics há regras
assim como em todo lugar. Certifiquem-se disso e
resolvam os verdadeiros PROBLEMAS!\r\nViva a
Bahia / Irece
liberdade de escolha! Viva a liberdade de expressão!
Tantas leis para melhorar, para diminuir a
criminalidade, a saude e a corrupção em nosso pais, e
tem gente que se preocupa com coisas que nao faz
mal a ninguem.\r\n\r\nInfelizmente esse e nosso
São Paulo / Maua
Brasil!!!.
Não é criando novas leis que irá mudar uma cultura,
acredito que a quantidade de leis existente já podem
resolver estes e muitos outros problemas, mas para
isso fiscalização e educação é primordial. E retirar um
meio de distribuição de cultura só para aumentar o
lucro das empresas não é um bom negócio.
Distrito Federal / Ceilandia
Os bandidos de verdade estão soltos,e apenas fãs
serão considerados criminosos,isso é ridículo!\r\nSou
Alagoas / Maceio
totalmente contra,e voto contra.

Bruna Ferreira

Brazil /

Tony Cesar

Brazil /

Leonardo Alves Pereira

Brazil /

Marcos

Brazil /

Toniel Prudente de carvalho

Brazil / São Paulo / Capao Bonito

Jamila

Brazil /

Lincoln Alves

Brazil /

Thiago Barrreto Carvalho

Brazil /

Rafael Lima

Brazil /

Temos o Direito de expressar o que queremos, e nao
quero ser monitorado pelo que outras pessoas fazem!!
Isso é um absuro, tal lei.\r\nNão podemos deixar isso
acontecer.\r\nSou totalmente contra a tal coisa absurda
Rio de Janeiro / Volta Redonda como essas, coisa sem fundamento total.\r\n
Em vez criar leis contra coisas tão inocentes e
criativas como a tradução dos animes, esses politicos
Minas Gerais / Uberaba
deviam trabalhar mais....
Isso é um abusrdo, já que os fanssubers, fazer
traduções e legendas sem fins lucrativos e trazem a
Ceará / Fortaleza
felicidade geral da população!!
Acho um absurdo esse senado fazer esse tipo de Lei,
sou a favor da Lei de diminuir os salarios de deputados
São Paulo / Sao Paulo
e senadores,essa sim eu sou a favor!!!

Deither
Ivan Brunet Garcia Lemos
Douglas Peres Teijeira
rodrigo silva de borba
Matheus Espinosa Machado
Leonardo
Guilherme de Sousa Fernades
Ana Cecília Gomes
Sheyla
Amanda Carla
Larissa Santos
Roberta Lewis
Paulo Ishizuka

Victor Moreira de Souza Beligote

ASSINATURAS
Acho que o senador em questão está maluco. O que
que tem de mais em baixar videos da internet e
colocar legendas? Se fosse comercializado pelo menos
seria um bom motivo para ser ilegal, masa é
totalmente gratuito.\r\nTem tanta coisa pra ser feita
nesse nosso país e os senadores se preocupam com
videos traduzidos e legendados. Por que antes disso
não resolvem o problema da educação no Brasil, a
Brazil / Rio Grande do Sul / Sao criminalidade, as drogas. \r\nNosso país tem muitas
Leopoldo
prioridades ainda,vamos resolve-las primeiro.
Brazil / Mato Grosso do Sul / Campo
Grande
Brazil / São Paulo / Salto
Brazil / Rio Grande do Sul / Sao
Leopoldo
Brazil / Rio Grande do Sul / Rio Grande
Brazil / Paraná / Cascavel
Brazil / Distrito Federal / Brasilia
Brazil / Pernambuco / Recife
Brazil / São Paulo / Diadema
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
¬¬
Brazil / Minas Gerais / Ipatinga
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
assino embaixo
Esta lei é uma vergonha, me lembra a crise do napster\
Brazil / São Paulo / Guarulhos
r\ntsc tsc
O que vai acontecer se essa lei sair\r\n\r\nEnquanto
isso, no presídio\r\n\r\n\Ta ligado akele caladão ali no
canto?\"\r\n\r\n\"só...ng fala com ele ..oq ele
fez?\"\r\n\r\n\"traduziu Full Metal Alchemist!\r\n\r\n\"TA
BRINCANDO!!\r\n\r\n\"to nada\"\r\n\r\n\"INTEIRO ????\"\
r\n\r\n\"interinho ...até o filme ... n dexo faltar
NADA\"\r\n\r\n\"o
cara
eh
um
lunático\"
\r\n_________________\r\n\r\nem outra cela:\r\n\r\nPq te
prenderam ?\r\n\r\nPq matei a minha mãe com um
martelo ! e vc ?\r\n\r\nSou Fansubber ! \r\n\r\nFICA
Brazil / Rio de Janeiro / Paracambi
LONGE DE MIM !!! FICA LONGE DE MIIIIIIM !!!"

Camilla Machado
zordon pereira da silva

Brazil /
Brazil /

Anne Karenine Guimarães Nascimento Brazil /

Kikom

Brazil /

Anderson Lima Zerloti

Brazil /

Giovana de Paulo

Brazil /

ASSINATURAS
Isso é repreção, as fics não são plagios de séries e
livros, como o senador diz, as vezes podem até usar
isso com inspiraçao, mais nao cópias. Não é porque o
senador manda em leis do país, que ele algum direito
para impidir as pessoas de criaçao propria, porque a
imaginação de uma pessoa, e algo que deveria
aproveitar, e não criticar. As fics, influenciam na
leitura, que é uma coisa que muitos jovens não ligam,
Rio de Janeiro / Rio De Janeiro e atráves dessas fics passaram a se importar.
Ceará / Fortaleza
Eu apoio essa Petição e espero sinceramente que, ao
criarem uma lei com relação à segurança da internet,
seja tomado o devido cuidado para não nos neguem os
direitos de liberdade de expressão. Já que muitos de
nós, apenas, queremos que todos tenham acesso às
informações, e que possamos expor nossas idéias para
o mundo.\r\nEspero que não estejamos prestes a voltar
Rio de Janeiro / Niteroi
à Ditadura de alguns anos atrás. \r\n
Po tentamos prestar um serviço legendando e
traduzindo animes e mangas e esse \senador\" vem ai
com essa de crime.Temos nossos direitos tbm.\r\nE eu
Distrito Federal / Brasilia
ate tenho duvidas sobre esse senador"
É um absurdo que a solidariedade e a criatividade
virem crime. Como podem existir pessoas de mente
São Paulo / Campinas
tão fechada neste país?\r\n
Todos temos direito de criação e a censura já foi
extinta há algum tempo. Será que essa ditadura vai
São Paulo / Santo Andre
voltar? Será que agora é crime sermos fãs?

Carlos Giovani Bono

Brazil / São Paulo / Dourado

Roberto Arruda Braga

Brazil / Pernambuco / Recife

Gostaria q todos senadores se preocupacem com
coisas mais importates como crimes de verdade naum
com uma lei q totalmente contra a Inclusão Digital
Eles não estam prejudicando a ninguém,isso se dar por
nois não termos acesso a nem metade deles,ja em tv
aberta nem 1 decimo tem e isso ainda sem ter nem
mesmo 1 pouco de qualidade e que se desgraça
totalemnte na tv aberta.

ASSINATURAS

Gustavo Martins

Brazil / São Paulo / Sao Paulo

Gilson Cristiano Fernandes

Brazil / São Paulo / Pindorama

Renato Santos Ribeiro

Antonio Paulo D'el-Rei França Filho

André Leandro Santos Silva

thiago nuremberg
Danny Cohen
anderson macário

Toda tradução é feita sem fins comerciais, pessoas de
má fé podem copiar essas traduções e re-vender oque
pode se considerar ilegal, mas ainda assim não há
razão para culpar quem faz um trabalho limpo e
honesto
simplesmente
para
proporcionar
entreterimento para o público brasileiro, as pessoas
que assistem e gostam de animes.
Essa lei é um completo absurdo, esse pais esta virando
oq ditadura???\r\neu baixo arquivos, animes e mts
outras coisas da net a 4 anos e por isso vou ser
considerado um criminoso???\r\nos deputados devem
criar leis para melhorar o pais ñ para piorar td, a era da
internet é essa vcs ñ podem proibir a pessoar d
aproveitarem dela

Acredito que esse projeto deva ser discutido
apropriadamente entra as partes que serão englobadas
Brazil / São Paulo / Paulinia
olhando os dosi lados e não apenas um lado da moeda.
Acho certo o combate a pedofilia, mas nem todos são
pedófilos!\r\nNão é certo tirar de todos o que uns
fazem o certo é ser coerente e procurar o verdadeiros
pedofilos nao querer impedir todos os usuarios melhore
e seja mais especifico no que desejas e nao queria
proibir todos ao acesso com a internet para baixar
séries ou animes! Pois a repressao ja acabou a muito
tempo
estamos
\livres\"(se
posso
dizer
isso)
Brazil / Sergipe / Aracaju
agora.\r\nMuito obrigado pela atenção."
Fansubbers apenas promovem a cultura dos países,
com base nos conteúdos exibidos em suas
emissoras.Em suma isso não pode ser considerado
Brazil / São Paulo / Campo Limpo crime, os conteúdos são disponibilizados gratuitamente
Paulista
para download.
Não gostei dessa opinião eles deveriam estar mais
preucupado
com
a
fome
no
nordeste
breasileiro,ou\r\ncom a falta de infra estruturas nas
rodovias,\r\ncom as violencias ezercidas pelo trafico
nas favelas do brasil,com a fraude e a corrupção que
Brazil / São Paulo / Caraguatatuba
acontece no congresso nacional,continua ...
Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro
Brazil / Pernambuco / Recife

ASSINATURAS
Mariana Freitas
Malany Hammel
Míryan Patrícia Tenório Ferreira
Johnatas Teixeira de Freitas
Brener Giacarelli
Priscila Menezes de Campos
Ana Carolina Valera
Beatriz
Juliana
Radjon Rodrigues Haque
Laila Vieira Fernandes da Silva

Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil

Robson Luiz de Farias Filho

Brazil / Espírito Santo / Cariacica

Thamires Ribeiro
douglas bernardino porto

Brazil / São Paulo / Sao Caetano Do Sul E cadê o nosso direito?
Brazil / Minas Gerais / Belo Horizonte fora!!! azeredo\r\n
A atividade não tem como objetivo lucrar!!!\r\nIsso é
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
um absurdo!!!
Brazil / Goiás / Anapolis
Hipocrisia típica dos Politicos Brasileiros...\r\n\r\n\r\n
Internet é livre. Invista em Projetos que tragam o Bom
Senso às pessoas, e assim aprendemos valores. Isso
evita que as pessoas seja mais burras e ignorantes e
aprendam a investir em si próprios e com liberdade.
Apoio sim a fiscalização autorizada, mas nunca será
possivel cuidar de 6 Bi lhões de acessos. Por isso
acredito que nosso Governo possa tomar medidas
inteligentes ensinado educação, respeito e igualdade.
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Vai lá Brasil acredito em você ainda.
Sou contra o PL do Senador Eduardo Azeredo, é mal
escrito do ponto de vista jurídico e abrangente ao
ponto de limitar a liberdade de expressão na internet.
Sou a favor de um debate a longo prazo para
regularizar a internet no Brasil, é necessário discutir a
Brazil / Bahia / Vitoria Da Conquista
cibercultura antes de criminalizá-la.

Carla Simoni Pereira
Joao Carlos De Oliveira Maia

Dilvaney Storch Goecking

Leon Lacerda Lima

/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

Rio de Janeiro / Rio De Janeiro
Rio Grande do Sul / Sao Sepe
Alagoas / Maceio
Minas Gerais / Uberlandia
São Paulo / Votuporanga
São Paulo / Santos
São Paulo / Santos
São Paulo / Sao Paulo
São Paulo / Sao Paulo
Acre / Rio Branco
Distrito Federal / Brasilia

Só falta falar que o Anime e os Fansubs estão
insentivando a criminalidade igual eles fazem com
tudo!!

ASSINATURAS

Paula Reggiori

Brazil / Paraná / Curitiba

Kaio Henrique Lima de Queiroz

Brazil / Distrito Federal / Taguatinga

Gabryell Reis

Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro

Julia Salazar Nunes

Brazil / Espírito Santo / Serra

Raul Rocha da Costa

Brazil / São Paulo / Sao Paulo

Dário Uchôa Abreu Monteiro

Brazil / Ceará / Fortaleza

Freed de Souza Menezes

Brazil / Paraíba / Joao Pessoa

digamos um sim enorme para liberdade de expressão
seja na internet ou fora dela, fanfics acima de tudo são
cultura, estimulam os jovens a escrever e serem
criativos, estimula mais ainda a leitura, coisa que
brasileiro precisa e MUITO!
Não concordo com a decisão tomada. A publicação de
fanfictions não deve ser proibida, não é criminosa e há
disclaimers. Ou seja, não há benefício próprio, além de
ser um hobby.
É...Brasil agora tá virando terra de ninguém, olhe só
essa lei desse Senador. Agora a cadeia vai estar cheias
de jovens, cujo qual intuito é ajudar outras pessoas que
querem
se
divertir
de
maneira
sadia
na
internet.\r\nEsse político quer mais que entre mais
dinheiro na carteira dele graças aos impostos que
pagamos, isso sim!
Olha, eu acho que com todos os problemas do país,
parar para se preucupar com uma diversão, que é o
ato de ler ou escrever fanfics, é um absurdo!\r\nAté
porque, isso fere o direito de liberdade de expressão,
parece que voltamos aos tempos da ditadura, em que
tudo que fosse dito ou falado e que fosse contra o
governo era motivo para prisão.\r\nEssa lei não deveria
ser aprovada!
Acho que não há motivo para tornar criminoso os
fansubbers, ou quem quer que seja, apenas por
traduzir e/ou legendar anime/manga.\r\n Eles devem se
preocupar com problemas de verdade, além do que,
não há nada de errado em levar animes/mangas para
fãs.
Isso é ridiculo, principalmente pelo fato de os animes
serem gratuitos.\r\n Não ha maldade em nada feito até
agora e não é nenhum tipo de crime traduzir animes e
fazer dawnloads deles!!!
é uma injustiça querer tirar a nossa fonte de diversão,
o nosso lazer, ´~ao estamos cometende nem um crime
apenas se divertindo!

ASSINATURAS

Saulo dias

igor ribamar matsui

Núria Della Volpe

Graciele Pereira Garcia
Teresinha Cordeiro Silva
Priscilla Lemes
Donovan
Ester Maria Silva Carvalho Rebecchi
Lara Rayssa França de Almeida
clarissa c
thales
Adson Diego Dionisio da Silva
Diego Ribeiro

q palhaçada esse senador\r\nvai cuidar de algo mais
importante pro nosso brasil.. aposto q o cara nem sabe
Brazil / Minas Gerais / Coronel q q e internet.computador pra ele deve de ser um bixo
Fabriciano
de 10 cabeças
eu nao aceito isso!!!como ficam as pessoas que nao
tem condiçoe srpa comrpar os mangás?se tivessemos
bons tradutores nas empresas e deixasse no original e
nao traduzido os mangás,nós nao teríamos motivos pra
fazer isso ,se sao contra os fansubbers, tratem de
trazer os mangás pro BR o mais perto do original
Brazil / São Paulo / Sao Roque
possivel\r\n
Se vocês realmente fizerem isso, vão estar rompendo
um hobby de muitos jovens que exercem sua
criatividade e sua imaginação e depoem na fanfiction.O
Brasil era para ser um país livre, não que os deputados
escolhessem se os jovens iam gostar ou não de
desenhos animados japoneses.Pensem naqueles que
Brazil / São Paulo / Guaruja
gostam de animes e mangás.
Issxo não pode acontecer!Tudo isso é muito importante
para
os
fãns!\r\nNós
fazemos
Fanfics/FANSUBBERS/Traduzimos não com a intenção
de
roubar
os
direitos,mas
sim,como
adimiração.\r\nQueremos que o trabalho dos autores
seja mais reconhecido no país/mundo,para que todos
Brazil / São Paulo / Paraguacu Paulista vejam quanto é magnífico!\r\n\r\n
Brazil / São Paulo / Mairipora
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Brazil / Minas Gerais / Uberlandia
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Para que tudo isso??? X_X''\r\nÉ falta do que fazer
Brazil / São Paulo / Aracatuba
né??
Brazil / Distrito Federal / Brasilia
SOU TOTALMENTE CONTRA
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
isso é acabar com a liberdade
Com tanta coisa para fazer nesse Brasil, ele
Brazil / Paraíba / Campina Grande
tenta\r\nmarginalizar as relações pela web!
Total absurdo isso!!!!!!
Brazil / Rio Grande do Sul / Pelotas

ASSINATURAS

Bruno Vieira Veiga de Oliveira
Vitor Hugo Diniz Oliveira

Jefferson Gomes dos Santos

Marina Yumi

Daniel Félix Neves do Nascimento

Eliara Torres da Costa

Joao Neto

Simplesmente é ridículo falar nesse tipo de lei em
\r\num país em que ainda temos problemas primários..\
r\npor favor seu senador,vá procurar algo mais útil
Brazil / São Paulo / Boituva
para fazer
Acho este projeto de Lei Antinconstitucional e antidemocrático, o senador, com o perdão da expressão de
Brazil / Minas Gerais / Belo Horizonte ter \ Viajado na maionese\" ¬¬"
\r\num pouco de cultura que resta nesse pais.\r\nvocê
não sabe nem mesmo quantas pessouas são mortas
por dia, nem mesmo se à descriminação nas ruas, vc
Brazil / São Paulo / Diadema
so liga pro seu dinheiro que esta sujando o brasil.\r\n
uem rouba dinheiro público, faz lavagem de dinheiro,
tráficos de drogas, mata crianças jogando-as pela
janela, briga com sua gangue na porta de uma balada
não vai preso... agora se nós usarmos mp3 temos que
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
ser presos?
vocês, senhores políticos brasileiros, deveriam pensar
em um meio de combater a fome e a miséria ao invés
de tentarem tirar os poucos momentos de diversão que
Brazil / Minas Gerais / Belo Horizonte temos em nossa vida tão difícil.
Uma criação feita pelos internautas não deveria ser
crime, afinal, não é CÓPIA, mais sim uma história
criada por ele próprio, que carrega todos os direitos da
pessoa que escreveu. Se isso for considerado lei, todos
os autores de livros poderão ser presos, porque pra
mim, é exatamente o mesmo caso, mais as fictions não
Brazil / São Paulo / Sao Bento Do são publicadas em livros, mais sim em páginas da
Sapucai
internet!
Uma Ideia Que Acaba Com Uma Das Principais Fontes
De Imaginacao e Criatividade,Visto Uma Das Poucas No
Brasil. Ao Inves De Ficarem Criando Leis Para Impedir A
Destribuicao De Animes e Mangas Gratuitos,Todos
Feitos De Hobbies De Outras Pessoas, Combatam a
Pedofilia, A Corrupcao Dentro Da Propria Politica Do
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Governo, A Violencia e As Drogas.

Emerson santos silva

Raymara Iris Pinkagoheiro Gomes
Mariana David Bueno dos Santos

Carlos Eduardo Sesun Bill

Cora Golbspan
leonardo moraes

ASSINATURAS
Engraçado é que ninguém faz lei contra a imunidade
parlamentar, contra as 2 férias ao ano dos nossos
políticos, contra os cartões corporativos, contra as
ONGs de fachada que sugam o dinheiro público como
um ralo, contra as centenas de empreiteiras que nunca
terminam sua obras mas recebem o dinheirinho do
contribuinte, contra os mensalões e derivados (a cada
dia
aparece
um
novo
escândalo!),
gestões
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
incompetentes e irresponsáveis…
Porfavor... Vamos nos preocupar com algo que
interessa a sociedade, que favoreça o Brasil! acho que
os Subers não afetam ninguém, só dão alegria a s
pessoas
que
gostam
de
animes
e
outros
desenhos!\r\nPra mim, esse poléticos tem é que criar
leis para a fome no brasil! e outras mais que o Brasil
Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro precise de verdade!
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Os Fans presão a obra original. Quando se ama
alguma espreção de\r\narte, você quer difundir e dar
mais acesso a ela, para dar oportunidade\r\na outras
pessoas. Já as \Fan Fiction\", são as demonstrações de
respeito\r\ndo Fan para omenagiar a arte. Se ele foce
tirar proveito da obra, Ele só\r\nse dedicaria em prou
de algum lucro comercial, e não gratuito e\r\nartistico.
Brazil / Paraná / Curitiba
Assim sendo crime.\r\n"
Isso é limitar a expansão da cultura. O que leva CRIAR
UM FANFIC ser errado? Ao invés de estarem cuidando
de VERDADEIROS criminosos, o governo está ocupado
criando leis inúteis.\r\nEstamos voltando à ditadura:
não se pode pensar nada que seja contra os princípios
do governo. Agora irão privar jovens (que podem se
tornar grandes nomes da literatura, escrevendo um
Brazil / Rio Grande do Sul / Porto fanfic) de criar e desenvolver seu talento, apenas por
Alegre
estar sendo divulgado na internet.\r\n
eu acho que isso nao pode acontecer, Tao tirando toda
Brazil / Paraná / Londrina
a liberdade do brasil ...

ASSINATURAS

Alysson Leite Barbosa

Brazil / Ceará / Fortaleza

Eduardo Moreira Braga Neto

Brazil / Distrito Federal / Brasilia

Yuri Alencar Neves

Brazil / Ceará / Fortaleza

Bianca Teixeira Cavalhieri
Daniel de Araujo Ribeiro
Carolina Novaes Peres
Bruno Giordano Silva de Oliveira
Matheus Reis
Jairo Charnoski do Nascimento
Joana Darc Dos Santos
Rayssa

Brazil / São Paulo / Praia Grande
Brazil / Rio de Janeiro / Niteroi
Brazil / São Paulo / Atibaia
Brazil / Rio Grande do Sul / Canoas
Brazil / Minas Gerais / Passos
Brazil / Sergipe / Ribeiropolis
Brazil / Goiás / Goiania
Brazil / Rio de Janeiro / Niteroi
Brazil / São Paulo / Sao Bernardo Do
Campo
Brazil / Rio Grande do Sul / Farroupilha
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Brazil / Paraíba / Joao Pessoa

Amanda Moraes
Neimar Volpini
RENAN Martins
Heluza Caldeira de Jesus
David Oliveira Fonseca

Liberdade é o bem maior do ser humano.\r\nO trabalho
dos fansubbers é apoiado até mesmo por algumas
distribuidoras. Sem nenhum interesse econômico, eles
se comprometem em trazer, para nós fãs, animes e
mangás populares ou não, ajudando na divuldação
dessa cultura japonesa que cresce a cada ano no brasil
e no mundo.
A internet é um meio de comunicação livre. Caso não
queiram que esse tipo de conteúdo não seja exposto
nele que criem maneiras para não permitir o
divulgação
destes
conteúdos
na
rede
de
computadores. Está lei é ridícula como varias outras
que vocês ( deputados e senadores) votam que apenas
beneficiam vocês próprios.
Uma Das Maiores Criatividades Da Internet É A
Tradução De Outras Culturas Como Anime= Cultura
Japonesa, O Que Isso Tem A Ver Com Crime... Ridiculo
Tal pensamento
Acho isso um absurdo, porque todos nós temos o
direito de escrever e querer que outros vejam a nossa
criação e eu acho que esse cara não tem mais nada
pra fazer e ficar criando leis para que nós jovens não
possamos ser livres e eu quero muito que essa
petissão ganhe e que nós possamos fazer fics por pura
e expontanea vontade!

ASSINATURAS
Livia Alonso
Beatriz Avanso
Mariana Martin Lindquist
Eryka Irynna de Abreu Vieira
Maiara Costa Tissi

Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil

/
/
/
/
/

São Paulo / Tupa
São Paulo / Diadema
São Paulo / Sao Paulo
Distrito Federal / Brasilia
São Paulo / Sao Paulo

Gabriela Ornellas

Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro

Lucas Souza Ernesto
Chiel

Brazil / Minas Gerais / Passos
Brazil / São Paulo / Sao Paulo

Carlos Rogério Cavalcante Cordeiro
Junior
Brazil / Pernambuco / Recife

Vitória Noronha

Brazil / Rio Grande do Sul / Cruz Alta

Tiago Andrade Camacho

Brazil / Santa Catarina / Curitibanos

...
Sou contra a lei, é rídicula.
ISSO É SIMPLISMENTE RIDICULO!
Escrevo Fanfic e isso não é absurdo nenhum ! E se, um
dia, alguma fanfic virar livro? Aí duvido que ele vai
prender a pessoa!\r\n\r\nIsso acaba com os direitos
humanos!
infantil!\r\nDeveriam se preocupar com a educação e
como conter a violência!
esses senadores devieriam se preocupar mais com
projetos para a sociedade e com a corrupçao na
propria casa deles do que com fansubers q nao
cometem crime algum ao legendar animes, isso é uma
verdadeira palhaçada ( mais uma tão frequente nesse
país )
Vocês não podem impedir nós, jovens de fazer nossas
criações! Eu, como uma escritora e leitora de fanfics
acho isso um absurdo, pois eu não estou matando,
nem roubando, estou escrevendo e lendo histórias que
me fazem mais criativa e me ajudam até mesmo à
escrever redações nas provas. Acho, sinceramente,
rídiculo.
É um ato de abuso a liberdade induvidual, toda e
qualquer tradução e legenda das séries são de total
intuito \funclubica\" sem nenhuma visão economialucrativa, ou seja, é de graça e sem nenhuma
tentantiva de roubo de imagem ou direito ilegal."

ASSINATURAS

Sabrina Sayuri Suenaga

Brazil / Paraná / Umuarama

Eric Carvalho do Nascimento \Terceira
parte\""
Brazil / Rondônia / Ariquemes

João Paulo Dias Araújo

Brazil / Minas Gerais / Belo Horizonte

Ândrio Taege
Paula Letícia Campos Siqueira

Brazil / Rio Grande do Sul / Guaiba
Brazil / São Paulo / Sao Paulo

juliano do carmo

Brazil / Minas Gerais / Belo Horizonte

não deu pra escrever tudo na outra petição então
continua aqui...não cabe nem mais um bandidinho, e
vão tornar crime traduzir Seriados, Animes e mangás?
Esses fansubs usam o seu tempo livre para traduzirem,
até chegar às mãos de outras pessoas que gostam, e
quase todos os animes e mangás nem tem dublado ou
traduzido aqui no Brasil, as editoras de mangás muitas
vezes licenciam um título depois de ver o sucesso que
tem entre os fãs na internet e decidem publicá-las,..
Finalmente, a última parta da família Carvalho do
Nascimento:\r\nSim, meu protesto é exclusivamente
aos Fansubs de animes! Mas acho ainda que todo esse
material seja de lazer! Se a pessoa pode passar um
material podre pela internet como vídeos inúteis que
acabam com a vida de pessoas que apostam numa
internet decente, pode também aceitar vídeos de
outros que querem ver os malditos desenhos do outro
lado do mundo que nunca passam na televisão aberta
tão podre como a brasileira!
Isso é uma vergonha , um desrespeito ao nosso direito
de liberdade , nos devemos ser livres a divulgar nossas
ideias e ter acesso a cultura de outros paise. Se o
Brasil esta tão preucupado com uma invasão cultural
pelo japão , entao que expulse todos os japoneses e
seus decedentes do brasil no ano do centenario =D.
Com tantas irregularidades nesse governo porco, vem
mexer
com
as
pessoas
que
estão
quietas.\r\n\r\nPalhaçada.
Este \senador\" só está querendo mostrar serviço
depois daquela denúncia de mensalão contra ele. É do
tipo que quer ética e ordem na internet brasileira,
sendo que ele mesmo nem sabe o que é ter ética e
ordem na própria vida. Não aceito nenhuma lei de um
sujeito desses, ainda mais por se tratar de algo mal
resolvido e sem transparência para com todos os
internautas brasileiros!"

Erlon

Markus Hassel

João Felipe Coimbra Buaes
Maria de Jesus Ribeiro Alves
Fabrício Costa Tissi
Thauan Rocha Porto
Mariana Zanin
RAFAEL TELES
Marco Bruno Ferreira Vasconcellos
Renan Márcio Neves Resende
Igor Nunes
João Rudá
Daniela Y Taminato

ASSINATURAS
Eu não admito isso,e melhor ele se preocupar em
melhorar o Brasil ou nos dubladores e tradutores
vamos acabar com a raça dele!!!Não se meta onde e
chamado Eduardo,muitas pessoas contam com nos
dubladores e tradutores para poderem assitirem
animes e ler seus mangas q as vezes são difíceis de se
encontrarem!!!!Vá procurar outra coisa para fazer mas
não venha com essa de prender e multar os dubladores
Brazil / Ceará / Fortaleza
e tradutores!!!!
Porque esses políticos nunca se preocupam com a
violência,
com
a
fome,
com
a
pedofilia,
hein?\r\n\r\nEles acham que ver anime é crime, baixar
músicas é crime só porque é de graça?\r\n\r\n\r\nNós,
jovens, que não cometemos sequer nenhum crime,
fomos xingados com estereótipos desse político semBrazil / Rio de Janeiro / Duque De vergonha que quer acabar com a alegria dos jovens
Caxias
brasileiros.\r\n\r\nEsse país é muito revoltante!
Vocês sabem o que acontece com quem vai preso aqui
no brazilzinho, ne... querem transformar quem baixa
séries de TV em criminosos? ... bom, superlotação das
cadeias e aumento da criminalidade em 580% (sendo
otimista) é o menor dos problemas do governo depois
Brazil / Rio Grande do Sul / Porto de aprovar essa merda. Vamos voltar aos tempos das
Alegre
cavernas?!?!
Brazil / São Paulo / Tupa
Brazil / Santa Catarina / Florianopolis
Brazil / Bahia / Eunapolis
Brazil / Rio Grande do Sul / Porto
Alegre
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Existem problemas muitos mais importantes para o
Brazil / Minas Gerais / Belo Horizonte senador se preocupar.
Brazil / Minas Gerais / Uberlandia
Isso é um absurdo!!!
Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro Sinceramente... Eu os desprezo
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Pela transparëncia na rede digital.

ASSINATURAS

Paulo César Simões Mendonça Jr

Brazil / Minas Gerais / Leopoldina

Renan Zgoda

Brazil / Paraná / Curitiba

Beatriz Felicio Marques

Brazil / Ceará / Fortaleza

suelene pereira de lima

Brazil / São Paulo / Sao Paulo

Tiago Gamla

Brazil / Paraná / Curitiba

Carlos Messala Borges de Oliveira
Lídia Sayuri

Brazil / Minas Gerais / Arcos
Brazil / São Paulo / Sao Paulo

Fansubbers são um produto da rede de computadores.
na maioria das vezes o resultado do seu trabalho é
muito superior ao de empresas especializadas e não
tem fins lucrativos! Os próprios japoneses não se
importam com os fanssubers de seus animes! Por que
deveria-se criminalizar o trabalho que é feito por puro
gosto? Porque o governo não se preocupa com as
reformas que nosso país tanto necessita?
Aos sábios resta a rizada que cala os pensamentos de
tal ser que por vez pensa estar fazendo algo
significante, quando ao menos do ver dos mesmos
sábios está tentando criar algo intolerante conforme
auto-imagem ignorante.
Acabar com as fictions que se baseam em livros e
séries tudo bem, porque as idéias não são próprias;
mas com as fictions que são feitas com as próprias
idéias das pessoas é meio sem sentido. O que tem de
errado demonstrar suas ídeias em público?
O senado \deveria\" ter coisa mais importante pra se
preocupar. Tenho minhas dúvidas se o senador sabe
usar um computador, quanto mais a internet."
Absurda esta lei, pois vai contra a genialidade de
muitos, que pelo mundo investem em seu passa tempo
divulgar
outras
culturas
etre
os
demais
internautas.\r\nSe o problema analisado for o direito de
autoria, creio que existam outros meios e não a
criminalização de um ato banal como a divulagação e
quem sabe criatividade dos individuos.\r\n\r\nRIDICULA
A MENTALIDADE DE NOSSOS PARLAMENTARES.
Parece piada. Quase como prevenir câncer de pele
apagando as chamas do Sol; ou a AIDS cortando o
pênis fora. É por essas e outras que o Brasil está
fadado ao fracasso! Ora demonstra tanta maturidade
diante
do
arrocho
político
das
organizações
internacionais, ora me faz uma cagada dessas.
Concordo que já passou da hora de tal regulamentação
ser criada, mas tê-la como FRUTO DA IGNORÂNCIA é
ridículo, humilhante e retrógrado.
Diga não à ditadura e a ignorância !!

Jess
Victor Matheus Fabris Budant
FELIPE DA SILVA TEIXEIRA

ASSINATURAS
Nossa, que lei ridícula! Por que ele não gasta o tempo
dele fazendo coisas realmente prestam e ajudam?
Enquanto vários políticos ladrões, assassinos de
verdade e outros criminosos estão por aí soltos, esse
cara vai se preocupar em prender as pessoas que tem
criatividade e se expressam através de fanfics,
divertindo muitas outras ou alguém que está
traduzindo alguma coisa? Me poupe, quem devia estar
Brazil / Mato Grosso / Cuiaba
na cadeia era ele, por ter idéias tão estúpidas!
Brazil / Mato Grosso do Sul / Campo
Grande
Brazil / São Paulo / Sao Paulo

ASSINATURAS
Jaderson Pedro Bonfim da Costa
thomas vaz
Talita Jinkings Araujo
tais Jinkings araujo
Juliana Pacheco
Beatriz

Brazil / São Paulo / Monte Mor
Brazil / Santa Catarina / Joinville
Brazil / Rio de Janeiro / Teresopolis
Brazil / Rio de Janeiro / Teresopolis
Brazil / Distrito Federal / Brasilia
Brazil / Rio de Janeiro / Sao Joao De
Meriti

Carolina
Luiz Paulo Ribeiro Bahia
Isabela Vitelli

Brazil / Paraná / Londrina
Brazil / Pará / Belem
Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro

Caroline Fernandes de Abreu

Brazil / São Paulo / Santos

Daniel Luiz

Brazil / São Paulo / Sao Paulo

Bruna

Brazil / Amazonas / Manaus

Layanne Rosa Venancio

Brazil / Goiás / Goiania

Liberdade de expressao!\r\nComemorando o fim da
ditadura e entrando em outra.\r\nQue país é esse?
Isso é uma coisa absurda e repentina!
voltamos a sensura?
Preocupem-se com coisas realmente sérias, como a
fome, violência contra crianças e idosos, pessoas que
sofrem discriminação, pessoas que não tem nem onde
morar, e por aí vai... Dêem um jeito nisso, e não em
coisas que até hoje não deram problemas a
ninguém.\r\nNão tire nosso direito, de publicar uma
coisa, realmente NOSSA!
É um absurdo que ao invés de irem prender hackers e
pedófilos eles venham querer prender gente que faz
um trabalho para o divertimento dos outros!
Acredito que o povo têm direito de ter acesso ao
conteúdo disponibilizado na internet. Quanto à pena
com relação a fansubbers e scanlations groups é uma
arbitrariedade e falta de respeito com o povo.\r\nSe
pagamos impostos, pagamos internet temos o direito
de usufruir dela. Vivemos em uma república
democrática, a era da ditadura acabou!
Isso é um abuso...\r\nPrender politico ladrão ele não
quer não né!!\r\nAgora atrapalhar a vida dos
internautas ele consegue!!

Hígno Rafael Machado Martins

Brazil /

Juliana

Brazil /

Gabriel Diniz

Brazil /

Rafael Matos

Brazil /

Miguel Filipe Marquilhas Romão
Letícia Rodrigues Nunes
Vinícius de Oliveira Rodrigues

Brazil /
Brazil /
Brazil /

ASSINATURAS
NÓS que somos os chefes dos políticos, tendo em vista
que somos nos que os colocamos nos cargo que eles
exercem!\r\nalém de não cumprir com as obrigações
de
estado!\r\ncomo
dar
comida,
segurança,
informação, saúde e etc; ainda querem nos prejudicar
ainda mais com uma lei ridícula dessas .\r\nAprovar Lei
para pena de morte pra vários crimes graves incluindo CORRUPÇÃO - eles nao fazem!\r\nisso tudo é
Rio de Janeiro / Niteroi
uma grande palhaçada!\r\n
Isso é um absurdo, não posso crer que uma das
atividades mais criativas, famosas e de integração
cultural (brasil com japão) esteja sendo julgada como
algo ruim. Não é compreensível os argumentos do
senador que tão pouco deve conhecer e vivenciar o
Distrito Federal / Brasilia
que o próprio acusa.
Isso é um absurdo, uma lei dese nível tem que atingir
somente pirataria de arquivos já lançados com marca
registrada no pais. Fansubbers só trazem coisas que
São Paulo / Sao Paulo
ainda estão sem marca registrada no país
Depois da Lei Seca, é isso que me apresentam,\r\nao
invés de cuidar de problemas de maior prioridade,
querem impedir a criatividade e a\r\n'caridade' de
pessoas que traduzem série que nunca chegarão ao
Brasil.\r\n\r\nA demanda cresce, mas não será atendida
tão cedo, dos milhares de animes espalhados, 1 ou 2
são licenciados no Brasil, e mesmo assim este Senador
quer colocar o brasileiro adolescente, e adulto, contra a
parede.\r\n\r\n
São Paulo / Sao Vicente
O trabalho dos Fansubers não é um crime não, mas é
sim um meio de transmitir as outras pessoas os anime
e mangás do japão e o que eles apenas fazem é
adicionar uma legenda para que os demais amantes de
anime consigam perceber o dito episodio, filme ou
mangá. O mesmo acontece nos filmes de cinema. O
que é que as pessoas metem nos filmes para que as
outras pessoas de um cultura diferente possam
entender??? Uma legenda. E apenas isso não pode de
Acre / Rio Branco
maneira nenhuma ser considerado um crime.
Espírito Santo / Colatina
Bahia / Salvador

ASSINATURAS
Francisco Prado
Raul Arthur Fernandes Rosa

Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Brazil / Paraná / Londrina

Ana Cristina Martins dos Santos
Rafaella Correia e Silva
Luiza Barbosa Caldeira
Lucas Amadeu
Larissa da Rocha do Bem
Caio Merici Serpentini

Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil

/
/
/
/
/
/

Ântoni Santhiago Nogueira de Almeida Brazil /
Rodrigo Teodoro Magalhães
Brazil /
Ludmila Boldrini Santos
Brazil /
Robson
Thiago Guimarães e Silva

Brazil /
Brazil /

Laercio Santana

Brazil /

Roberto Shuiti Tetsuya

Brazil /

Eduardo Weidman Barijan

Brazil /

Jéssica Alves

Brazil /

Rochele Freire Guedes

Brazil /

São Paulo / Sao Caetano Do Sul
Pernambuco / Recife
Minas Gerais / Uberaba
Paraná / Curitiba
São Paulo / Serrana
São Paulo / Jandira
Sou contra este projeto de lei e seus defensores
Era melhor se preocupar com a saúde e educação da
população.
Rondônia / Porto Velho
Goiás / Anapolis
sem comentarios u.u'
Espírito Santo / Vila Velha
Absurdo!
O pais esta tão perfeito que este senhor esta tendo de
usar sua enorme criatividade para fazer valer seu tão
São Paulo / Sao Paulo
baixo salário =´(
Minas Gerais / Belo Horizonte Que absurdo.
Criar leis para ajudar o brasileiros ninguém cria, mas
Distrito Federal / Planaltina
perder tempo inventando moda...
Que lei ridícula! Esses políticos não devem ter um bom
acessor formado em filosofia, porque se tivessem não
São Paulo / Campinas
fariam leis tão estúpidas como essa!
Se quiserem parar com o \crime\" que dizem ser a
tradução de séries, etc, então que licenciem os animes,
séries, filmes que não estão disponíveis em língua
pátria. Privar o usuário de conteúdo internacional é
Paraná / Foz Do Iguacu
censura!"
O pais anda as mil maravilhas né? Praticamente uma
suiça e ele se preocupando com fansubber? Vai plantar
São Paulo / Sao Paulo
batata viu ¬¬
Acho que no país onde acontecem tantos crimes, os
quais nossos políticos nao parecem estar dando a
devida atençao. Nao poderia regredir mais ainda
voltando a privilegiar a censura coisa que com muita
luta conseguimos erradicar...\r\n\r\nIsso de proibir
pessoas de expressar suas criaçoes por meio da
Ceará / Eusebio
internet É RIDÍCULA!\r\n

/
/
/
/
/
/
/
/

ASSINATURAS
Não concordo com tal lei.Pq o Sr. não cria uma Lei
cancelando alguns de seus benefícios e os converte à
saúde,educação,ou mesmo aos presídios q o Sr. quer
enviar pessoas certamente mais inteligentes q o
Sr.Pois p/ traduzir algo é preciso saber outras línguas e
saber
trabalhar
com
alguns
arquivos
de
computador,mas desculpe acho q é demais p/ sua
pobre mente bitolada em criar Leis inúteis p/ o país
compreender.Ficam os meus sinceros votos de
São Paulo / Salto
fracasso ao Sr.
Distrito Federal / Brasilia
São Paulo / Taubate
São Paulo / Sao Paulo
São Paulo / Sao Paulo
São Paulo / Cacapava
Paraíba / Campina Grande
Bahia / Salvador
Esse tipo de censura é incabível

Marcelo Ferraz dos Santos
Thiago de Almeida Milhomem
alison piementel de jesus
Luiz Arthur Silva de Lima
Janine do Cazal Dib
Cássia Moreira Mamede
Larissa de Sousa Galdino
Luma Oliveira

Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil

Anderson Barbosa Caldeira

Brazil / São Paulo / Campinas

Samarone Zimmermann

Brazil /

Ivana Souza

Brazil /

Júlia Mattos

Brazil /

Ana Carolina Coimbra

Brazil /

Willian

Brazil /

Nericloves Adernico

Brazil /

Será um caus, se tirar os animes.\r\nvai rola pancada!!!
Idiota, procure alguma lei a fazer que seja mais
Santa Catarina / Jaragua Do Sul criativa. \r\nPor favor vote algo que ajude os pobres.
Digo não a aprovação dessa lei. Isso somente fará com
que os usuários da internet não consigam aproveitar
da diversão proposta por vídeos e músicas expostas a
Maranhão / Sao Luis
download.
Esse projeto de lei não merece nenhum comentário de
Rio de Janeiro / Niteroi
minha parte se não esse: 'Ridículo'.
Ridículo.\r\nSimplesmente
ridícula
essa
lei!\r\n\r\nTantos criminosos soltos na rua e o senador
está preocupado com essas coisas...\r\n\r\nsem
Rio de Janeiro / Rio De Janeiro comentários
Simplismente Absurdo, se quer proibir, que produza
algo a altura!
São Paulo / Ilha Solteira
Espero que esse absurdo em plena era digital não
venha acontecer em nossas vidas, que pelo amor de
DEUS esses deputados coloquem as mãos na
conciencia ja que soh colocam as mãos no bolso do
povo, e pensem mais na diversidade cultural
Minas Gerais / Rio Novo
internacional.

ASSINATURAS

Alex Pereira da Costa

Isso é muita falta do que fazer, um cara que não
entende nada de anime querer acabar com a alegria de
muitos fãs,têm combater desvio de verba publica,
mensalão, máfia dos cartões de crédito, sangue sugas,
é tanta a roubalheira no Brasil que num da pra
Brazil / Distrito Federal / Recanto Das enumerar, chega queremos essa leis vetada, viva a
Emas
liberdade na Internet, cadeia aos corruptos!
Se caso vocês não percebam,a tradução de mangás,os
fansubbers e a fins,são culturas japonesas!A cultura
japonesa,QUEIRAM OU NÃO,ESTÁ PRESENTE ENTRE OS
BRASILEIROS,ENTÃO,MEUS CAROS SENHORES,TOMEM
VERGONHEM NA CARA E ACEITEM QUE SOMOS PARTES
DA IMIGRAÇÃO JAPONESA,QUEREMOS FAZER PARTE DE
UM POVO DO MUNDO QUE CHEGOU ATÉ O BRASIL E
QUE NESSE ANO FAZEM 100 ANOS!Aceitem a nossa
riqueza, um povo cheio de cultura.
Esse senador é pirado na onde issu é pirataria...ou
algo do tipo tomare ue issu não vá adiante..\r\n\r\nBy
Jefferson
Lutamos tanto pela liberdade...\r\nE afora criam este
decreto...\r\nfaçam um favor a sociedade ...\r\ncuidem
dos bandidos e nos deixem com nossas\r\ntraduções
em paz

Selene

Brazil / São Paulo / Aracatuba

José Jefferson dos Sanos Oliveira

Brazil / São Paulo / Suzano

Fabricia Lima
Tiago
Bruno Nogueira de Souza
Levy Anselmo
Luisa

Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil

Ana Márcia Azevedo

Brazil / Rio Grande do Norte / Natal

Elson Mesquita Costa
Vítor Raí Binelo de Lima
Reginaldo da Silva Teixeira

Brazil / Ceará / Fortaleza
Brazil / Rio Grande do Sul / Taquara
Brazil / São Paulo / Diadema
Brazil / Rio Grande do Sul / Passo
Fundo
Ridículo.

Daniele Bubans

/
/
/
/
/

São Paulo / Sao Paulo
São Paulo / Sao Paulo
Pará / Belem
Ceará / Fortaleza
Pernambuco / Recife

Prefiro não comentar tamanha burrice!
Nãi tira a nossa diversão.
Prefiro não comentar a lei que este senhor (que
infelizmente compartilho o mesmo sobrenome)
apresentou.
Acho um absurdo isso, pura perda de tempo e dinheiro,
deve-se fazer algo de util para o povo e não esse
absurdo!
Lida e assinada a petição!
ridículo

Maria
Fernanda
Gonzalez
Miranda
Marcello Augusto Jabur

Isabella Chrisóstomo Lima

Marcello Portari

Bruno Melo Moura

samir campos lima

ASSINATURAS
Olha,eu sou só uma garota de 15 anos que ainda nem
terminou a escola e não tem nem um pouco noção do
que é a vida.\r\nMas sabe,quando o Brasil se tornou
livre da ditadura militar,os adolescentes tiveram muito
mais liberdade e com isso ganharam muito mais
responsabilidade.\r\nEssa
lei
está
querendo
transformar a liberdade que eu e muitos outros
adolescentes que estão querendo se tornar jovens
Assef
escritores,ou pelo menos aspiram em prisioneiros da
Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro censura.
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Eu acho um absurdo isso que esses Senadores estão
querendo fazer.\r\nSe é assim,terão que banir até
mesmo o Youtube o site de vídeos mais conhecido do
mundo.\r\nOs animes mudaram minha vida.\r\nE por
culpa de uma droga de ´País que não oferece uma
programação de tv que presta que eu uso dos artefatos
que serão proibidos.\r\nVocês acham que só por proibir
os fansubers o 'comércio' de animes pela internet vai
Brazil / Distrito Federal / Brasilia
acabar?\r\nClaro que não.
Absurdo, tirar liberdades do indivíduo deliberadamente
contra a vontade do povo e sem nenhuma sustentação
jurídica ou sustentação duvidosa e unilateral é o início
Brazil / São Paulo / Guarulhos
de uma era de fascismo mascarado! repúdio!
Isso é um absurdo\r\nUma lei que não irá beneficiar
ninguém e que não mudará praticamente nada, pois
todos sabemos a ineficácia da policia... Deveriam tratar
Brazil / Pernambuco / Recife
politica com seriedade e não como brincadeira!
se os fansubs nao traduzirem os animes entao quem
vai faze-los? pois nao a interese da tv brasileira em
Brazil / Rio Grande do Sul / Porto ezibir os epizodios de animes menos famosos e pouco
Alegre
conhecidos.

ASSINATURAS

Ícaro Clever da Fonseca Braga
André Baldo

Giovane Ricardo Cintra

Gabriel Luz Villar Martins Oliveira
Marcio Furtado
Marcell Guimarães Cunha
Natalia Ap. peixoto de souza
Matheus Rian da Silva Almeida
Alisson
Jéssica Ailin Gramkow
ranyhere

junio cesar de carvalho

Simplesmente não há sentido no que essa tentativa de
regulamentação tenta fazer. Os deuptados tem de
enchergar que o tipo de lei que eles aplicam somente
funciona no \mundo real\". Não é nem um pouco
adequado para ser feito em um ambiente virtual. Além
do mais, é uma invasão da privacidade e desrespeita
todos os direitos que um usuário tem ao acessar a
Brazil / Minas Gerais / Belo Horizonte rede."
Pelo incentivo à criatividade e apoio a redações, no
caso de fan fictions!
Brazil / Paraná / Pato Branco
Isso é ridículo. Este tipo de trabalho não viola as leis de
copiright, ele torna os trabalhos mais divulgados, e
conseqüentemente,
mais
vendidos.
Pode-se
Brazil / Rio Grande do Sul / Novo regulamentar essa produção, mas considerá-la crime é
Hamburgo
inadmissível.
Este projeto não pode ser aprovado pelo senado, pois
ele fere a constituição de liberdade de expressão. Os
fansubs, tradutores de desenhos japoneses e filmes
legendados, são uma forma de expressão no auxílio de
ajudar às pessoas que não entendem a língua do
material traduzido.\r\n\r\nEssas pessoas tem o único
intuito de ajudar ao próximo. Este projeto não deve ser
Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro aprovado.
Brazil / Rio Grande do Sul / Caxias Do
Sul
Brazil / São Paulo / Campinas
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Brazil / Bahia / Feira De Santana
Brazil / Ceará / Fortaleza
Será que estaríamos voltando a ditadura então? Com
Brazil / Santa Catarina / Joinville
censura e tudo mais?
então se traduzir mangás ou videos e distribuílos é
crime?! \r\nentão tb é crime receber milhões pra ficar
Brazil / Pernambuco / Recife
sentado no senado bolandu leis idiotas\r\nbrupppsss
Muito paia a decisao desse sei la o que\r\nele naum
deve gostar de anime ou nunca assistiu um na vida,
alguem indica pra ele um anime bom ele vai mudar de
ideia,eu sugiro \ONE PIECE\" o terceiro melhor do
Brazil / Minas Gerais / Uberlandia
japao\r\n\r\nfalo\r\n\r\njunio cesar "

ASSINATURAS

Camila Belchior

Brazil /

gabriel arten conde

Brazil /

Bruna Magalhães de Oliveira

Brazil /

Joice Oliveira

Brazil /

Isabelle Rocha dos Santos

Brazil /

Bruno Mendes Carvalho

Brazil /

Maythe Garrote
Felipe Victor
Henrique Leonel de Melo

Proibir fanfics que copiam livros, séries ou outras
histórias, tudo bem, é crime mesmo. Mas o que se
passa na cabeça de uma pessoa que quer proibir
pessoas de divulgarem histórias de SUA autoria?!
\r\nSeria o mesmo que proibir autores de publicarem
livros! \r\nSinceramente, o nosso país tem problemas
Maranhão / Sao Luis
mais graves para tratar!
essa lei é uma vergonha, tanta coisa para se importar
na politica e vai logo tirar a diversão das pessoas...
São Paulo / Sao Paulo
...vamos abrir o olho né?
Realmente, existem diversas coisas mais importantes
para se preocupar do que com a liberdade de criação
das pessoas. Vai procurar uma lei de verdade pra
defender.
São Paulo / Sao Paulo
não tem mais nada pra inventar? que Brasil é esse que
vivemos? tentem inventar uma lei que ajude a
melhorar, porque eu não vejo crime nenhum em
escrever fanfictions, que são criações nossas, e colocálas na internet? vão arrumar alguma coisa para fazer,
Rio Grande do Sul / Farroupilha por favor!
Assino com grande consciência de meus atos essa
petição,apoiando todos os internautas e demais
indivíduos que usam internet e acham que essa lei é
um dos maiores absurdos já vistos.Achei essa lei uma
falta de consideração com os internautas e otakus em
geral,e torço para que esse Senador abra bem os olhos
e perceba que essa lei é pura idiotice,pois em vez de
ficar criando uma coisa tão sem noção,deveria criar leis
para resolver os \verdadeiros\" problemas do nosso
São Paulo / Bertioga
país."
internet é para compartilhar! como eles mesmo
Espírito Santo / Vila Velha
dizem...\Feito de fãs para fãs\""

Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Brazil / São Paulo / Aruja
Brazil / São Paulo / Santa Albertina

Em vez de arrumar leis novas e absurdas pra um país
com leis velhas e incorrigíveis,vão arrumar primeiro
esse salário exagerado de vocês pra um salário justo e
mais baixo pra quem só trabalha uma vez por mês!!!

ASSINATURAS
Thaís Monteiro Fernandes de Souza
Brazil
Francisco Rafael Nascimento dos
Santos
Brazil
Fernanda
Brazil
Danilo Galvão da Cunha
Brazil
Guilherme Pacheco
Brazil
Cristhian Césares Nascimento dos
Passos
Brazil
George
Brazil
Paula Priscila Marques Fernandes
Brazil
joao carlos a r santos
Brazil
Luiza Silveira de Castro
Brazil

/ São Paulo / Campinas
/
/
/
/

Ceará / Fortaleza
Distrito Federal / Brasilia
Distrito Federal / Brasilia
Minas Gerais / Belo Horizonte

/
/
/
/
/

Piauí / Teresina
Mato Grosso / Cuiaba
São Paulo / Sao Paulo
Distrito Federal / Brasilia
Minas Gerais / Ipatinga

Anderson Luis Fernandes

Brazil / São Paulo / Sao Paulo

Leonardo Cardoso Pereira

Brazil / Rio de Janeiro / Bom Jardim

danilo

Brazil / São Paulo / Sao Paulo

Paula Sousa de Almeida

Brazil / São Paulo / Sao Paulo

karen galucio correia

Brazil / Maranhão / Sao Luis

Lígia

Brazil / São Paulo / Sao Paulo

isso não tem o minimo sentido
Isso e falta do que fazer!!!
onde está a liberdade de expressão???????????\r\n
vamos a democracia , e não a ditadura
Contra a ditadura cultural.
Este pais ta virando palhaçada, daqui uns dias vão
querer que façamos uso de PC´s do governo tbm ¬¬
A liberdade da cultura não pode ser proíbida, nem por
um político, um rei ou um Deus.
Já acabaram com a TV brasileira com varios cortes em
animes como inuyasha e yugioh, se quizerem acabar
com a internet o Brasil só vai piorar e virar um país
com leis inuteis e que não ajudam em nada, como
sensura aos fansubers e fanfics não vai mudar nada!
todos vão hospedar seus sites em sites estrangeiros e
eslovenos e por culpa de quem? por culpa do governo
brasileiro teremos mais dificuldade de acesso ao
conteúdo que não ta fazendo mal algum.
Isso é mesmo um absurdo. Querem calar a nossa voz,
e mudar a vida de muitos autores e leitores, que vivem
de histórias e todos os outros meios que ele quer
proibir.\r\nEu, como autora e leitora de fanfictions
estou realmente indignada.
oi...\r\ne um absurdo...\r\ncomo pode...\r\n\r\nesse cara
e doido...\r\nja assinei o abaixo assinado...\r\nok\r\n\r\n\
r\nColoquem esse cara na parede1\r\nvamos ganhar
esse caso!
Sinceramente?\r\nIsso
é
falta
do
que
fazer
né?\r\nDesculpa, mas o Brasil tem MUITOS problemas
para serem resolvidos; não tem cabimento proibir
Fanfictions no estado em que ele se encontra.

ASSINATURAS

Beatriz Hucke

Erickson
Juliana Linares
Lucas
Edite C. Z. Felchner
Fábio de Oliveira Francisco
Lucas Rafael de Moraes Nunes
Mateus Vieira de Paula
Ráiza Tavares Rohr
Bruno Costa
Diana Joice Cavalcante de Souza
Thyago Joaquim Brandão Soares
Camila Jacques
Ana Luísa Pereira de Medeiros
Giuliana
Luiz Paulo de Souza

Izabella Maria

Eu acho que este senador não pode fazer isso
conosco , porque é uma extrema censura , sem falar
em todas as meninas que gostam do site das
Fanfictions .. e aquelas fanfiction não são apenas sobre
histórias de filme , algumas são .. sim , mais outras ,
Brazil / São Paulo / Sao Joao Da Boa são criadas das mentes das próprias eninas que leêm ..
Vista
então tirar isso da gente .. É CENSURA .. certo ??
Bora vota assina contra essa putaria aew galera...ele
deveria é estar se preocupando em como acabar com o
desemprego, com a fome, com a violencia...mas ta só
querendo fazer raiva na população...
Brazil / Espírito Santo / Serra
Brazil / São Paulo / Santo Andre
Brazil / Minas Gerais / Itajuba
Brazil / Paraná / Curitiba
Brazil / São Paulo / Sao Bernardo Do
Campo
Brazil / São Paulo / Piquete
Brazil / São Paulo / Taubate
Brazil / Espírito Santo / Vila Velha
Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro
Brazil / Distrito Federal / Brasilia
Brazil / Sergipe / Aracaju
Sou Cntra essa Lei Estúpida @:
Brazil / Rio Grande do Sul / Porto
Alegre
nada a comentar, isso é ridículo.
A lei é inconstitucional. Aliás, proibir isso seria uma
Brazil / Rio Grande do Norte / Caico
granda idiotice.
Brazil / São Paulo / Santos
Liberdade & Democracia
Essa lei é apenas mais um absurdo...
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Por deus! Com tantas pessoas, assassinos à solta,
vocês vão implicar com isso? Não passa de DIVERSÃO,
sem fins lucrativos, sem tirar o crédito dos devidos
autores! Por favor, concentrem-se em manter os
devidos assassinos, bandidos, pessoas que jogam os
filhos pela janela, seqüestram, matam, ROBAM,
sonegam, políticos que desviam dinheiro de cofres
públicos NA CADEIA. Tem muita coisa mais séria e
Brazil / São Paulo / Ilha Solteira
errada para os senhores colocarem jeito. Não é?

ASSINATURAS
Weliton Passarinhode Oliveira

Brazil / São Paulo / Tatui

Airton Albuquerque

Brazil / Distrito Federal / Brasilia

Bianca Novoa

Brazil / São Paulo / Santos

Jennifer Christine Almeida

Brazil / Santa Catarina / Lages

juca cavalcanti rodrigues

Brazil / Pernambuco / Recife

Arthur Rodrigues Pincini

Brazil / São Paulo / Catanduva

Giovanna

Brazil / Goiás / Aparecida De Goiania

Gabriela Martins Cunha
Felipe Costa Machado Morais
Rebeka de Oliveira Lopes
Paula
Saarah
Cristiano Vicente

Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil

/
/
/
/
/
/

Rio Grande do Sul / Canoas
Distrito Federal / Brasilia
Pernambuco / Recife
São Paulo / Sao Paulo
Rio Grande do Sul / Pelotas
São Paulo / Marilia

Em vez de proibir,
melhor achar um jeito de
regulamentar, ou no minimo, fazer um projeto
escutando o lado \prejudicado\" com essa lei para
tentar se chegar num acordo"
Esse projeto vai contra o direito a liberdade de
expressão!!! Vamos voltar pra época da ditadura, é
isso??? Ò_Ó
Creio que não seria certo proibirem esse tipo de coisa,
isso sim seria um crime, como no site de Fanfics as
pessoas CRIAM suas histórias, algumas até baseadas
em algum filme ou livro, mas NUNCA copiadas e não
seria justo, e como diz uma das criadoras do site, é a
mesma coisa prender ou proibir os autores de livros de
histórias a publicá-las.
se o objetivo é acabar com a liberdade e a
democaracia , nosso amigo parlamentar está no
caminho certo , pois a internet é o ultimo refúgio
contra a repreensão .
mais uma inutilidade publica ... uma lei q simplismente
faiz com que vc nao possa pensar!!! isso eh mais uma
lei que vai ajuda a sociedade brasileira ser considera
um atraso na evoluçao humana
É engraçado, porque ao invés de se preocupar com a
saúde e a educação, ele se preocupa com isso.
É uma vergonha que o senador Azeredo se preocupe
mais com o que as crianças passam o tempo na
internet, do que com a segurança e bem estar dos
trabalhadores. Há salários não sendo pagos, há
crianças nas ruas, há ladrões à solta e assassinatos
que só ganham resolução quando aparecem na TV; e o
nosso senador Azeredo preocupa-se com o que quem
tem acesso à internet faz com seu tempo livre. É uma
vergonha.

ASSINATURAS
Karina Melo
Pedro Paulo Pinto Holzhausen

Brazil / São Paulo / Santo Andre
Brazil / São Paulo / Ribeirao Bonito

Murilo Nakaoka Bonesso

Brazil / São Paulo / Itupeva

rayantahn

Brazil / Rio Grande do Norte / Natal

Bruno Stadter Pimenta de Figueiredo

Brazil / Minas Gerais / Alfenas

Thiago Kikuti da Silva

Brazil / Paraná / Cornelio Procopio

William Zago Di Domenico

Brazil / Rio Grande do Sul / Erechim

gabriela de moraes

Brazil / São Paulo / Sao Paulo

Isso que nós internautas fazemos não é crime!!!\r\nEles
têm que se preocuparem com criminosos!!!!\r\n
eu queria q n cortassem pq é uma coisa que algumas
pessoas se divertem e gostam até alguns adultos
Acho essa decisão totalmente arbitrária, como se já
não fosse o suficiente a censura, sim censura, pela
qual a nossa TV vem passando ultimamente, nossos
governantes agora vêm com mais essa. Com tanta
coisa mais importante para se preocupar nesse país,
com tanta violência, corrupção, fome, isso só pra citar
os problemas que mais são divulgados pela mídia, esse
dito senador vem agora tentar minar também a nossa
liberdade na internet. Não tenho palavras para
expressar a minha revolta.
É inadmissível que um amontoado de LEIGOS queiram
discutir sobre crime digital. Por isso, para evitar que
ignorância de alguns comprometam milhões def
pessoas inocentes, que pagam seus impostos em dia,
que trabalham honestamente sejam prejudicadas por
outras que devido à falta de informação e
conhecimento técnico venho assinar essa petição.
Acho que estão querendo transformar o país em um
sistema ditatorial. O que vejo desses senadores são
apenas proibições e proibições onde deveriam estar
pensando em novas condições hospitalares, escolas,
combate a bandidagem e tráfico. O povo vive cada vez
mais reprimido. E como sempre, nunca temos o direito
de opinar. Vivemos realmente numa democracia?
nao vamos permitir que uma lei tao ridicula como essa
se torne realidade\r\n\r\nvai fazer lei pra coisas mais
uteis

ASSINATURAS

Thais Telles Teixeira

Brazil / Rio de Janeiro / Niteroi

Rafaela Demétrio Hilgert

Brazil / Rio Grande do Sul / Canoas

Lúcio Fábio de Lima

Brazil / Sergipe / Itabaiana

como assim publicar histórias feitas por nós é algum
tipo de crime ?\r\nSr. Senador vai se ocupar resolvendo
a fome, a desigualdade social, o desemprego e a taxa
de analfabetismo do nosso país em vez de ficar
fazendo leis que não fazem NENHUM sentido !
É um absurdo se preocuparem com um assunto como
esse enquanto existem tantas outras coisas que
realmente merecem receber atenção/solução. Acho
triste toda essa situação, o país tem tantos problemas
a serem resolvidos e em vez deles serem trabalhados
os políticos preferem ignorar e mexer no que está
certo e quieto. \r\n
Todos nós temos o direito de opinar em todo e
qualquer tema ou assunto que seja pertinente ao nosso
direito ao acesso a cultura em geral. Este projeto viola
diversos direitos universal aquiridos.
Honestamente, essa lei é inútil, proibir coisas na
internet não é a solução, não há como proibir para
começar...\r\nMesmo que definam como crime, isso
não adiantará para impedir a distribuição.\r\nFanssubs
nunca tiveram a intenção de lucrar, nem de
desvalorizar as obras originais, usando-as para suas
traduções. Fanssubs não é coisa de brasileiro, muitos
outros países fazem isso, então porque o Brasil deveria
proibir algo assim?

Eduardo Pimentel Oliveira da Silva
Brazil / São Paulo / Santo Andre
Carlos Eduardo Américo de Aguiar
Camargo
Brazil / São Paulo / Praia Grande
Keyciane
Brazil / Distrito Federal / Brasilia
Sabrina Munaier Pereira
Brazil / Minas Gerais / Belo Horizonte
Marina Pereira
Brazil / Santa Catarina / Timbo
Rafael Okuyama Greco
Brazil / Ceará / Fortaleza
Brazil / Rio Grande do Sul / Nova
Natã Ezequiel da Sehn da Rosa
Petropolis
Adriana Tosta Britto
Brazil / Bahia / Salvador
Wellington H. Martins
Brazil / São Paulo / Lorena
Felipe Graeff Machado
Brazil / Paraná / Cascavel
Willian Santana da Silva
Brazil / São Paulo / Diadema
Ditadura na internet não!!!

ASSINATURAS
Bárbara Maldotti Dalla Corte
Cristopher Lucas
Fábio Carito
Julliana Rodrigues

Álisson

Lucas
Gustavo Vieira Toledo Leme
felipe vasconcellos dos Santos

Gabriela
Amanda Leny Silva
Brunna Vilaça dos Reis
Brenda Rebeca da Silva
Paulo Rodrigo Scartezini
Diego Rogério Aranha

Brazil / Rio Grande do Sul / Bento Isso, indiretamente, é desincentivar a leitura. Que
Goncalves
coisa ridícula e inútil.
Isso é errado! Por que ele não faz uma lei que nós
ajude a trazer um pouco da cultura de outros paises
Brazil / São Paulo / Campinas
para dentro do nosso!?
Incrível como o \Senador\" não tem nada mais
importante para se preocupar. Simplesmente ridículo."
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Que linda piada, quero ver quando o Brasil, um pais
extremamente correto, vai se livrar de alguma
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
irregulariedade.
O que vão nos proibir da próxima vez?\r\nAgora
querem destruir a diversão de milhões de brasileiros
que assistem animes pra ver se esquecem um pouco
da nossa realidade espantosa! Será mesmo que um
tradutor de mangá que deixa milhões de pessoas
felizes pelo Brasil e em vários países falantes dessa
língua é tão criminoso quanto um traficante, um
assassino, um político corrupto, que rouba milhões e
sai totalmente impune?\r\nNão me permito pensar
Brazil / Paraná / Apucarana
assim, ridículo, sou absolutamente contra
É inadimissível uma coisa deste tipo, nós, que amamos
tanto, que gastamos nosso tempo, que nos divertimos,
Brazil / Rio Grande do Sul / Porto com isso tudo, seremos arruinados por um corrupto
Alegre
que quer fazer polêmica? NEM PENSAR!
não tenho nem o q falar. Na verdade tenho mas o que
eu desejo falar não cabe neste campo de comentario,
Brazil / São Paulo / Braganca Paulista só acho um cumulo o que ele está propondo
Qual o probelma das fanfic???\r\nVocês tem é que
proibir o desmatamento das floresta!!! Onde ja se viu
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
destruir metade de tudo??\r\n\r\nObrigado!
Volta da ditadura, é?\r\nProibir troca de pedofilia e
ofensas por internet é uma coisa, agora impedir uma
troca de culturas e expansão da criatividade é,
Brazil / Santa Catarina / Joinville
claramente, achar que o povo é idiota.\r\nSem mais.
Brazil / Pernambuco / Caruaru
Brazil / Minas Gerais / Belo Horizonte
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Brazil / Santa Catarina / Xaxim
Brazil / São Paulo / Jundiai

ASSINATURAS
Tatiane da Silva Rosalino
Bridget
Yasmin Tchmola

Brazil / Rio de Janeiro / Nova Friburgo
Brazil / Rio Grande do Sul / Porto
Alegre
Isso aí, beijos!
Sinceramente, achei RÍDICULA essa lei!\r\nÉ por isso
que o Brasil não vai pra frente! Esse governo só se
Brazil / São Paulo / Taubate
preocupa com o que não deveria.

Karina Marques Cabral de Mello
Maria Isabel Ladika

Brazil / Bahia / Feira De Santana
Brazil / Paraná / Sao Jose Dos Pinhais

Henrique Barcellos Carvalho
farles

Brazil / Minas Gerais / Belo Horizonte
Brazil / Goiás / Trindade

Juliana Medeiros

Brazil / Pernambuco / Recife

Tatiane Gabrielle M. R. da Costa

Brazil / São Paulo / Sao Paulo

É um absurdo em um país como o Brasil, onde há
tantos problemas de maiores urgências. Um senador
querer banir algo que estimula a leitura e interpretação
de jovens sobre diversos tipos de assuntos. Ao invés de
se preocupar com leis que solucionem problemas
graves, ver um senador perdendo tempo com uma lei
tão mesquinha, é vergonhoso.
Sou totalmente contra essa lei inútil!
Eu não entendo. Porque não prendem os que
realmente cometem crime, os que matam e roubam. O
que há de mal de distribuir os animes pela internet.
Isso não causa mal em ninguém.
apoio a causa otaku
Na minha opinião Brasil está uma merda, desculpe o
termo, mas há um enorme indice de violencia, assalto,
pessoas sem lar, sem ter onde estudar e sem
trabalhar, e várias coisas com extrema importancia, e
se preocupar com fanfic é uma extrema perda de
tempo. \r\nPorque pelo lado bom, os adolecentes,
adultos, estão cada vez mais ligados a literatura, por
conta disso, é um hobbie para a maioria das pessoas,
não é justo acabar com isso.
Com tantos assuntos importantes para serem tratados,
um ser desocupado,-porque sim, ele só pode ser
desocupado para implicar com isso - quer tornar crime
algo tão inocente como o ato de escrever sobre algo
que nos dá prazer.

ASSINATURAS
Eu acredito que com essa lei muitos de seus senadores
irão ser presos, a economia no Brasil pode cair e eu
acho que isso não é o que a população quer.No Brasil
já existem políticos corruptos roubando nossos
dinheiros fazendo com que o Brasil caia mundialmente
e vocês ainda querem impor esta lei ?
Embora não seja Brasileiro nem tenha moradia no
Brasil, desaprovo completamente o projecto pois é
uma violação inadmissivel ao direito á privacidade de
todo e qualquer cidadão.
Essa lei é coisa de gente que não tem o que fazer e
que se preocupa com coisas que não fazem mal a
ninguém!\r\nSerá que esse senador pensa no tráfico de
drogas? Nos escravos que ainda existem no Brasil? No
trabalho infantil? Que ele crie vergonha na cara!
Isso não pode ser aprovado. Tem tantas coisas mais
importantes para eles prestarem atenção e querem
logo prejudicas as pessoas que não fazem mal a
ninguem e nem prejudica ninguem. Afinal não tem na
constituição do Brasil que é proibido ver DESENHO.
Isso deve ser a globo que tem o dedo nisso, afinal o
SBT pegou a distribução antes da Globo.\r\n\r\nVlws,
minha opnião.
O senado não tem ideia de que, o trabalho dos
fansubbers é que abrange o conhecimento dos
brasileiros sobre o que se assiste em outros paises,
fazendo com que tais programas, façam sucesso
mundialmente mais rapidamente, sem que o fã
dependa de redes televisivas renomadas.

Vitor Tavares Lima

Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro

Paulo Alexandre Vicente Martins

Brazil / Acre / Rio Branco

Gabriela

Brazil / Santa Catarina / Xanxere

Jaime Brito Neto

Brazil / Bahia / Salvador

William Oliveira Vieira

Brazil / Paraná / Maringa
Brazil / São Paulo / Sao Jose Do Rio
Preto
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Brazil / Rio de Janeiro / Niteroi
Brazil / Mato Grosso do Sul / Campo Oque fizemos para esse senador de tão ruim para ele
Grande
fazer tal coisa?\r\nIsso não pode acontecer =/
Issu ai nem precisa d comentario...tantas coisas
acontecendu no país e no mundo e o cara vem c
Brazil / São Paulo / Rio Claro
preucupar com issu...BAHHHHHHHHHHHHHHHH

Gualter Bueno de Azevedo
Renato Folli Monteiro
Olívia Bandeira de Melo Carvalho
Leandro Ribeiro Padilha
Michel dos Santos Umbelino

ASSINATURAS

Bruno

Brazil / São Paulo / Sao Paulo

Marcela

Brazil /

Sara nascente Valle

Brazil /

Cláudio Rodrigues Alexandre
daniel vieira rodrigues

Brazil /
Brazil /

Kyuna
Welinton Gripa de Carli
Flávio Kenji Sato Vicente
Joel Cerqueira Ponte
Fernanda Cabanez Breder
Ingryd Fernandes lanco
Everton Inácio de Souza
Luis Felipe Mosqueira
Thamires
Daiane Ismério

Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil

Vinícius de Sant'ana Frota

Brazil /

/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

Vai procurar o que fazer bando de politicos tem um
monte de gente precisando de ajuda e ninguem ajuda
e depois vem com essas conversa para prejudicar mais
e não tem nada isso de CRIME porque o trabalho dos
pessoais que traduzem animes são de GRAÇA e não
vendem e não cobram na nada por isso, vão ajudar o
povo que precisa de Comer. Bando de Ladrões.

Cadê a liberdade de expressão? Agora escrever fanfics,
imaginar mundos diferentes, um país diferente agora é
crime? A ditadura acabou a décadas, pelo que eu
saiba. \r\nSem nexo esse projeto, o Senador Azeredo
que que os jovens que passam as tardes lendo e/ou
São Paulo / Candido Rodrigues escrevendo fiquem fazendo o que em seu tempo livre ?
esse projeto de lei quer tornar crime ações simples,
devemso dizer não ao abuso dos nossos governantes,
Goiás / Goiania
eleitos por nós!
essa lei deve ser descutida.\r\npois afeta diretamente
Goiás / Anapolis
muitas vidas que dependem da internet.
Distrito Federal / Brasilia
Isto é um tremendo absurdo! Eles acham um crime ter
creatividade ?!? ser solidario e publicar gratuitamente
para fans? Estão é querendo tirar sonhos das pessoas!
Jogar fora o talento que muitas pessoas tem, e TEM
São Paulo / Sao Paulo
DIREITO de mostrar!
Espírito Santo / Aracruz
São Paulo / Jacarei
Ceará / Fortaleza
Rio de Janeiro / Rio De Janeiro
São Paulo / Santos
Minas Gerais / Belo Horizonte
Pará / Ananindeua
São Paulo / Sao Paulo
Rio de Janeiro / Rio De Janeiro
Essa lei é, na falta de uma palavra mais degradante,
São Paulo / Sao Caetano Do Sul ridícula...

ASSINATURAS

Deivid Xavier Oliveira

Brazil / São Paulo / Lencois Paulista

Marcia Marques
Marcelo Ferreira

Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro
Brazil / São Paulo / Avare

Kaio Almeida Espindola

Brazil / Maranhão / Sao Luis

Klaus Dieter Mohr Júnior

Wagner Dorneles Magnus

José Luiz Abreu Cardoso Junior

Eu nem comento o tipo de idéias que tem. Tanta coisa
pra resolver como o pagamento enorme a os tantos de
dias absurdos que funcionario publico tem.... VAi
trabalhar Senador .............
Vergonha!\r\n\r\nVão se preocupar com as saúde
pública e educação! Diminuam as taxas de imposto de
importação!
Isso é uma besteira politicos que não tem nada melhor
pra fazer gente passando fome e vocês preucupados
com Fansubber e ScanLator coisa que diverte
internautas ¬¬'

Ganham um salario absurdo, pra acabarem com a
diversão de muitas pessoas. Reclamam que o povo não
lê, ai quando lê querem tornar um \crime\"?\r\nParei, o
Brazil / Santa Catarina / Blumenau
Brasil, nesse aspecto, é ridiculo mesmo."
Quem esse senador corrupto acha que é para tirarmos
nossa liberdade? Quer resolver crimes virtuais como
pedofilia tudo bem, mas envolver gente inocente nisso
é o fim da picada. Chega! O Brasil não é a China e sim
Brazil / Rio Grande do Sul / Horizontina uma democracia!

Brazil / São Paulo / Taubate

jordam matos coelho
Brazil / Goiás / Goiania
Luis Henrique
Brazil / São Paulo / Marilia
Isnard José Coimbra de Carvalho Neto Brazil / Sergipe / Aracaju
Carlos Bandiera Paiva
Brazil / São Paulo / Cotia
Plínio Oliveira Santana
Brazil / Minas Gerais / Vicosa
Rafael Silva Fouto
Brazil / Santa Catarina / Joinville
Tiffany Rossi de Siqueira
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Denis Magno Maciel de Almeida
Brazil / Distrito Federal / Ceilandia

essa lei não tem fundamentos, tipo as leis do brasil são
cheia de furos, criminosos diariamnete se safam de
pagar pelo seus crimes por conta desses furos, cria leis
contra eles não fazem, mas fazer leis ridiculas como
essa fazem, isso que eu tenho a declarar ridiclo isso
sem noçao!! falam de pirataria,mais nao falam de
custos de campanha e nos maiores salarios para
politicos do mundo,olhe otras questoes,e tente
melhorar o brasil!!!

ASSINATURAS
Thamiris Natalie Mayumi Sato
Calvin Costa
Luiz Guilherme Pereira da Rosa

Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro
Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro

Não vejo o que ele vê como crime.
Ridicula a lei. Isso explica tudo.
Eu sou contra o artigo 285-B
É um abuso aos direitos civil, e uma vergonha para a
/ São Paulo / Marilia
nação
Vamos acabar com essa baixaria, o senado tem coisas
bem mais importantes para se preocupar do que um
/ Amazonas / Manaus
bando de otaku na internet.
/ São Paulo / Sao Jose Do Rio Isso não pode ficar assim, desse jeito o Brasil vai ficar
igual a China, que absurdo.
Vai acabar com a única razão de eu usar a internet
/ São Paulo / Sao Paulo
hoje em dia...
Roubar é crime, mastar é crime, quando jovens de
diversar idades acham no que se apoiar para não se
deixar sujar com a sujeira dos ultimos tempo e acabar
como muitos pelo mundo, me aparece um senhor que
NÃO conhece o mundo ao seu redor pois vive numa
bolha e tenta dizer o que è e o que NÃO É e o pior
dessa situação não é o fato de um ignorante tentar
falar do que não sabe e sim, o fato de um ignorante
que se diz a voz do povo tentar marginalizar pessoas
de bem.
/ Espírito Santo / Vila Velha
Acho que o maior crime é impedir que as pessoqas
ajudem a divulgar conteudo proprio ao nosso publico
com a devida tradução e que o trabalho dos
\adaptadores e
divulgadores\" não seja bem
reconhecido e elogiado ja que estes não ganham nada
/ São Paulo / Sao Paulo
com isso."
Não há qualquer sentido em impor uma lei sem antes
ter definido o marco regulatório, muito menos fazê-lo
mais severo e custoso que os de países desenvolvidos
sem qualquer motivo válido.\r\nTem-se que examinar
claramente o que pode ser feito contra vírus e spams,
que atrapalham a todos, sem acabar com os direitos do
/ São Paulo / Sao Paulo
povo a respeito de seu acesso à internet.

Lucas Marega Marques

Brazil

Silvio Benedicto Abibe Aranha Filho
Adriano Belmiro Bernardes

Brazil
Brazil
Preto

Alberto Leandro Lima

Brazil

Johnathan Barbosa dos Santos

Brazil

Marcos Vinicius Teixeira da Silva

Brazil

Marcelo Grégio

Brazil

Maria Eduarda Maranhão França
Hermes
Nicole G.
Sergio Paulo Chagas
isaac souza da rosa
Jôhnatas Engelmann Milograna Brito
rodrigo
Diogo Araujo
Hugo Rafael

Camila Santos Coppola

jhow kun

ASSINATURAS
Lançando uma lei contra fanfictions, fansubbers &
derivados, teria Eduardo a intenção de nos fazer
assistir TV Globinho e Xuxa? Com tanta criminalidade,
assassinatos,
escolaridade
baixa,
desemprego,
estupro, assassinato e mais um trilhão de coisas, ele
quer que sejam presos quem perde um bom tempo
traduzindo animes e autores de fanfictions? \r\nNão há
sentido em criar uma lei que só vai tirar o
Brazil / Pernambuco / Recife
entretenimento de terceiros - fato.
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Brazil / Minas Gerais / Itanhandu
Brazil / São Paulo / Sorocaba
Quando eles exibem o anime no japão ou outros paises
gratuitamente ele nao proibem a legendar\r\nnem
Brazil / Santa Catarina / Imbituba
mesmo grava e publicar na internet.
Essa lei é absurda.\r\nEspero que esse deputado
Brazil / Distrito Federal / Brasilia
arrume o que fazer.\r\n
Brazil / São Paulo / Sao Jose Dos os fansubs não podem acabar!!! o trabalho deles é
Campos
gratuito e eles não prejudicam a ninguem!!!
Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro Não ao Controle da Internet!
Brazil / Maranhão / Sao Luis
vamos mover o brasil contra essa ideia absurda!!!
Acho que o senhor senador deveria antes de criar esse
tipo de lei pesquisar melhor sobre o que se trata.
Aposto que ele nem se quer sabe o que é um
fansubber e derivados, e acho um absurdo considerar
isso uma forma de crime, realmente há pessoas que se
aproveitam mas está longe de chegar aos pés da
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
pirataria por exemplo.
Cara que injusto, eles querem criminalizar nós só
porque nos divertimos assistindo nossas series
preferidas,é crime ser feliz?\r\n Uns caras que podiam
estar criando meios para combater a pedofilia e
prostituição na net se preocupam com o que nos
assistimos ou fazemos para nos divertim.\r\n Que esse
Brazil / Bahia / Itabuna
cara re-pense isso muito bem.\r\n

ASSINATURAS

Anna Paula Rodrigues Silva Souza

Brazil / Distrito Federal / Brasilia

Ana Beatriz

Brazil / Distrito Federal / Brasilia

Raphael Teixeira Santos da Silva
Júlia Maria Miglia
Davi R. Ozolin
júnior
beatriz
Eduardo Vieira
Anderson Luiz Borelli
daniel teiti fukushima
Kairny Rosa Bahyano Pereira

Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Brazil / São Paulo / Sorocaba
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Brazil / Ceará / Fortaleza
Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro
Brazil / Paraná / Catanduvas
Brazil / Paraná / Cascavel
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Brazil / Rio Grande do Sul / Porto
Alegre
Brazil / Pará / Belem
Brazil / São Paulo / Pontal
Brazil / Bahia / Salvador
Brazil / Espírito Santo / Vitoria

Gisele Aquistapace Bittencourt
Lucas Prado Kizan
Alex Barbosa
Mariana
Elikhello Tonon Cardoso

É um absurdo que em um país com tanta gente
passando fome, sem educação e sem condições
mínimas para sobrevivência, um projeto de lei como a
do senados Azevedo seja proposto, aceito e estar em
vias de sansionamento.\r\nAlém de um absurdo esse
projeto é uma falta ede respeito. Cadeia para os
políticos corruptos, os assassinos, os ladrões, os
estrupadores. Esses sim são elementos perigosos!
Puxa, tanta coisa pra esse Senador tomar providencia.
e ele vem logo querer mexer com o sonho da gente? E
por isso que o Brasil nao vai pra frente... Esses
senadores em vez de ir procurar tentar diminuir a
violencia,trafico,e outras coisas mais importante.Eles
vão logo se preocupar em acabar com o SONHO de
MILHARES de jovem/crianças. AH faça me o favor.
cadê as leis que protegem o meio ambiente na
prática?\r\ncadê as leis que tiram os menigos da rua e
levam para casas de descanso..ou repouso seja como
for.\r\nVocês só estão querendo msotrar que acham
que tem poder, aviso a vocês que vocês não são
absolutamente nada!comparado ao que meros 32
milhoes de pessoas podem fazer!\r\nLeis estúpidas e
sem fins benéficos, acabam por regredir o nosso país,
depois querem culpar a população.

ASSINATURAS
Mariana de Almeida Lopes
Kelmo Alexandre de Almeida
Tatiane de Sousa Santos

Brazil / Pernambuco / Recife
Brazil / Rio Grande do Norte / Natal
Brazil / São Paulo / Sao Paulo

André Augusto

Brazil / Paraná / Curitiba

Luciana dos Santos Fernandes

Bruna Santos Marques da SIlva

Cecília Angélica de Souza Santos
Renato Godoi
Vanessa Kalen
Thais de Barros <arinho
Marina Moia
Paulo Daniel Amaral
Alice
thais
Cleiton Giacomozze da Silva

Absurdo!
Ah sim, o Brasil estava avançando rapido graças ao
avanço da comunicação, e agora ele quer acabar com
uma boa parte da transferencia de dados?\r\nSó rindo
mesmo..

Quer dizer agora que ser criativo é crime? Que alegrar
as pessoas com história e tradução de animes as quais
elas adoram é crime?. Se for então esse senador vai
lotar a cadeia, porque não existe uma pessoa nesse
país que não tenha algo assim como hobby. Eu sou
FICWRITERS e já escrevi muitas fics, gratuitamente,
que hoje são lidas e relidas por milhares de fãns, não
vou deixar de fazer o que gosto, deixar de ser Otaku,
Brazil / Rio de Janeiro / Niteroi
por causa de um velho que não sabe o que diz!
Isso é realmente o maior absurdo que eu poderia ter
presenciado em toda a minha vida. Eu sinceramente
acho que o senhor Senador é um tanto quando
ignorante quanto a esse assunto, pois se ele soubesse
o que é realmente um site de fanfictions ele nunca
Brazil / São Paulo / Santos
faria uma barbaridade dessas!\r\n
Ao invés de se preocuparem com outras coisas mais
importantes, como pornografia/Erotismo p/ todo lado e
principalmente em qualquer horário na tv, postituição e
abuso sexual infantil, banalização da música Brasileira
com esses funks (e alguns Axés) vazios e
violentos/pornográfico que nossas crianças escutam
Brazil / Rio de Janeiro / Campos Dos indiscriminadamente como se fossem músicas para
Goytacazes
cirandas...
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Brazil / São Paulo / Araraquara
Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro
Brazil / São Paulo / Bauru
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro
Brazil / São Paulo / Sao Paulo

ASSINATURAS
Camila Cardoso de Souza
Conrado Breitenbach Dorigon
Emilr Fernanda Tofanelo Pardo
David Alves
Graziele da Silva Nunes
Juliana Oliveira
Kamila Felipetto
Rebeca Maia
Rodi
FABIO
Marcelo S.
Tiago Nunes Moraes D'avila
Lucas Costa Faria
Júlia Peres

Gilberto Teles do Vale

Thiago Gomes Iessim

kamilla tatiana

Brazil / Minas Gerais / Juiz De Fora
Brazil / Paraná / Cascavel
Bom, não tem nem muito o que comentar, isso é
Brazil / São Paulo / Piratininga
realmente um absurdo!
Brazil / Paraná / Curitiba
Brazil / Rio Grande do Sul / Porto
Alegre
Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro
Brazil / Paraná / Foz Do Iguacu
Brazil / Ceará / Fortaleza
Brazil / Paraná / Curitiba
Como minha vó diz: Cabeça vazia, oficina do diabo. Só
Brazil / Distrito Federal / Brasilia
pensa em besteira...
Sou completamente contra a esse projeto de lei.
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Brazil / São Paulo / Tatui
eu acho esse projeto de lei um absurdo
Nada mais justo que a participação dos mais afetados
pelo projeto de lei na sua formulação, ou no minimo
Brazil / São Paulo / Campinas
que nossas opiniões possam ser ouvidas.
É UM ABSURDO ! \r\nÉ MELHOR ELES PENSAREM
ASSIM...ANTES QUE VENDO DESENHOS..SÉRIES ETC DO
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
QUE SE DROGAR NAS RUAS !!
Eu acho isto um absurdo! Agora para satisfazer os
políticos que estão lotados de impostos arrecadados,
em vez de kerer arrecadar mais, eles deveriam era
Brazil / Goiás / Itapaci
tentar acabar com estes superfaturamentos!!
Essa
lei
é
um
retrocesso
na
nossa
constituição.\r\n\r\nPercam menos tempo fazendo leis
inuteis, e gastem mais tempo pensando em maneiras
Brazil / Santa Catarina / Florianopolis solidas de melhorar o nosso país.
Creio eu que os senadores deveriam pensar em coisas
mais uteis e produtivas para a sociedade! Pois nao
interfere na vida de ninguem eu escrever ou nao uma
Brazil / Paraná / Foz Do Iguacu
FIC! \r\n\r\n:)--'

ASSINATURAS

gabriela verona adam
Rodrigo Magalhães Mesquita
Juliane Abad Santos
Samuel do Amaral Pimentel
Victor Bruno de Almeida
Élida Regina Domiciano

EU ACHO UM ABSURDO ESSA LEI!ESSE POLITICO
IDIOTA SEM ESCRUPULOS QUER TIRAR A DIVERSÃO DE
MUITOS JOVENS,NÃO ADIMITO UMA POUCA VERGONHA
DESSAS,NÃO VEJO MAL ALGUM EM BAIXAR,TRADUZIR E
DISTRIBUIR ARQUIVOS.ACHO QUE FALTA VERGONHA
NA CARA DESSE POLITICO,ACHO QUE ELE DEVIA SE
IMPORTAR COM A EDUCAÇÃO,COM A AMAZÔNIA,COM A
Brazil / Rio Grande do Sul / Porto ECONOMIA,COM A VIOLÊNCIA E A PRECARIEDADE
Alegre
DESSE PAÍS QUE DECAI CADA VEZ MAIS
Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Brazil / São Paulo / Rio Grande Da
Serra
Brazil / Paraná / Guarapuava
Brazil / São Paulo / Sao Jose Dos
Campos

ASSINATURAS

Vinícius Cardoso Vargas
Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro
Gustavo Henrique do Nascimento
Pereira
Brazil / Minas Gerais / Itabira
Rauan Chaves Fernandes
Brazil / Bahia / Salvador
Malcoln
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Arthur Gomes Da Silva
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Luciana
Brazil / Minas Gerais / Ituiutaba

Luiz eduardo da Silva

Brazil / Santa Catarina / Palhoca

Raphael

Brazil / Minas Gerais / Belo Horizonte

Thiago Issamu Fukumizu
Angelin Telles Candeani Craveiro

Brazil / São Paulo / Piracicaba
Brazil / São Paulo / Sao Paulo

Bruno Barcelos Gaione
Edrei dos dantod garcia

Será que um projeto deste tipo é realmente
prioridade???
Que absurdo isso...
Essa lei é Ridicula.
sem comentários\r\n\r\n\r\n
RÍDICULO.
Acho isso um absurdo pois isso está sendo passado
sem cobrança nem uma para as pessoas, pois muitos
desses animes e mangas não são vendidos no brasil ou
vem com serias restrições de censura ou dublados mau
e porca mente acabando assim com o anime e
mangas.
\r\n\Será que nossas cadeias precisam de gente
criativa? O que este artigo 285-B tem a ver com o
combate a pedofilia? Trata-se de uma agenda oculta?
Será que nossas Casas legislativas querem criminalizar
a cibercultura?\"\r\n\"tanta corrupção em brasília e os
caras se preocupam com fansubers que nada mais são
do que diversão\r\nme fale um fansub que cobra pra
por anime na internet ou afins?\r\nvai se preocupar
com os problemas do brasil seu cretino\""
Uma lei desse tipo seria capaz de transformar até
escritores de Fanfics em criminosos, isso é um
desrespeito
à
liberdade
de
expressão.
Sou
veementemente contra esse Substituto em especial o
art. 285-B que diz respeito a área de Animes, Mangás e
Fanfics.\r\n\r\nThiago Issamu Fukumizu

Ao invés de se preocupar com a saúde ou algo de
'suma importância', fica fazendo leis fúteis...\r\n\r\nDaiBrazil / Mato Grosso do Sul / Dourados me paciência santo Deus...Dai-me paciência...
Acho uma pouca vergonha esse blogqueio e que os
deputados a favor disso que se \toquem\" e procurem
Brazil / São Paulo / Sorocaba
algo melhor para fazer."

ASSINATURAS

Fábio Pereira Simões

Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro

Diego Pereira Duarte

Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro

Yago Ubiratan Tomassi Ribeiro

Brazil / São Paulo / Taboao Da Serra

Gustavo

Renata Borella Bravo
Marcela Visco
Letícia Figueiredo
João Carlos Mendonça Dias

Brazil / Pernambuco / Caruaru
Brazil / Rio Grande do Sul / Porto
Alegre
Brazil / São Paulo / Campinas
Brazil / Rio Grande do Sul / Porto
Alegre
Brazil / São Paulo / Bauru
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Brazil / Rio de Janeiro / Itaborai
Brazil / Rio Grande do Sul / Porto
Alegre
Brazil / Bahia / Salvador
Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro
Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro

escaroles

Brazil / São Paulo / Sao Paulo

Tobias Dalmagro Pandolfo
frederico couto gomes fraga
Ayumi Izu
Bárbara Thomaz Nakano
Erika Mayumi Takahashi
Uly Bastos
Anna Caroline Barreto

Esta lei é simplesmente um absurdo. Querem proibir a
gente de criar contos com um personagem de alguma
sére ou filme que a gente gosta? DAqui a pouco esse
senador vai querer proibir toda forma de arte que a
cultura jovem faz, exatamente como no filme
Equilibrium....\r\n\r\nSe esta lei for aprovada, estarei
certo de que o Brasil estará regredindo a caminho da
ditadura...
Como todos os que são interessados em acabar com
esse projeto lei, estou indignado pois sou fã
incondicional de muitos animes a baixo atravez dos
sites fansubbers, por isso assino esse petição com
louvor para que a diversão, a paixão por animes de
todos fãs não termine.
Acho que ao inves de assinar leis como essa, por que
naum procuram algo mais util como empregos via
internet ou torna-la mais acessivel para a população
mais carente?
Deixas vários brasileiros na mão por causa desse
senador fajuto..\r\n\r\nIsso é Ipocrisia!

Não me conformo.;\r\nEu amo escrever e até isso
querem proibir\r\n\r\nREVOLTEI ¬¬

ASSINATURAS
Paulo Junio Leandro de Oliveira

Brazil / Amazonas / Manaus

thiago

Brazil / São Paulo / Olimpia

CARLEADRO DE SOUZA DIAS

Brazil / Bahia / Itaberaba

Ceará / Fortaleza
São Paulo / Ribeirao Preto
Rondônia / Porto Velho
São Paulo / Sao Paulo
São Paulo / Sao Paulo
São Paulo / Pindamonhangaba
Rio de Janeiro / Rio De Janeiro
Piauí / Porto
São Paulo / Sao Paulo
São Paulo / Osasco
São Paulo / Sao Paulo
Pará / Belem
São Paulo / Sao Paulo
São Paulo / Sao Paulo

Eu sinto vergonha, quando os políticos tentam praticar
atos como esse, a vergonha dos líderes do meu país
enquanto nação. Um trabalho praticamente voluntário
que os fansubers fazem em prol da difusão cultural
japonesa em nosso país. Acredito que o país precise de
coisas muito mais importantes pra serem resolvidas do
que simplesmente cometer uma injustiça dessas, tais
como a saúde, a educação e segurança. Mais uma vez,
é lamentável que isto esteja acontecendo.

Felipe R. Fernandes
Rafaela Marquine de Sá
Nara Quintela Begnini
Kelly Cristina Carneiro
Gustavo Rocha
Elaine de Brito Santos
Caio Leandro Suzano Massa
Rui Barros
Paulo
Leandro Andrade Cerqueira
Ligia Pulvirenti
Inácio Miranda da Paz
fabiano
Cíntia

Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil

Yasmim Yonekura

Brazil / Pará / Belem

Gilberto de Araujo Azevedo
Henrique Squinello

Brazil / Distrito Federal / Brasilia
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Brazil / São Paulo / Sao Bernardo Do
Campo
Ridículos governantes com suas ridículas leis.

Jader Cruz Brião

/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

Torno público minha total insatisfação em relação ao
projeto de lei, aqui exposto.
ao inves dos senadores ficarem contradizendo coisas
boas, como os sites fansubs, deveriam ir atras dos
bandidos de verdade!!!
Absurda lei. Mostra o nível de avaliação que os
partidários do PSDB brasileiro tem a respeito do uso
livre e democrático da Internet.

Os políticos querem limitar a cultura entre os jovens
para que seja melhor manipulá-los.
Pra que isso??? se querem mostrar realmente serviço...
façam algo q
Isso não pode acontecer.

Estêvão Santiago Vieira de Moraes
Costa
Brazil

ASSINATURAS
Sou usuário de internet, conheço alguns dos problemas
que pessoas mal intecionadas podem causar a usuários
desinformados e os danos a empresas. Independente
destes problemas, a aprovação de uma lei com
abragência tão grande sem que esta seja apresentada
e debatida é inadimissível, e simplesmente por não
haver debates, serei contra a ele, pois este perde seu
sentido democrático, uma das características de nosso
/ São Paulo / Sorocaba
governo.
Sou contra esta lei, pois a criação de fanfics é uma
coisa completamente inofensiva e os textos são
baseados na imaginão de cada pessoa, a unica
referência usada são os personagens.\r\nAcho que os
Brasil possui problemas muito mais importantes para
serem resolvidos do que a questão de um simples
/ Rondônia / Colorado Do Oeste fanfic.
/ Paraná / Curitiba
Se algo do tipo for proibido a população será
considerado como opressão aos fãs que assim como
ten internet livre e teve aberta tem o direito de
/ São Paulo / Sao Paulo
também ter animes sem restrições autorais.
Sinceramente...\r\nÁs vezes eu penso que os políticos
não tem nada para fazer...\r\nEm quanto a cidade
passa fome...\r\nOs carros são destruídos por buracos
em estradas...\r\nA população menos favorecida morre
por falta de saneamente básico...\r\nEles pensam em
fazer uma lei para proibir algo na internet que não
afeta NINGUÉM...\r\nDepois eles ficam se perguntando
/ Rio de Janeiro / Rio De Janeiro porque o país não vai para frente...
/ Ceará / Fortaleza
/ São Paulo / Sao Paulo
/ São Paulo / Campinas
/ Santa Catarina / Cacador
/ Espírito Santo / Serra
/ Rio Grande do Sul / Caxias Do

Tayane Caroline Fiametti Camera
Felipel Rafael

Brazil
Brazil

Camila da Silva

Brazil

Aimée Borba
José Renato Gomes da Silva Filho
Jorge Amauri Alves dos Santos
Marcelo Carvalho Diez
maíra klöckner
Renato de Lima Junior

Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Sul
Brazil / Rio de Janeiro / Nova Iguacu
Brazil / Bahia / Salvador
Brazil / Distrito Federal / Ceilandia

Jonas Marcio Bonamigo
Cristóvão Antunes de Lanna
Luana
tomas felipe costa do rego

ASSINATURAS
Leticia
paulo

Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Brazil / Minas Gerais / Guaxupe

...
concordo com tudo acima
isso nada mais do q uma profunda negligencia do
mesmo com seu dever civivo e obvilamente politico ,
pois dentro os tanos problemas q ha em nosso pais , o
nosso dignissimo senador , deseja apenas \encher
São Paulo / Carapicuiba
linguiça\" "
Fazer download de um arquivo na Internet para uso
próprio não é crime. E fato de baixar algo não quer
dizer que eu não vá comprar o original, isso só faz com
que a pessoa tenha uma opinião do produtor e decidir
comprá-lo ou não. O que deveria ser feito é uma lei
Paraná / Maringa
que baixasse o preço dos produtos originais.
Nao sou contra as leis e instituicoes deste pais , pelo
contrario, as prezo muito, como cidadao cumpridor de
meus deveres , contudo nao posso deixar de perceber
q tal decisao do Senador nao avalia em profundidade
as grandes mudancas pelas quais a cultura mundial na
qual a a brasileira esta inserida esta passando , e que
esta mudanca e de diversas formas alavancada pela
Rio de Janeiro / Rio De Janeiro liberdade cultural obitida pela internet.
Quase todos os animes que os fansubbers legendam,
na verdade não passa no brasil e nenhuma rede
televisiva comprou o direito desses animes. E quando
isso ocorre, os fansubbers param de distribuir esse
conteúdo, e, a partir do momento que esse anime foi
comprado o seu direito em solo nacional, e algum
fansubber o distribuí, ai se fere o direito de proteção
Mato Grosso do Sul / Dourados autoral..

Suzi Matias Duarte

Brazil /

Guilherme de Oliveira Ferreira

Brazil /

Jadson Souza Faria

Brazil /

Mª Fernanda Marcusso Manhães

Brazil /

ASSINATURAS
Jefferson Martins de Sá
Hisla Isis da Silva Sena
Daniel Souza
Teófilo Pereira Da Costa Neto
Chantal
Arthur Dias da Silva
Matthew
Pedro Vitor Azevedo
Renan Pereira
Fernanda Belo Queiroz
Marcos Rosti Martins Filho

Juliana
Rene du R. Sacramento

Alexandre Magno Moura da Silva
Anderson Silva Greghi

Brazil / São Paulo / Guarulhos
Brazil / Distrito Federal / Brasilia
Brazil / Distrito Federal / Brasilia
Brazil / Goiás / Jatai
Brazil / São Paulo / Itu
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Brazil / São Paulo / Itu
Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro Por que não se preocupam com o trafico ou bandidos?
Brazil / Rio Grande do Sul / Porto
Alegre
totalmente absurdo
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Get a real job.
esse tipo de senador ou politico deveria se preocupar
Brazil / São Paulo / Piracicaba
mais com o proprio pais e n com a diversão alheia
Não estamos na época da ditadura, além do que, acho
que temos que nos preocupar com coisas mais
importantes como 'educação, saúde e fome'. E não as
histórias que publicam na internet, e já que é um
crime, acho que ninguém mais poderia escrever um
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
livro, e as livrarias iriam a falência.
Absurdo muitos pontos desse projeto de lei. Vão atrás
dos criminosos de verdade e deixem os fansubbers e
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
fanfictions em paz.
Com tantas outras coisas porque mexer noque não
incomoda ninguen,são centenas de brasileiros que
gostam de anime e mangá porfavor procure leis que
ajudam o povo e não incomode a população jovem e
adulta que gosta dessa cultura japonesa em pleno
aniversario da chegada do Japão ao brasil querem
quebrar à cultura que mais prevalesse entre os jovens
Brazil / Mato Grosso / Cuiaba
brasileiros.
Lei Absurda, de um senador absurdo! Nosso país não
Brazil / São Paulo / Campos Do Jordao precisa de censura!!

ASSINATURAS
Eu que escrevo fanfics há mais de 3 anos serei presa,
hein senador?Que ridículo hein??hahhaDá uma
pensada direito!Ao invés disso faz algo contra pedofilia
e talz! É bem mais útil e importante e com certeza é
algo que abrange o interesse da maior parte da
populaçao que quer seus filhos a salvo, não é? E eu
não sei se vocês fazem idéia, mas isso não vai parar os
fansubbers e etc... só vai tornar o que eles fazer ilegal!
Carolina Reis
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
=PBeijos!
Meia dúzia(ou menos) quer mandar e incriminar em
José Aires do Nascimento Neto
Brazil / Ceará / Fortaleza
tudo neste país de fim de mundo.
Maurilio Mendonca Goncalves Filho
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Não à ditadura virtual.
Giorgia
Brazil / São Paulo / Itu
Murilo Trigo Maisse
Brazil / São Paulo / Martinopolis
Alinne Almeida Pauli
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Pedro Henrique Martins Noronha Reis Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro
Valter Machado Junior
Brazil / São Paulo / Piracicaba
Bruna Vieira Campos Golegã
Brazil / São Paulo / Santos
Erick Buczenski
Brazil / Paraná / Colombo
Patrícia Santos Freitas
Brazil / Espírito Santo / Sao Mateus
Bárbara de Paulo
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Duvido que vá mesmo acontecer isso. Nós não vamos
Fany Joker
Brazil / São Paulo / Bauru
deixar!
Acredito que seja algo muito injusto , não há o que
Victor Rocha da Silva
Brazil / Santa Catarina / Florianopolis falar . . .
Lucas
Brazil / Distrito Federal / Brasilia
Cara sem comentarios...Não vou nem comentar...
Brazil / São Paulo / Santo Antonio Da Acho uma vergonha essa coibição ao direito de se
Alan Kardec da Silva Matos
Alegria
expressar...
Brazil / Rio Grande do Sul / Porto
carina schröder
Alegre
Victor Crevelin Bespalhuk
Brazil / Paraná / Maringa
Fabio Beffa
Brazil / Paraná / Curitiba
Nao dexa crime nao, tah bom do jeito que tah!
Realmente,considero que precisamos de liberdade de
ana silvia santana
Brazil / Bahia / Salvador
expresão numa democracia como essa
Wescley Pereira da Silva
Brazil / Distrito Federal / Brasilia
Expressão de trabalho intelectual não é crime.

ASSINATURAS

Lucas Vicente da Silva

Brazil / São Paulo / Serrana

Mauricio Cirelli

Brazil / São Paulo / Sao Paulo

Pedro Victor de Mendonça

Brazil / Ceará / Fortaleza

Daniel Nascimento Müller

Brazil / Espírito Santo / Cariacica

Esses politicos em vez de combater a miseria no brasil,
fica inventando moda, em vez de apoiar os futuros
eleitores eles estao se queimando...Diga nao a esses
politicos corrupitos que so sabem roubar e estragar a
alegria de nos que nao ve a hora do seu anime favorito
ser lançado para chegar me casa e poder fazer o
download e assisti, para a proxima semana esperar o
proximo.
Acho um absurdo tendo em vista que o trabalho é
muito melhor que o realizado pelas emissoras de TV
que transmitem muitos dos animes publicados pelos
fansubbers e LIVRE DE CENSURAS.Primeiramente
deveria-se rever a censura dos animes transmitidos
pelos meios legais do que querer acabar com o
excelente trabalho desta grande comunidade.
Escutem, pelo amor de... esses caras se acham quem?
Afinal, o Brasil é um mundo perfeito: Sem pedofilia,
turismo sexual, tráfico de armas, corrupção... nosso
presidente faz tudo por nós, jovens. Tudo isso é menos
importante do que a nossa criatividade! Somos armas
contra o governo, não estão vendo? Eles tem medo
que percam a altoridade que já lhes é contestada... por
favor, vão se encontrar com suas amantes no cabaré
da esquina, suas esposas ficam orgulhosass de suas
ações.
Tanto assunto mais urgente e realmente sério para se
resolver e o senado se preocupa em acabar com a
liberdade de expressão da população, uma das poucas
coisas q AINDA nos orgulham de nosso país... até
quando?Vamos prender todas as mentes criativas do
país, assim a violencia, pedofilia, CORRUPÇÃO,
acabarão, não concordam?Palhaçada!!!

ASSINATURAS
Abaixo todo político que ao invés de criar leis para
realmente melhorar o país, age por interesse próprio e
de terceiros onde acaba sendo beneficiado. Ao invés
de proibir por que não estimula a cultura Sr. Senador.
Lembrando que cultura não é o que o Sr. Gilberto Gil
pensa que é e nem o que ele representou. Diminua os
impostos e teremos o prazer de comprar os originais.
Essa política de ganhar muito em pouco é ultrapassada
Marcos Pinho Villalobos
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
e multiladora.
Daniel Neis Araújo
Brazil / Santa Catarina / Florianopolis
Brazil / Rio Grande do Sul / Porto
Thalita Soares Longarai de Souza
Alegre
Felipe Vaszatte de Souza
Brazil / São Paulo / Piracicaba
Matheus Lucas da Silva
Brazil / São Paulo / Jandira
Cleber da Paixão Rojas
Brazil / Paraná / Foz Do Iguacu
Telênia
Tavares
de
Almeida Brazil / Pernambuco / Vitoria De Santo
Albuquerque
Antao
Lucas Dorneles
Brazil / Rio Grande do Sul / Imbe
Thiago Berti Thomaz
Brazil / Santa Catarina / Florianopolis
Erick Bezzato Soares
Brazil / Ceará / Fortaleza
Brazil / Rio Grande do Sul / Passo
Gabriela Barato
Fundo
Luisa Folli
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Isso já não é justiça, é privação de criatividade.

Raniere Barros Barreto

Brazil / Espírito Santo / Cariacica

Pedro Tonetto

Brazil / São Paulo / Sao Paulo

Olá me chamo Raniere Barros Barreto, tenho 18 anos e
acho uma palhaçada sem tamanho a aprovação dessa
lei...tanta
gente
aí
matando,
roubando,
estuprando...sem contar com a pouca vergonha e falta
de ética por parte de alguns políticos que nos roubam
na cara de pau...mas cadê que perdem seu tempo em
resolver isso??? O presidente do STF(Superior Tribunal
Federal) por exemplo, não quis aprovar uma idéia de
expor os podres dos maus políticos..
Fansubber NÃO É CRIME!Safernet, ajude-nos com a
justiça nese país!

ASSINATURAS

Juliana

Brazil / São Paulo / Sao Paulo

Vinicius

Brazil / São Paulo / Sao Paulo

Nelson Vieira Thomé
Gutierrez Rodrigues dos Reis
taina

Brazil / Mato Grosso / Sorriso
Brazil / Goiás / Valparaiso De Goias
Brazil / São Paulo / Sao Paulo

Ludmila Rodrigues
Túlio de Carvalho Matias

Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro
Brazil / Distrito Federal / Planaltina

Fábio Prudente
Layane Nara
Juliana Santana Rezende
Caio Fernando Leitão de Souza
Pedro de Carvalho Paiva

Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil

/
/
/
/
/

Sergipe / Aracaju
Goiás / Trindade
Rio de Janeiro / Rio De Janeiro
Bahia / Salvador
São Paulo / Ribeirao Preto

Gente, eu adoro ler fanfics... e quer saber?os autores
de fanfics escrevem, mas NÃO copiam! assim como foi
divulgado em um site de fictions que eu leio: as fictions
de cada autor é uma criação própria, se eles copiarem
um seriado ou outro meio de comunicação ok, isso é
crime, agora, proibir criações dos próprios autores é
uma injustiça.
Fala serio....milhares de pessoas fazem isso por
hobby....voces temq correr atras doq realmente
importa...deixem os animes fora disso -.-''
Esse cara é maluco?!trabalho como tradutor de mangá!
e axo que isso eh um absurdo!transformar as pessoas
que tem um pouco de cultura em criminosos enquanto
um babaca tah roubando a gente lah na camara!¬¬
...
essa lei nao deve ser aprovada,essa lei é ridicula
Tem tanta coisa realmente séria pra esse senador se
preocupar nesse país e ele vem qurer instaurar uma lei
pra tornar fansubbers crime?! Ele poderia se preocupar
com as pessoas que sofrem abuso todos os dias, com
as crianças que sofrem assédio dos pais/familiares...
Podia procurar algo sério e que gere algum benefício
pra sociedade pra fazer.
Uma nova tecnologia, como é a internet, gera novos
paradigmas, novos valores, nova ética. Não podemos
forçar paradigmas antigos sobre essa nova tecnologia,
sem fazer reflexões e adaptações. A regulamentação
do uso da internet é necessária, mas precisa ser feita
com conhecimento profundo de como essa rede
funciona, e quais impactos e consequências cada ponto
da regulamentação irá gerar. Essa não é uma
discussão somente política - é também técnica e ética.

ASSINATURAS
Caio moreno alves de macedo passos Brazil / Rio Grande do Norte / Natal
Daiane Santos Santana
Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro
Jorge A. G. de paiva
Brazil / Rio de Janeiro / Teresopolis
Isabella I
Brazil / São Paulo / Marilia
Ulisses Antonio Pacheco
Brazil / Minas Gerais / Belo Horizonte
Gabriela Malandrino Cortezia
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Livia Miranda
Brazil / Rio de Janeiro / Niteroi

Rodrigo Alves dos Santos
Clodoaldo de Oliveira Amaral

Tania

Bruna

Bruno
Simões
Pereira
ana paula

Gonçalves

Discordo plenamente!
não vou nem comentar --'
O abuso de poder é inaceitável!
Na minha opnião esse projeto é completamente sem
sentido...Existem muitas coisas para serem feitas a
favor do povo...e ele excolhe simplesmente a que ira
trazer o desgosto dos mesmos...Achu que projetos
como esses nso mostra a inúltilidade dos nossos
senadores, que não tem nada pra fazer e ficam
inventando!Enquanto ao sairmos para trabalhar tem
um ladrão prontinho para nos assaltar!Isso o nosso
Senador não resolve!

Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Brazil / Rio de Janeiro / Sao Joao De
Meriti
Sou totalmente conta a esta lei arbritaria .
Puxa!!! Será que esse politico não tem nada melhor
para fazer não? Faz tanto tempo que existe essas
coisas na internet. E existe tanta coisa errada no nosso
dia-a-dia, dentro do senado, câmara e outros afins para
se corrigir ou acabar com certas sem-vergonhices.
Agora vem um desocupado querendo acabar com o
divertimento dos outros. Me pergunto, onde vamos
Brazil / São Paulo / Jundiai
parar...
Todos os meses pago internet e usufruo dela, esse
senador está abusando do poder querendo que seja
proibido os fansubbers, é uma ação injusta com o povo
que somente procura entretenimento e alegria. O
Brasil é uma democracia, todos temos necessidades,
acredito que esse senador não procurou atender o
Brazil / Amazonas / Manaus
público jovem.
Em um país conhecido pela democratização, e pela
inclusão digital sendo possivel graças aos projetos de
software livre, e disputas na OMC para quebra de
Nunes
patentes em remédios, para a distribuição mais
Brazil / Bahia / Salvador
social... um projeto desse n cabe.
Brazil / São Paulo / Caraguatatuba

ASSINATURAS

Luiz Carvalho

Brazil / Pará / Belem

Kleber Valadares da Mota

Brazil / São Paulo / Jandira

Abdon L. O. Latif

Brazil / Bahia / Salvador

Flavio Cardozo Ferreira

Brazil / São Paulo / Hortolandia

Cynara Luziet Lages do Nascimento
Fernanda Bergamini Tangerino
Jean Carlos Vencioneck Dutra
Fausto Morales Neto
Edson Hoji
Jéssika Ferreira Tironi
Gabriel Augusto Alves Pereira
Marcelo Adriano de Oliveira
Rafaela
welington rocha sant'ana
Flavio cardozo ferreira
Pedro

Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Maria

Felipe F. Fernandes

/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

Um absurdo prenderem as pessoas que fazem isso por
serem fãs... Até por que elas não ganham
ABSOLUTAMENTE NADA! completo absurdo...
E necessario que haja uma ampla discussao antes que
tal lei seja aprovada. Aprovar assim nas escuras e
sacanagem(desculpem, estou sem acentuos).
Tal projeto é absurdo... E onde os nossos direitos
ficam?É necessario uma discursão com a população
que sofrerá tamanho prejuizo.
ano de eleição é assim mesmobomisso ira izolar a
população brasileira do resto do mundo e de espreçar
a sua criatividadea internet foi feita para incurtar
distancias e mostar a cultura de outros paises para
pessoas que não tem dinheiro para viajar
Sinceramente, acho que o senhor senador tem uma
idéia equivocada sobre o que tem importância nesse
momento. Ao invés de administrar o país do modo
certo, cria uma lei, sem nenhum alicerce. Essa podia
ser uma nova falácia, de tão inlógica que é a dita lei.
Além de não estarmos fazendo nada de mais. Não
estamos roubando, matando ou coisa do tipo. Eu tenho
15 anos e até mesmo eu sei o que vale ou não a pena
fazer.Obrigada pela atenção.

Distrito Federal / Brasilia
São Paulo / Rio Claro
Espírito Santo / Cariacica
São Paulo / Praia Grande
São Paulo / Sao Paulo
Paraná / Curitiba
Rio de Janeiro / Rio De Janeiro
São Paulo / Santo Andre
Rio de Janeiro / Rio De Janeiro
São Paulo / Sao Paulo
isso era tirar a felicidade de muitas pessoas
São Paulo / Hortolandia
Alagoas / Maceio
Tsc, isso é ridiculo...
/ Rio Grande do Sul / Santa
Uma grande decepção com o governo desse país.

ASSINATURAS

Filipe Patel

Brazil / Santa Catarina / Turvo

Lucas Baeta

Brazil / Minas Gerais / Belo Horizonte

Gustavo Tramontin

Brazil / Santa Catarina / Turvo

Carolina Petrini
Laíza Rangel

Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro

Ailton dos Santos Orfei

Brazil / São Paulo / Praia Grande

Sera que pessoas que pegao trabalhos de outros os
legendao para que possamos entender e o distribuem
gratiutamente mereçen cadeia ?sera que essas
pessoas criativas e dedicadas meressen issu ?se nos
preocupassemos em encher nossas cadeias com
pessoas realmente criminosase nao com pessoas
critavias nao estariamos nesse ponto
Digo NÃO, a este projeto, por motivos tão OBVIOS
como os já contidos no texto supra citado.
sera que pessoa criativas e dedicadas que subao
(legendao) trabalhos e os distribuiem gratiutamente
meressem cadeia ? se nos preocupassemos em
encher(mais do que estao cheias) cadeias com pessoas
que cometem delitos, nao estariamos assim, acho que
uma coisa como essa so atrasa nosso pais, e nos priva
de tudo. Nao estamos em uma ditadura o regime eh
democratico liberal entao vamos ajir como todos
preferem sem privaçao de conteúdo, sem projeto
azeredo!!
O Senador não pode proibir isso, pois as fanfictions não
são histórias copiadas, são histórias criadas, as
pessoas usam a imaginação, elas não copiam das
coisas que elas assistem e muito menos das coisas que
vêem. Elas somente criam e não há nada de errado
numa pessoa querer compartilhar na internet, a
história que ela mesma fez, com a imaginação dela.
Eu seu um trabalhador onésto, pago os meus ímpostos
e estou indignado com essa notícia de que existe um
certo alguém que está querendo controlar a minha
vida.A minha maior alegria é baixar animes e
coleciona-los, será que se por vontade do capeta e se
esta lei for aprovada eu, um cidadão de bem, me
tornarei um criminoso? será que voltaremos aos dias
da DITATURA MILITAR.

ASSINATURAS

Rogério Alves de Assis
Larissa Reis
Carlos
Edward Martin Suli Manias
Guilherme Sestelo
Bruna Mayumi Tomimura
Marcelo Alves Zandoná
Mateus Marques de A. Borges
creiciano garcia paiva

Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil

/
/
/
/
/
/
/
/
/

Goiás / Goiania
Bahia / Salvador
Rio de Janeiro / Rio De Janeiro
São Paulo / Sao Paulo
Bahia / Salvador
São Paulo / Sao Paulo
São Paulo / Piracicaba
Alagoas / Maceio
Minas Gerais / Vicosa

Fernando

Brazil / Paraná / Curitiba

Pedro Henrique Gozi Carvalho

Brazil / Espírito Santo / Vitoria

hiôrran da silva

Brazil / Distrito Federal / Brasilia

Ingrid M. Giarola

Brazil / Paraná / Curitiba

O autor dessa lei deveria era criar uma para a playarte
e outros, que compram os direitos da maioria dos
desenhos animados japoneses, tomar vergonha na
cara e agradecer aos fansubers brasileiros por
disseminar os desenhos que hoje estão fazendo
sucesso no Brasil, já que quando o desenho era
completamente desconhecido quem iniciou o trabalho
de divulgação e tradução do mesmo foram os fansubs.

Isso é justiça?
O Brasil precisa de leis mais úteis que favoreça toda a
sociedade, e não alguns poucos capitalistas.
Um absurdo. As grandes corporaçoes nao investem em
nosso pais, e nos temos q assistir o lixo q cai aqui ? E
ainda sofre com censuras ...Chega. Politico desocupado
!!
Sinceramente não me agrado, vocês querem tirar a
nossa diversão ou lazer, ou sei la. deviam pensar antes
de sair criando qualquer leizinha, o país não cresce não
produz por causa dos POLÍTICOS LADRÕES, então não
vem com essa de sair fechando a liberdade da ERA
DIGITAL, essa sua nova lei não vai fazer o BRASIL
ingressar como desenvolvido. então pensa bem antes
de fazer uma lei, porque a maioria de vocês só falam
besteira na tevê.
EU ACHO QUE COM ESSE CARGO ELE TEM MAIS COISA
A SE IMPORTAR DO QUE ISSO NÉ ? vivemos em uma
ditadura sem liberdade de expressão, onde as pessoas
não podem nem ter a librdade de escrever uma
simples história e publicá-la na internet, só porque
utiliza nome de pessoas famosas?

ASSINATURAS

Luiz
Henrique
Madalosso

Ribeiro

Luciano Nonato Silva Sousa
Fabio Maia de Souza
Luca di Lúcio Braña

Jéssica de Oliveira Molinari
Ana
Felipe
Carlos Fernando do Amaral
Luan Gaspar Clemente
Denysson Axel Ribeiro Mota

O excesso de repressões nas leis só leva ao aumento
desnecessário da criminalidade, e estes projetos, em
Martins Brazil / Rio Grande do Sul / Porto específico, resultaram apenas em um retrocesso ainda
Alegre
maior à cultura e liberdade de expressão do Brasileiro.
Sinceramente, eu ainda não consegui entender como
um
engenheiro
especializado
em
Informática
(http://www.senado.gov.br/web/senador/eduardoazered
o/biografia.asp), propôs tal projeto de lei. Mas
certamente a parte consiente dos internautas irá
perceber isso e também aapoiará...
Brazil / Goiás / Goiania
Isso e um absurdo. Vamos acabar com esse infrator e
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
mostrar que nos podemos ser livres.
Brazil / Amazonas / Manaus
Declaração Universal dos Direitos do Homem ONU:Artigo 12 :Ninguém deverá ser subjugado a
interferência arbitrária com sua privacidade, família,
casa ou correspondência, nem a ataques à sua honra e
reputação. Todos tem o direito a proteção da lei contra
esses tipos de interferências ou ataques.O Senhor
Senador deveria se preocupar com melhoras na
educação, saúde, MENSALÃO,pobreza,criminalidade, ao
Brazil / São Paulo / Sao Caetano Do Sul invés de querer colocar em pauta a volta da censura.
Brazil / São Paulo / Sao Jose Do Rio
Preto
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Brazil / São Paulo / Piracicaba
Vergonha total, pior do que tsunami só politico
Brazil / Sergipe / Aracaju
brasileiro.

Luiz Fellipe Freitas Ferreira
Jean
Carina Miotto
daniel patrocinio de souza

Brazil
Brazil
Brazil
Brazil

/
/
/
/

Ana Paula Almeida

Brazil /

Cláudio Teixeira de Aquino

Brazil /

Cecília Mendes Corrêa

Brazil /

Bárbara Mika Minato Martins

Brazil /

José Lucas de Godoy Viana Bastos

Brazil /

Amanda Marreiro de Sales

Brazil /

ASSINATURAS
forma ridicula de censura, naum é cobrado nada pelos
serviços de tradução, fazem isso só para divulgar um
anime, manga e outros!É uma forma de trabalhar a
criatividade e prover melhores series e seriados as
pessoas, não quem nem essas porcalhadas que
passam na TV aberta se querem censurar tornar um
ato
criminoso,
deverião
rever
primeiro
as
programações da TV que em muitas vezes só passa
Rio de Janeiro / Niteroi
porcarias nada educativas!
Paraíba / Joao Pessoa
Isso é uma lesera
Paraná / Cascavel
Só faltava essa, sem comentarios...
Espírito Santo / Vitoria
Juntos somos Fortes
Considero o projecto de lei proposto pelo Senador
Eduardo Azevedo um atentado muito grave à liberdade
do Cidadão.Está em causa, entre factores económicos
e jurídicos, os Direitos Universais do Homem e do
Didadão. Leis que não respeitam o direito natural do
Acre / Rio Branco
Homem não têm lugar numa Democracia.
É um absurdo quererem violar nossa privacidade, eu
não gosto de ser vigiado e não quero viver a tensão
dos tempos do BIG BROTHER, afinal não estamos
Minas Gerais / Santa Luzia
sequer no país onde isso aconteceu.
O senhor senador deveria lembrar que fictions são
criações, e eu acho que não se pode proibir algum tipo
Minas Gerais / Unai
de invenção ou criação, ou pode?
Vão fazer algo que realmente vá mudar a sociedade,
pelo amor de Deus. Vá caçar pedófilos que vocês
São Paulo / Sao Paulo
ganham mais.
Isso num existe,agora alem de roubar esse politicos
tbm taum tentando controlar oq noix podemos ou
Rio de Janeiro / Arraial Do Cabo naum fzr com a internet?haha me poupe -.-'
Isso é totalmente ridiculo,tantas coisas para eles se
preocuparem,eles vão querer punir quem traduz
São Paulo / Sao Paulo
mangas,faz fanfiction...sem comentarios

ASSINATURAS
Meu Deus... Onde este país vai parar? Todos os dias
somos desapropriados de nosso dinheiro pagando
impostos, tarifas e juros; somos desapropiriados de
cultura por uma alienação gerada pela mídia; e agora,
seremos desapropriados de nossas idéias, sonhos e
ilusões? Onde está nosso Brasil, um país de todos?
Com tantos crimes e coisas absurdas acontecendo, é
desnecessário, absurdo, proibir a CULTURA.Isso é
reprimir a criatividade, os sonhos, a diverssão
saudável.. deveriam dar graças a Deus pelo fato de
ainda existir jovens que gostam de ler simplemente
pelo prazer, e que escrevem como expressão de arte!
Animes, mangás, fanfics, fazem parte do cotidiano de
milhares de pessoas no mundo inteiro, fico adimirada
que logo o Brasil considere aprovar uma lei tão inútil.

Paula do Prado Bortoletto

Brazil / São Paulo / Sao Paulo

Talita Roque Barcelos
Renato Oliveira Moura
Nilson de Souza Caetano
Giuliana Yumi Gunji
Guilherme
Isabella Karollina da Silva
Brayam Lima de Lira
Paula
Thaís
Thais
Daniela Friedrich
Lincoln Yuji Tsubamoto
Danilo Alves Tavares
Pedro
Karem Priscilla da Silva Moraes
Gabriela Spinola
Tayrone Santiago
Yagnês Roberta Salomão

Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro
Brazil / Ceará / Fortaleza
Brazil / Minas Gerais / Juiz De Fora
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Brazil / Rio de Janeiro / Niteroi
Brazil / São Paulo / Sao Carlos
Brazil / São Paulo / Guarulhos
Brazil / Rio de Janeiro / Nova Friburgo
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Brazil / Paraíba / Joao Pessoa
Brazil / Rio Grande do Sul / Lajeado
Brazil / São Paulo / Campinas
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Brazil / São Paulo / Jundiai
Brazil / Bahia / Senhor Do Bonfim
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Brazil / São Paulo / Araras
Crime é não incentivar à cultura.
Brazil / São Paulo / Itapecerica Da Proibir fansubers é tirar o pouco que nós brasileiros
Serra
temos da vontade de conhecer a cultura mundial!
Brazil / São Paulo / Rio Grande Da
Serra
O_Oisso eh um absurdo....ò.ó
Brazil / São Paulo / Sao Bernardo Do
Campo
Sem comentários viu?Todos gostam disso!

Deise Bueno
Carolina Pereira Santos da Silva
Débora Thais de Mathos Souza

ASSINATURAS
Jean
Luana Modesti

Brazil / Paraíba / Joao Pessoa
Brazil / São Paulo / Sao Paulo

Sofia Santos de Lima

Brazil / Minas Gerais / Belo Horizonte

Daniel Kazumi Hirayama

Brazil / São Paulo / Poa

Priscila C. C. Stanzione

Brazil / São Paulo / Sao Paulo

Felips Salvador Grisolia

Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro

Lucas de Araujo Mello Amadeu

Brazil / São Paulo / Ribeirao Preto

wellington
Jean

Brazil / Minas Gerais / Uberaba
Brazil / Paraíba / Joao Pessoa

Everton Ferreira

Brazil / São Paulo / Araras

Pedro Eugenio Villas Bôas Ricciardi

Brazil / Rondônia / Cacoal

Q lesera
Debate SEMPRE!
É um absurdo. Sem mais palavras. É simplesmente
absurdo.
Invez de se preucuparem com os vários problemas que
o Brasil tem...como Corrupção, Inflação, Tráfico de
Drogas, Prostituição Infantil entre
outros criam uma
lei dessas, sendo que a principalfunção da internet eh
a troca de informações e arquivos.
Não é crime nenhum ler ou escrever uma fanfic. Pelo
contrário, ele desperta o lado criativo das pessoas de
quem escreve e de quem lê.Não há por que fazer uma
lei contra isso.
se nossos senadores querem mais gente na prisão eles
deveriam começar a caçar eles mesmos em vez de
tentar reprimir a liberdade na internet
Eu assino esse baixo assinado, porque eu baixo Animes
da NET e acho ridiculo essa lei pois além de proibir a
divulgação de conteudo que diverte as pessoas ainda
por cima querem botar na cadeia pessoas que não
fazem mal a ninguém enquanto há milhares de
criminosos em liberdade.
SENADOR FANFARRÃO!!!É só no BRASIL que um
homem com uma moral duvidosa acusado de CAIXA
DOIS,tenta transformar pessoas de bem em bandidos!
que cumulo é isso dizer que os fansubbers e os
fanfictions, são criminosos, sem eles nunca que iriamos
conhecer mais sobre o japãoe alem do mais nunca vi
eles cobrarem nada a única coisa que já vi foi citar o
nome deles na tradução
Esse tipo de lei acaba com a liberdade de todos os
internautas. Poderiam, em vez de gastar tempo e
dinheiro com esse tipo de lei ridícula, concentrar
esforços para aprovar leis mais importantes.

ASSINATURAS

/
/
/
/
/
/

Paraná / Mangueirinha
São Paulo / Sao Paulo
São Paulo / Assis
Alagoas / Maceio
São Paulo / Cajamar
São Paulo / Sao Paulo

bem, eu realmente acho isso de 'copiar' ser probibido,
maas e quanto as fanfictions? até pelo o que eu saiba,
definindo, fanfictions nada mais é do que a ficção de
um fã! a pessoa cria uma história com o seu
musico/persongem/artista e nessa tem sua história de
contos de fadas. proibir uma coisa de autoria própria
seria tamanha injustiça! sou TOTALMENTE CONTRA
esse projeto!

Ana Luiza
Rafaela Arriaran
Marina
Caio Vitor Castro Mendes
Tayara Marrace Ramos
Mariana Medeiros

Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil

Lucas Chagas Pena

Brazil / Bahia / Vitoria Da Conquista

Andressa Montrezor Leal
Ivan Quirino Bregalda

Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro
Brazil / Minas Gerais / Belo Horizonte

Ronilton Nunes

Brazil / São Paulo / Tiete

Lucas

Brazil / Goiás / Goias

Rafael Lima Lucena

Brazil / Distrito Federal / Brasilia

isso é ridículo, sério.
Sou contra o projeto de lei proposto pelo Senador
Eduardo Azeredo(Substitutivo ao PLS 76/2000, PLS
137/2000 e PLC 98/2003).
O Brasil tem muito mais coisas que precisam ser
mudadas ou melhoradas.
Absurdo.
Depois disso, dá até vergonha em ter este senador
como conterrânio...
isso eh um completo absurdose algo original está na
internet nao tem problema d traduzir !!e ainda mais
fazer uma fanfci eh um crimioutro total absurdoeh
apenas umsonho, uma imaginaçãoesse cara eh um
completo debil mental
Trocar a política da liberdade pela da permissão, é
mais uma atitude fascista que aproxima cada dia mais
a democracia da monarquia...Censurar o uso da
internet e suas ramificações só vai tornar algo que é
lícito em algo ilícito, transformando assim milhares de
pessoas em criminosas, e eis que vem a pergunta, o
Brasil está disposto a prender mais da metade de sua
população? Se sim, em que lugar? Prisão domiciliar?

Victor Bruno onseca Santos

Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro

Anh... Eu não li, mas meu amigo mandou eu assinar =P

ASSINATURAS

Paula Heloísa Vendramini

Brazil / Paraná / Curitiba

Diego de Sá Martins

Brazil / Minas Gerais / Belo Horizonte

Kayo Torres

Brazil / Alagoas / Maceio

Michael da Silva Ferranti
Carlos
Henrique
Hulsen
Nascimento Neto
Kacio Micael Oliveira Vidal

Giovane de Oliveira Lourenço
Renan
Tayane Pereira Silveira
Matheus Diehl Bresolin
Kayo Fernandes Pimentel
Rodrigo César Cabral Cornélio

Mirela Souza de Abreu
Isaias Santos Goes

Isso é o maior absurdo que já ouvi. Com tantos crimes
impunes no Brasil, esse senador quer tornar pessoas
livres e criativas em criminosos! Qual será a próxima
etapa? Colocar os fãs de livros na cadeia?
Desnecessário dizer que este projeto de lei soa como
tolhir a liberdade de criatividade. Esse tipo de atitude
retrógrada nos forma como sujeitos preconceituosos e
sem vontade de crescimento cultural.
Leis ridiculas fazem o governo perder tempo
procurando pessoas criativas e solidárias enquanto
deviam combater crimes propriamente ditos.

Ele quer colocar na cadeia pessoas que tem
criatividade
de
fazer
um
FANFICS
e
ou
FANARTS.Enquanto tem pessoas matando e roubando
a solta...Nossa esse cara merece 10!!!Pago meus
impostos para um Senador fazer isso.Senador parabéns
Brazil / Paraná / Maringa
¬¬Esse é um exemplo de Pense bem em quem votar
do Brazil / São Paulo / Sao Jose Do Rio Lei pífia e ridícula.Vão prender bandidos e evitar a
Preto
corrupção entre os próprios políticos!
Brazil / Maranhão / Sao Luis
sinto uma pontinha de Globo por traz disso
Retirar a criatividade da população não vai prender
ladrões e sim revoltar inocentes...antes de tomar
qualquer que for a atidude insolente e infantil pensem
na população e nos bandidos soltos por aí e não em
quem está fazendo um execelente trabalho criativo e
acima de tudo gratís.
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Brazil / Rio Grande do Sul / Gravatai
Brazil / Rio Grande do Sul / Porto
Alegre
Brazil / Goiás / Goiania
Brazil / Minas Gerais / Belo Horizonte
Não vejo razão para que retirem o nosso direito de
escrever. São ótimas e agradam diferentes públicos,
muitos podem até encontrar sua carreira através das
Brazil / Minas Gerais / Belo Horizonte mesmas.
aew naum pensem em tirar o fanfics do ar pois esse
barato é irado entaum nem pensem em........
Brazil / São Paulo / Sao Vicente

ASSINATURAS
Rita de cassia
Renan Vasconcelos da Silva
Waleska
Rafael
Vinicius Mendonça

Diego Lourenço Simões Flores

Thiago Cassini Gregório

tem coisa bem mais importante pra se fazer isso ta
parecendo coisa de gente que nao tem nada pra fazer
Essa atitude do senador que é um verdadeiro crime!
Quero meus direitos! D:
Sinceramente e resumidamente! FALTA DO QUE
Brazil / Bahia / Camacari
FAZER.
mais nos não somos um país Livre cade a liberdade
Brazil / Minas Gerais / Santos Dumont nesta hora??
Brazil / Minas Gerais / Alfenas
Brazil / Pernambuco / Paulista
Brazil / Minas Gerais / Uberlandia

Este sitado senador deveria estar criando um projeto
de lei para baixar o salário ABUSIVO de sua classe. Não
tornar jovens com algum ato de boa fé, que
disponibilizam tempo a troco de NENHUM dinheiro e
NO MÁXIMO UM OBRIGADO, criminosos.Repudio tal
decreto. Repudio a pessoa que PENSOU NESSE
Brazil / Espírito Santo / Vila Velha
ABSURDO. Repudio aqueles que votarem a favor.Diego
Isso é um absurdo!!Com tanta gente passando fome,
criminosos soltos por ai e outros problemas sociais
esses políticos que só querem ganhar dinheiro às
custas do povo querem criminalisar as pessoas que são
Brazil / São Paulo / Sao Joao Da Boa de bem!Esse projeto de lei é uma palhaçada, ou
Vista
melhor, esse país é uma palhaçada!

João Pedro

Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro

Diego Aguiar de Carvalho

Brazil / Rio de Janeiro / Itaocara

Caique Andrade Bezerra Da Cruz

Brazil / São Paulo / Sao Paulo

Eu Discordo com o fato de traduzir animês e mangás
é crime.... as fanssubs e os scanlator traduzem de fan
para fan sem cobrar nada... é a mesma coisa que ele
assistir e depois grava o programa pra quem não pode
ver.... muitas gente fazem isso com seus videos
cassetes, dvds e outros...entao eu discordo com o fato
que seja considerado crime traduzir animês e mangás!
No Brasil os animes não são levados a sério na TV, eles
são retalhados, mudados, e muitas vezes são
interrompidos.
Gostaria de comentar que está lei é totalmente
ridícula, o brasileiro já tem o pouco hábito de ler, e o
pouco que lê está sendo proibido?Isso é totalmente
ridículo.

ASSINATURAS
Totalmente ridiculo e sem noçao alguma ao que se
refere a cibercrime ou ate mesmo crime contra direitos
autorais, nd disso é ilegal em nenhum pais,
principalmente nos estados unidos que são os mais
chatos com essas coisas. Nada é feito com proposito
de venda, e sim de contribuiçao e colaboraçao, se
fossem licenciados seriam sobre licença de livre
destribuiçao, ou seja, dominio publico, nd disso é ilegal,
/ Bahia / Salvador
não tem nem como ilegalizar.
Sou autora de fan fics e acho ridículo essa idéia de
proibir. Não fazemos nada demais, apenas colocamos
nossos artistas favoritos em nossas histórias. Por que
ele não proibe a corrupção, ao invés de proibir uma
forma de leitura. Pode não parecer, mas fan fic
também é livro. Só que fica na internet. E muitos
/ São Paulo / Santos
jovens se dedicam à esse tipo de leitura.
/ São Paulo / Sao Paulo
/ Minas Gerais / Patos De Minas
/ Paraná / Santa Terezinha De

Pedro Dumont Marques

Brazil

Mariana Pereira
Francisco Washington N. Santana
Ana Luísa

Fernanda Rodrigues
Daniel Soares Fogli
Bruna do Nascimento Figueredo
Bruna Alves Silva

Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Itaipu
Brazil / Bahia / Salvador
Brazil / São Paulo / Sao Jose Dos
Campos
Brazil / Minas Gerais / Belo Horizonte
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Brazil / Rio de Janeiro / Sao Goncalo

Ericke D. Pereira

Brazil / Santa Catarina / Florianopolis

Robemar

Brazil / São Paulo / Taubate

Vinícius José Gomes e Gomes

Brazil / Pará / Belem
Brazil / São Paulo / Santa Cruz Das
Palmeiras
Crime são os salários de vocês
Queremos nossos direitos de criação
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Sem comentarios.Querem transformar mais brasileiros
Brazil / Minas Gerais / Belo Horizonte em pessoas sem cultura

Lenise Francielle Santos Battisti
Matheus Lima Duarte Moreira

Flavio Henrique Macedo Thomaz
Noely
Marcio Tanure

Até uma mera fanfic pode ser considerada crime?...¬¬
sem ofença...esse Senhor não teve infancia...¬¬
Isso é inadimissivel!!!Nos temos liberdade de imprensa
não temos?
Fiquei ão chocado que não posso comentar uma
barbaridade dessas.

Luigi Pomilio Di Martino
Julia
Douglas Shialwey Wang
Rennan Furtado
Lays Bender de Oliveira

Teofilo F Leite
Kaio Schiavinatto

Jéssica Melloni

gabriela marques
Vanessa Barreiros Maurici
Tatiana Kurokawa Hasimoto
Bruna Fernanda Küster Rauen
Isabela Dantas
Paulo Henrique Sanches Brumatti

ASSINATURAS
É vergonhosa a tentativa de limitar a distribuição de
arquvos que ja são de dominio publico atravez da
internet, asssim como a proibição da alteração ou
adição de conteudo ao original, toda pessoa tem direito
de se expressar, de realizar trabalhos a partir da obra
de outra pessoa (desde que não lucrativos) e de
expressar sua opinião, atravez de quaisquer meios de
comunicação convenientes. viva a liberdade de
Brazil / São Paulo / Santo Andre
expressão, a cultura liver na internet e a criatividade.
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Queremos nossos direitos de criação
Aff. ¬¬ O que esse cara tem na cabeça? Se esse fosse
o problema então centenas de pessoas nos EUA e no
Japão iam ser presas por isso.
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Brazil / Minas Gerais / Sao Lourenco
Brazil / Rio Grande do Sul / Guaiba
sinceramente? esse projeto eh ridículo ¬¬
Tem coisa muito mais importante para decidir e esse
palhaço que não tem o que fazer, fica tirando onda
com a cara dos outros,que é o que os nossos políticos
Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro fazem de melhor.
É um desrespeito ao cidadão privar tanto informação
quando liberdade em prol de algo quase impossível de
Brazil / São Paulo / Jundiai
se concretizar.
Escrever fanfistions é um crime? Pelo amor de Deus!O
que nós fazemos é por diversão e pra soltar nossa
criatividade, e até onde eu saiba, se dovertir e soltar a
nossa criatividade não é nenhum crime, e, sim um
modo de expresarmos os nossos sentimentos, nossas
vontades.
Brazil / Rio de Janeiro / Mage
nunca vi uma lei tão ridícula. deviam se preocupar com
a enorme taxa de criminalidade, ou os milhões de
pessoas que passam fome, e não se os adolescentes
estão fazendo textinhos sobre seus ídolos. que coisa
Brazil / Ceará / Fortaleza
mais ridícula!
Brazil / Santa Catarina / Brusque
Brazil / São Paulo / Sorocaba
Brazil / Santa Catarina / Balneario
Camboriu
Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro
Brazil / São Paulo / Santo Andre

ASSINATURAS
Cycero Tavares

Brazil / São Paulo / Sao Paulo

Tainah Lima Bártolo

Brazil / São Paulo / Sao Paulo

Politico sem ter oq fazer!!!
Penso que o fato de pessoas escreverem contos e
histórias fictícias na internet por puro prazer ou
divulgação não deveria ser considerado crime,
primeiramente. O país possui muitos problemas com o
que se preocupar, para ficar se ocupando com
assuntos tão banais. As fictions divertem muito os
leitores e acho que isso não deveria parar.
Não vejo motivo nem fundamentação para o
surgimento de uma Lei como esta. Vai contra a
liberdade de pensamento e expressão. Deveriam estar
preocupados com outros assuntos, tais como, violações
de direitos, abuso de autoridades, desvio de dinheiro
público, e outras praticas que envergonham este país.
Nada à ver, tanta gente matando, roubando,
estrupando...e agora qr nos encriminar por isso?NADA
À VER!!!!

Patrícia do Val Santos Lima

Brazil / Bahia / Ilheus

Jonathan Eloy Gomes

Brazil / Alagoas / Maceio
Brazil / Rio Grande do Sul / Sao
Lourenco Do Sul
para dar uma força. :)

neko

Vicente A. S. Riccio
Rafael Fernando da Silva

Ricardo Antonio Ferreira de Oliveira

Brazil / Bahia / Salvador
Brazil / São Paulo / Sertaozinho

Senador, vá se preocupar com coisa mais importantes,
como a corrupção.Quer dizer que roubar dinheiro do
povo pode mas, distribuir uma coisa gratuita é crime?
absurdo

Brazil / São Paulo / Mairinque

Que me desculpe,mais com tanta coisa mais
importante q o pais está precisando na saude , na
moradia e em outras coisas , ficar se preocupando com
Fansubers e querer acabar com a criatividade daqueles
q escrevem Fanfics é uma falta de noção da realidade
das maiores.Em vez de se preocupar com isso , q tal se
preocupar com os jovens q usam drogas e bebem cada
vez mais cedo , em vez de se preocupar com eles
escrevendo fanfics ou criando fansubers.

ASSINATURAS
O Ministro deveria estar preocupado com a situação do
país, tentando achar soluções para resolvê-la, como o
caso das milicias, das drogas, dos crimes ediondos, na
inflação ..E não tentar impedir que as pessoas
publiquem criações próprias sendo nosso direito, temos
liberdade de expressar o que quisermos da forma que
queremos. Não voltamos ao tempo da ditadura e
vamos lutar por nosso direito sim!
Qual o problema de pegarmos séries japonesas e
legendarmos sem fins comerciais para os fãs
assistirem?Querer proibir isso, é voltar á ditadura...
depois de todos os direitos conquistados nas leis,
proibir uma simples diversão?As pessoas que
assistiram um determinado anime, quando vira fã, quer
comprar o dvd oficial, os bonecos e tudo que é
comercializado á respeito daquele anime, vocês não
conseguem entender isso?
Isso é um absurdo! Acho que o Senador deveria se
preocupar em criar leis para diminuir a pobreza, acabar
com o analfabetismo, evasão escolar, melhorar os
estudos do Brasil! Eu como pedagoga e escritora de
Fanfictions me sinto constrangida em ler uma
BABOSEIRA desta!

Natasha Caldeira Mól

Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro

Daniela C. Melo

Brazil / Paraíba / Joao Pessoa

Fernanda Machado Batista
Hellen Chakrian Cardoso dos Santos
Adans Santana Lima
Wellington Rodrigues
Alexandre Elvis de Souza
Marcelo Minoru Takenaka
Patrícia Maciel
Charles Fouquet
Gilson de Oliveira Dias Junior

Brazil / Bahia / Salvador
Brazil / São Paulo / Osasco
Brazil / Minas Gerais / Itabirito
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Brazil / Santa Catarina / Timbo
Japan / Mie ken / Iga Ueno Shi
Brazil / Minas Gerais / Teofilo Otoni
Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro
Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro
Brazil / Rio de Janeiro / Sao Joao De Concordo com a petição e assino embaixoViva a
Meriti
democracia!
E ainda pedem pra gente amar esse país... Fala sério
Brazil / Paraíba / Campina Grande
¬¬

Pedro Paulo da Rocha Martins
Adam Bruno de Macedo Oliveira

ASSINATURAS
Acho um absurdo essa lei, se pessoas que querem
assistir um determinado material e nao tem como
obtê-lo de forma legal, então porque barrar que as
pessoas assistam o que gostam livremente?
Francamente acho que esse país tem muita podridão,
principalmente no governo, para que algum senador se
preocupe com uma coisa tão banal...
O tempo da ditadura já passou e não moramos em
Cuba. Temos direito a cultura e a livre expressão e
troca de idéias e devemos ser consultados antes de
sermos proibidos de tudo!
com tantos problemas nesse pais esse cara vai encher
a paciencia de iternaltas... fala serio
Sinceramente, lamentável....Em Vez de procurar
prender criminosos, querem prender pessoas que
fazem esse ato simples para fãs não dependerem
totalmente das Operadoras de Televisão, que trazem
séries dubladas porcamente e censuradas....
O Brasil tem tantos problemas mais sérios e urgentes
do que tirar a diversão inocente de milhões de
internautar.
Concordo plenamente que é mais do que hora de
existir uma legislação para a internet. E concordo mais
ainda que isso deve ser muito bem discutido e
elaborado, antes de ser jogado para causar mais
polêmica do qeu já é.Se o intuito é acabar com a
pirataria, pior ainda, esse não é o meio, não o único,
existem muitos outros fatores para serem analisados.

Paulo Henrique de Amorim silva

Brazil / Minas Gerais / Belo Horizonte

Vanessa Aurora Novak

Brazil / Paraná / Sao Jose Dos Pinhais

Neper Xavier

Brazil / Distrito Federal / Brasilia

Leandro Bueno Dantas

Brazil / São Paulo / Sao Paulo

Mayara Costa Campos

Brazil / São Paulo / Salto

Daniel Ferreira Lemos

Brazil / Paraná / Londrina

Esther do Santos Dutra

Eu realmente não acredito que existam pessoas que
estejam fazendo esse tipo de coisa!Não entendo o
porquê disto, não acredito que alguém esteja perdendo
ou ganhando com isso, com tanta coisa para concertar
Brazil / Rio Grande do Sul / Santa no nosso país e um absurdo desses acontece.Eu espero
Maria
e vou torcer para que esta lei não seja aprovada!!!!!

ASSINATURAS

Kleber Lima

Brazil / São Paulo / Sao Paulo

Roney Alesandro Milan
Bianca Aparecida Torres Arcencio
Estela Hirakuri
João Bernardo

Brazil
Brazil
Brazil
Brazil

/
/
/
/

São Paulo / Pirassununga
São Paulo / Sao Paulo
Rondônia / Porto Velho
Paraíba / Campina Grande

Esse substitutivo é ridículo, em 1º lugar o que que
conhecimento esse senador tem sobre isso, em 2º
lugar não só as pessoas que fazem a tradução e toda
arte, mas nós fãs que não fazemos parte do trabalho,
mas curtimos o maravilhoso trabalho desse pessoal,
teremos que esperar a boa vontade de nossas
emissoras de tv e editoras, para trazerem os trabalhos
para nosso país situação que é bem rápido da parte
deles.Deixo minha humilde manifestação para vocês.
Queremos liberdade de expressão, queremos uma luta
por causas mais justas, não quero perder a liberdade,
da expressão, que a internet, nos oferece

Viviane Daniele Koch
Brazil / Santa Catarina / Jaragua Do Sul
chayenne susan
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Marcelo Mabel Vasconcelos Gomes
Aragão
Brazil / Sergipe / Aracaju
Marcus Andrade
Brazil / Bahia / Salvador
Pedro de Castro Faria Beling
Brazil / Rio de Janeiro / Niteroi
.
leandro Silva Dias
Brazil / São Paulo / Hortolandia
Adoro baixa os animes legendados:)
Pretende mandar 32 milhoes de internautas pra cadeia
o sr. Senador?Sou totalmente a favor do combate a
pedofilia e pirataria na net, mas esse artigo é
abusivo.Grande parte dos fansubs legendam produtos
nao-lisenciados no pais, e uma vez que a lisença
acontece eles encerram a distribuiçao e nao deviam
ser penalizados de forma alguma.O Brasil tem outras
prioridades, nao? Antes de pensar em mandar um
tradutor pra cadeia o Senador devia pensar em
David Romera Fragoso
Brazil / Acre / Rio Branco
solucoes pra corrupçao.
Tanta coisa mais grave que isso, e fazem mais uma lei
Samantha Ayumi Watanabe Gomes
Brazil / Paraná / Maringa
que provavelmente, não vai ser cumprida.
Rodrigo Alves Rodrigues
Brazil / São Paulo / Taboao Da Serra
é Sinplismente ridicula essa lei!

ASSINATURAS

Julianna Olivella

Bruna de Abreu Salmerón
Thais Lira

Luiz Paulo Taveira Cristino
Léo Santiago

Erik Douglas Tereza

laura nery

João Luiz Segatti

ACHO UM ABSURDO PRIVAR AS PESSOAS DE SUA
PRÓPRIA CRIATIVIDADE E DE UMA INTERNET LIVRE PRA
TODOS. MESMO AQUELES QUE NÃO TEM DINHEIRO PRA
PAGAR MUNDOS E FUNDOS PARA CONSEGUIR OS
Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro SERVIÇOS. BASTA.
Lei contra fanfics, fansubs e etc ? Por que isso ? Quanta
bobagem. Sinceramente, isso não deve continuar sem
um debate. Senador está sendo ridículo ao chegar a
um ponto como este. Me recuso a acreditar que tal
coisa está sendo proposta. Sou contra esta lei e creio
que muitos são também.
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Aff.! Com tantos problemas no país... vai se preocupar
Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro logo com isso.!Aff.!²
Kara q merda é essa, falta do ke fazer? com um monte
de assaltos vendas de drogas entre outros esses
%\#@$%#!!@\#$ vem kerer tirar um divertimento q
naum vem ferindo ngm jah q vário animes ou mangas
Brazil / Mato Grosso do Sul / Campo naum são lançados no Brasil por causa da censura,
Grande
muita vezes naum brasileira
Acho um Absurdo criminalizar os Fansubers, ta
achando ruim?? começa a distribuir no brasil(Todo) os
Brazil / Ceará / Fortaleza
originais¬¬
Essa lei é no minimo ridicula... deve estar vindo de um
velho metido a senhor todo poderoso que só por que é
um senadorzinho de merda acha que as coisas da
cabeça dele de como tudo deve funcionar estão
corretas enquanto o resto do mundo que esta
errado...Ele não passa do mais simples exemplo da
ignorância e futilidade dos politicos brasileiros que só
pensam em como vão lucrar ao fazer alguma lei ou
licitação...
Brazil / São Paulo / Aparecida
Um erro assim não deveria ser repetido. Afinal, pra que
estudamos história? Criar primeiro o código penal para
depois o civíl foi o que foi feito antes e já não deu
Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro certo.
Sem comentarios, primeiro porque isso ocorre na casa
de todos, inclusive na casa do próprio senador, afinal
ele recebe emails com imagens que não foram
autorizadas a estarem ali, e por isso ele será
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
condenado? Simplesmente ridículo.

ASSINATURAS

Augusto de Paiva Bezerra
Gustavo Dupont Rodrigues Gonçalves
Patricia Sericov Mieskalo
Bernardo
stefany maria de moura oliveira
Flávio Eugênio Cardoso Lima
Clara Ribeiro
Tamires Vieira Marques
Flávio Luís de Souza
Diego Frederico Rangel Pereira
Alessandra Costa
Eduardo Marcus Battisti Archer
Leonardo Torres Kawaguchi
Luis Gustavo F. Pádua
Yan Gayotto Malimpensa

Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil

/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

Ceará / Juazeiro Do Norte
São Paulo / Sao Paulo
São Paulo / Sao Paulo
Rio de Janeiro / Rio De Janeiro
Distrito Federal / Brasilia
Piauí / Teresina
Minas Gerais / Belo Horizonte
São Paulo / Sao Paulo
São Paulo / Sao Paulo
São Paulo / Santa Branca
Rio de Janeiro / Rio De Janeiro
Paraná / Curitiba
Pará / Belem
Minas Gerais / Uberaba
São Paulo / Sao Paulo

Sinceramente, isso é uma falta do que fazer.Como
vocês, senadores, pessoas cultas e disciplinadas
querem apoiar isso? Não entendo mesmo.Vocês
deveriam se preocupar mais com tráfico de
drogas/assassinatos/roubos/corrupção e afins. Não com
as coisas dos fansubbers que não fazem mal a
ninguém.

ASSINATURAS
Flávia Rosal
João Paulo Berger da Mata

Jennyfer Rye Yoshida

joaquim

o período de censura já passou sim?! dessa forma até
os filme legendados deveriam ser \proibidos\""
SOU CONTRA A PROIBIÇÃO DO SENADOR.\r\n\r\nQUE
Brazil / Minas Gerais / Belo Horizonte TIPO DE PAÍS LIVRE É ESSE?
Tudo bem se as fictions tiverem baseados em livros,
filmes e tals. Mas fictions, são criações,com vários dias
de esforço para fazer um. Não é uma cópia, pena que
Brazil / São Paulo / Sao Miguel Arcanjo os ignorantes não entendem essa parte.
Enquanto os políticos deviam olhar pelos pobres e
famintos deste país, querem acabar com a diversão
sadia de muitas crianças, jovens e adultos. Crime é
fazer isto, quando eu afirmo para meus amigos que a
Brazil / Ceará / Fortaleza
ditadura está voltando, ninguem acredita.
Brazil / Pernambuco / Recife

eliomar andrade dos santos

Brazil / São Paulo / Sao Paulo

Claudio Americo de Melo Filho
Jéssica
Camila Cavalheiro
Raquel Keiko Alves
Armando Honório

Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil

Daniel Fernando Medina Freire
Natália Gomes Botão
Diogo Maltoni Soares
Paulo Sergio Cardoso
suelyn baessa

Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil

/
/
/
/
/

/
/
/
/
/

Goiás / Ceres
São Paulo / Agudos
São Paulo / Santos
São Paulo / Peruibe
Minas Gerais / Lavras

Rio de Janeiro / Rio De Janeiro
São Paulo / Mirassol
Minas Gerais / Ipatinga
São Paulo / Sao Paulo
São Paulo / Sao Paulo

Bom então que dizer, se eu traduzir um anime e deixar
aos meus amigos assistirem estarei cometendo um
crime. Se esse for o caso, pode ter certeza que vou
virar criminoso.\r\n\r\n \r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n
Do governo cuidam os senadores, Da internet cuidam
os internutas! XD
Isto é totalmente ridículo!
Sou contra o controle da internet.
Isso é um abuso!!!!
Não pode ser como vou viver sem animes....vai
inventar
lei
pra
derrubar
preconceito...corrupção...trafico e outras coisa que é a
melhor coisa que você faz....Num vem enventyar leis
inuteis pra acabar com o nosso lazer...em quanto
poderiamos estar nas ruas ...estamos em casa
assistindo epis de animes..e lendo magas o que é
melhor....é muita ousadia querer tirar um lazer que nos
da tanta cultura...Na minha opinião essa lei é TOSCA!

ASSINATURAS
Frederico Barbosa Farias
Jedidiah Eber Santos Gomes
Thalles de O. Carneiro
Jordana Martins
Renan Augusto Orelli
marco antonio moreira da silva

Roberta Krüger
Luiz Felipe de Lima Oliveira Silva
Enrico Leopoldo Damiani
Evie N. H. Neves
Yuri Modolon Lim
Lucas Vitorino Silva
Kelvia Costa Alves
Deborah Tournier

Brazil / Distrito Federal / Brasilia
Brazil / Paraná / Londrina
Brazil / Rio de Janeiro / Angra Dos Reis
Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro
Brazil / São Paulo / Piracicaba
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Brazil / Rio Grande do Sul / Porto
Alegre
Brazil / Rio Grande do Sul / Novo
Hamburgo
Brazil / Santa Catarina / Florianopolis
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Vão atrás de criminosos de verdade.
Brazil / São Paulo / Santos
Brazil / Santa Catarina / Icara
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Brazil / Pará / Belem
Brazil / Santa Catarina / Ararangua
Absurdo!

Daniel Ranieri Negri

Brazil / São Paulo / Sao Paulo

Juliana R. Brondani

Kassya Guimaraes Schunk

Alexandre Seiti Gyotoku

Ítalo bezerra Batista

Eles fazem o q ninguem faria por nós, intao em vez de
reclamarem vão fazer algo q beneficie nossa sociedade
Acho um absurdo total proibir fansubbers de legendar
animes e coisas relacionadas a cultura japonesa.
Deveriam se preocupar mais com as coisas que estão
ocorrendo no pais como corrupção, violência,
Brazil / Rio de Janeiro / Campos Dos aquecimento
global,
desmatamento,
Teoria
Goytacazes
Neomalthusiana...
Essa política de hoje em dia não tem mais nada de
importante para fazer,invés de se preocupar com os
animes e mangás deveriam se preocupar coisas
melhores...\r\nRidículo esses políticos!
Brazil / São Paulo / Santo Andre
Eu acho essa proposta totalmente ridícula. Penas de
prisão só deveriam ser aplicadas caso o ato realmente
prejudicasse o ordenamento jurídico. Isso vai afetar a
vida de todos que assistem séries pela internet. Essa
proposta tem cara de \falta do que fazer e vontade de
Brazil / Piauí / Teresina
mostrar serviço\"."

ASSINATURAS

Henrique Cesar Rougemont Pereira

Fábio Teixeira Besquita Borges

Ana Paula
mohamed K Hijazi
Carla Rutynely Colares
Belize Costa Andrade
Rodolfo Campos Rodrigues
wesley valentinho da silva
Felipe Oliveira da Costa
Lucas de Camargo
Tatiana Santos

Caio Luiz Iovanovich da Costa

Audrey rosa fagundes
Adriana Shizue Matui Alves
Marcella Silvia Ferreira Siqueira

Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro

Com tanta coisa errada no Brasil vocês querem acabar
com grupos de pessoas que pegam Animes e traduzem
sem fins lucrativos? Lamentável...

em 1º lugar esta e uma lei inutil o que há de errado em
distribuir gratuitamente episódios de séries e desenho
não dublados, Mangás e outros, façam uma lei que
preste e não que acabe com a pouca alegria que nos
resta e falando a verdade se quiserem colocar alguem
criativo na prisão chama o paulo coelho pra faze um
Brazil / Minas Gerais / Santo Antonio livro de como é a vida do povo lah e, para finalizar
Do Monte
espero que está lei vire apenas história no congresso
Acho que isso é muuuita falta do que fazer. Por que ele
não procura algo de útil do que pertubar a vida de
quem tá feliz fazendo o que quer? Acho incrível como
Brazil / Roraima / Boa Vista
no Brasil tudo é ridículo.
Brazil / Paraná / Foz Do Iguacu
-.-\r\nnada a declarar
Brazil / Espírito Santo / Colatina
Brazil / Ceará / Fortaleza
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Brazil / São Paulo / Americana
Brazil / Rio Grande do Norte / Caico
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
E é preciso comentar alguma coisa sobre isso?
Brazil / Bahia / Salvador
Em vez de perder tempo com uma coisa nada
importante e que não incomoda ninquem esse ministro
deveria se preocupar com coisas mais importantes
como a situação dos Hospitais e escolas, não com algo
Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro tão banal.
Não acho justo que os \criativos\" sejam presos por
exporem suas idéias além dos fanssubs também...\r\nO
pior de tudo é que eles se importam com coisas inúteis
para melhorar o país...\r\nEles deviam se preocupar
com
coisas
mais
importantes
como
Brazil / Rio Grande do Sul / Porto violência,pedofilia,corrupção...\r\nnem tem o que se
Alegre
comentar ¬¬"
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Brazil / Goiás / Goiania

ASSINATURAS

Fernando Cesar Cintra
artur gonçalvez
Fernando Augusto M. Correa

Bruno Reis Vila Nova

Vinicio Ferreira Ramalho
claudio regis da silva

Luiz Fernando Pereira Magalhães

Eduardo Lopes Silva

brendo ferreira

E a violência só vai subindo!\r\n\r\nQuando gente não
tem nada para fazer, o que sobre e encomodar os
outros!

Brazil / Goiás / Itaberai
Brazil / Rio Grande do Sul / Campo
Bom
transparencia!!!!
Esse \senador\" não tem nada mais importante pra
Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro faezer. que ideia de girico."
Ilustre Senador, a maior parte do nosso povo nem sabe
o que siginificaria este seu projeto de lei. Não está na
hora de cuidar primeiro da educação, do povo que vive
com apenas ou menos que um salário minímo? ou será
que o tempo que passam no congresso é táo dilatório
Brazil / Pernambuco / Olinda
que não tens o que fazer? ;)
Isso é uma injustiça com os povo brasileiro tirar a
nossa liberdade na internet, ele só esta fazendo isso
porque não tem o que fazer, ele não vai mais contar
Brazil / São Paulo / Campinas
com o meu voto para nada.
que isso esses politicos nao tem o que fazer eles tem q
que tomar vergonha na cara esses safados corruptos
Brazil / São Paulo / Sorocaba
que rouba tiro do povo
Isso é um absurdo,com tantas coisas mais importantes
pra se preocupar querem acabar com o nosso
entretenimento???Por acaso algum desses politicos vai
trazer para o Brasil os animes que a tantos anos
suamos a camisa para assistir e traduzir??Será que a
rede Globo vai respeitar os animes e traze-los para o
Brasil e passa-los na integra??Ninguem pode votar
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
nesse politico mais.
Com tantos problemas brasileiros porque preocupar-se
com a distribuição ou mesmo a tradução de séries por
exemplo.... Claro... para achar que os políticos fazem
alguma coisa de útil para a população inibindo o crime,
sem esquecer que os crimes mais \pesados\" são
Brazil / Rio Grande do Sul / Porto cometidos pelos mesmos.\r\n\r\nQue preocupem-se
Alegre
para aqueles que fazem mal aos outros! "
Essa lei e sem fundamento \r\npq proibir uma pessoa
de traduzir um anime de outra lingua ?\r\ndeveriam ser
ta criando leis contra a corrupçao e forma de melhora
Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro a saude publica

ASSINATURAS
Rogerio Del Valle
Jeiciane Cristina Torres Ferreira
Hannah Layse Barbosa Honório
Lucas Cuculo Badiale
Diogo Cruz
Matheus Santos Vizu
Marianna Fonteles Madeira Barros
Camila Pereira Barreto
Cássio Fontana
Nilza Novato
David@Portugal

Carlos Eduardo Guadencio Marques

Iuri Raiol

Paulo Sergio Vidor Zilio Silva

Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Brazil / Rondônia / Porto Velho
Brazil / Piauí / Teresina
Brazil / São Paulo / Piracicaba
Brazil / Roraima / Boa Vista
Brazil / Distrito Federal / Brasilia
Brazil / Ceará / Fortaleza
Brazil / Alagoas / Maceio
Que coisa ridícula!
Brazil / Rio Grande do Sul / Porto
Alegre
Ridículo.
Nós gostaríamos de continuar com as fics. Por favor,
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
não as proiba.
POr amor de deus isso é estupido eu aqui em portugal
ouvi essa noticia até me ri na cara desse senador por
Brazil / Tocantins / Palmas
amor de deus abate o cara
Na minha opinião essa lei restringi o direito de
liberdade cultural que todo brasileiro tem. O que vejo
aqui é um puro fanatismo e uma mentalidade
retrógrada de um senador que não está disposto a
Brazil / Rio de Janeiro / Nova Iguacu
abrir os olhos para o futuro.
diga não a essa lei infundada, pois o crime está em nao
dar oportunidades a todos que precisam de educação,
saúde, emprego, etc. Essa lei é totalmente repulsiva,
pois ela pode acabar com toda uma conjuntura cultural
de valores que são extremamente importantes o
entretenimento dos jovens, adultos e crianças. DIGA
Brazil / Pará / Belem
NÃO A REPRESSÃO, E SIM AO ENTRETENIMENTO!!!!!!
No caso próprio de Fansubers,uma revista japonesa de
distribuição
de
mangás
e
reviews
de
animes,parabenizou os fansubers brasileiros pelo
trabalho feito no Anime \One Piece\",antes mesmo de
ser licenciado no brasil,o anime já era amplamente
conhecido.O criador do desenho,unica pessoa que
realmente poderia reclamar, tambem agradeceu a
Brazil / São Paulo / Santa Cruz Do Rio seus fãs brasileiros pelo fato de serem tão fieis a sua
Pardo
criação. \r\n"

ASSINATURAS

Marcel

Carolina Alves Kozaka
Thais Yazawa

Cassio

daniele raquel
Mateus Duarte
Leticia
Marina Costa Negreiros
Saulo Araújo Correia

Realmente algo assim precisa ser discutido pois é tirar
a liberdade dos internautas por não entender direito
sobre o que se trata, afinal ninguem que saiba
ralmente o q isso significa no nosso pais iria concorda,
Brazil / Rio de Janeiro / Rio De Janeiro pelo menos ate agora não concordo
Todos temos o direito de expressar nossas ideias e
opiniões! Acho essa lei um absurdo! Se escrever
historias na internet virar crime, qual será o proximo
absurdo?
Brazil / São Paulo / Sao Paulo
Combatam a pedofilia, não aos fansubs, que não
tomam dinheiro de ninguem, já que tudo que é
Brazil / São Paulo / Tupa
distribuído, não é vendido no BRASIL! \r\n\r\n
Meu ponto de vista enquanto a isto, é uma pura falta
de vergonha tentar proibir isto, de modo que não
influenciará em nada no brasil, a violencia, fome,
pobreza e etc, não ira cair apos e se for realmente
aprovada essa lei.\r\n\r\nEntão eu me pergunto\r\nPor
que eles não tentam cuidar de grandes problemas
como a fome e a pobreza, para depois vim debater
essa
questão
totalmente
desnecessaria???.\r\n\r\nSinceramente, isso é falta do
Brazil / Tocantins / Araguaina
que fazer.
é inadmissivel perdermos a liberdade de acessar a
internet da maneira q queremos por causa de uma lei q
Brazil / São Paulo / Ferraz De deve ter sido ideia de alguem q nao compartilha
arquivos.
Vasconcelos
Ridículo isso.\r\nSenador completamente retardado,
Brazil / Rio Grande do Sul / Porto deve estar sem nada o que fazer pra criar uma lei
Alegre
ridícula dessas.
Brazil / Rio de Janeiro / Niteroi
Brazil / Paraíba / Joao Pessoa
Brazil / Distrito Federal / Taguatinga

Emerson Alexandre Dos Santos Roden Brazil / Distrito Federal / Brasilia
Brazil / Minas Gerais / Carmo Da
Cachoeira
Gisela Mantovani Vilela
Rodolfo Corrêa de Lima
Brazil / Minas Gerais / Itajuba
Cristiane Franz
Brazil / Rio Grande do Sul / Pelotas
Edson Neves da Silva
Brazil / Amazonas / Manaus

ASSINATURAS
Márcio das neves cardoso
Patrick Dimas
Maria Terezinha Santos Leite Neta
Fábio Domingues

Brazil
Brazil
Brazil
Brazil

Lumena Feitosa Duda
Eduardo Ssntos Ribeiro

Brazil /
Brazil /

Marlon Campos Moro Filho

Brazil /

Paulo Rogério Sato

Japan /

Charles da SIlva

Brazil /

Rommer Pereira e Silva

Brazil /

willian diego santana

Brazil /

Wander Fernando dos Santos Dias

Brazil /

Luã Amadeu

/
/
/
/

Bahia / Salvador
Minas Gerais / Belo Horizonte
Sergipe / Aracaju
São Paulo / Sao Paulo

aff, cada lei q inventam neh???-_-'
Contra a censura, e a favor de políticas que nos
Paraíba / Campina Grande
defendam da corrupção!\r\n
Sim apoio
Minas Gerais / Ipatinga
Algo dessa magnitude deve ser discutido frente à
Minas Gerais / Uberlandia
sociedade, toda a sociedade.
Digam NÃO à mais este atentado contra a cultura e a
Shizuoka-Ken / Makinohara Shi educação!
Totalmente contra esse projeto. Deve ser discutido,
São Paulo / Sao Paulo
para evitar censura ao acesso a internet.
Este deve ser um debate aberto a população e uma
explicação da razão a qual levou o ilustrissimo senador
Espírito Santo / Vitoria
a colocar em pauta tal projeto lei.
isso e um exagero e existe milhares de coisas q
Paraná / Sao Jose Dos Pinhais meraçem mais atençao
eu juro se acontecer algo do tipo eu vendo tudo que eu
tenho comprarei bombas e vou destruir o senado. sem
anime, tokusats,jdrama, series e filmes no audio
original e com legendas sem cortes prefiro suicidar e
se for fazer isso eu vou levar esse maldito azeredo
comigo.\r\nnao acredito que eu votava nesse
oobakaa\r\nFREEDON FREEDON FREEDON FREEDON
Minas Gerais / Belo Horizonte FREEDON FREEDON

Brazil / São Paulo / Monte Mor

Bando de poilíticos INÚTEIS.\r\nComo se o Brasil não
passasse FOME, MEDO E POBREZA, vem um retardado
que não presta para fazer algo decente com uma
conversinha dessa???\r\nPor essas e outras que eu
acredito que a solução do Brasil é acabar com essa
raça miserável de políticos corruptos e imprestáveis...
o problema é arranjar alguem pra ficar no lugar...

ASSINATURAS

Camila

Brazil / São Paulo / Botucatu

Isso é um absurdo , pois de vez ajudarem com a
educação , saúde , e transporte publico .. estão falando
sobre os tradutores de animes , e criadores de fics ? É
melhor os senhores prestarem atenção na \LEI\" q irão
sugerirem , depois não sabem o porque , dos
professores estarem de greve ...\r\n\r\n"

