
Irmã de 'mártir' diz faltar justiça e tolerância - saopaulo - Estadao.com.br

http://www.estadao.com.br/estadaodehoje/20101206/not_imp649984,0.php[06/12/2010 15:20:50]

GOSTARIA DE MANTER A EDIÇÃO SÃO PAULO COMO SUA EDIÇÃO PADRÃO? SIM | NÃO FECHAR

Leia a notícia Comentários 0 Email Imprimir Texto - +

Você está em Notícias > São Paulo

Irmã de 'mártir' diz faltar justiça e
tolerância
06 de dezembro de 2010 | 0h 00

Márcio Pinho - O Estado de S.Paulo

Quando a dona de casa Benedita Julia Eusébio Rodrigues, de 49 anos, passeia com a
filha Viviane, de 29, evita manifestações de carinho. Andar de braços dados nem pensar,
para não parecerem lésbicas. O trauma começou há dez anos, quando o irmão de
Benedita, o adestrador de cães Edson Néris da Silva, foi assassinado por skinheads na
Praça da República, centro de São Paulo, quando andava de mãos dadas com o
companheiro. Edson, aos 35 anos, foi espancado até a morte. Tornou-se mártir e
símbolo da comunidade LGBT na luta pela criminalização da homofobia.

As feridas abertas naquele 6 de fevereiro de 2000 ainda são latentes na vida da família.
Ficou em especial o sentimento de que não há Justiça. Os 17 skinheads que estavam no
grupo foram presos. Alguns ficaram poucos anos cumprindo pena por formação de
quadrilha. Nove foram condenados por homicídio e pegaram penas variadas - 15, 16, 19,
até o máximo de 21 anos. Só um segue preso respondendo por outro crime. Os demais
foram soltos em razão de progressões.

Benedita afirma que as lembranças a deprimem de vez em quando. Em especial quando

+ SAOPAULO

Av. Paulista tem nova agressão a gays
PM promete reforçar segurança na área

-- Maior parte das denúncias de homofobia ...

-- Av. Paulista tem nova agressão a gays

-- Árvore de Natal do Ibirapuera é inaugurada ...

-- PM registra novo caso de agressão a ...

-- Colisão entre dois ônibus deixa 3 feridos ...

-- São Paulo não deve ter chuvas fortes neste ...

RECEBA O ESTADO EM: CASA EDIÇÃO DIGITAL RSS TWITTER CELULAR IPAD FACEBOOK

São Paulo Brasil Internacional Saúde Ciência Educação Planeta Cultura Paladar

NOTÍCIAS POLÍTICA ECONOMIA ESPORTES TECNOLOGIA Opinião Limão JT Eldorado Piauí iLocal

Blogs Vídeos Fotos Infográficos Tópicos Horóscopo

FLICKR

/São Paulo BUSCAR

NACIONAL

Bolsa-Família:
mais de 40%
continuam
miseráveis

VIOLÊNCIA NO RIO

Exército tem
plano de
segurança para
todo o Brasil

WIKILEAKS

Lula teria
negociado apoio
à Venezuela

COP-16

Brasil pode
ajudar a
desbloquear
Kyoto

FUTEBOL

Fluminense é o
campeão
brasileiro de
2010

Veja a
edição SÃO PAULO BRASIL WEBMAIL15:20  •  6 DEZEMBRO DE 2010

ZAPClassificados do Estadão

HÁ 493 DIAS
SOB CENSURA

http://www.estadao.com.br/
http://www.estadao.com.br/saopaulo/

http://rm.estadao.com.br/RealMedia/ads/click_lx.ads/estadao/noticias/cidades/412485035/x08/default/empty.gif/63393533326235373463666431636130
http://www.estadao.com.br/saopaulo/ultimas/
http://www.estadao.com.br/noticias/cidades,av-paulista-tem-nova-agressao-a-gays-centro-concentra-ataques-homofobicos,649884,0.htm
http://www.estadao.com.br/noticias/cidades,av-paulista-tem-nova-agressao-a-gays-centro-concentra-ataques-homofobicos,649884,0.htm
http://www.estadao.com.br/noticias/cidades,maior-parte-das-denuncias-de-homofobia-envolve-conhecidos-da-vitima,649885,0.htm
http://www.estadao.com.br/noticias/cidades,av-paulista-tem-nova-agressao-a-gays-centro-concentra-ataques-homofobicos,649884,0.htm
http://www.estadao.com.br/noticias/cidades,arvore-de-natal-do-ibirapuera-e-inaugurada-neste-domingo,649881,0.htm
http://www.estadao.com.br/noticias/cidades,pm-registra-novo-caso-de-agressao-a-homossexuais-na-paulista,649752,0.htm
http://www.estadao.com.br/noticias/cidades,colisao-entre-dois-onibus-deixa-3-feridos-em-pinheiros-na-zona-oeste-de-sp,649510,0.htm
http://www.estadao.com.br/noticias/cidades,sao-paulo-nao-deve-ter-chuvas-fortes-neste-sabado,649400,0.htm
http://www.estadao.com.br/assine/
http://digital.estadao.com.br/
http://www.estadao.com.br/rss/
http://www.estadao.com.br/twitter
http://www.estadao.com.br/celular/
http://www.estadao.com.br/ipad/
http://www.facebook.com/estadao
http://www.estadao.com.br/saopaulo/
http://www.estadao.com.br/saopaulo/
http://www.estadao.com.br/brasil/
http://www.estadao.com.br/internacional/
http://www.estadao.com.br/saude/
http://www.estadao.com.br/ciencia/
http://www.estadao.com.br/educacao/
http://www.estadao.com.br/planeta/
http://www.estadao.com.br/cultura/
http://www.estadao.com.br/paladar/
http://www.estadao.com.br/
http://politica.estadao.com.br/
http://economia.estadao.com.br/
http://esportes.estadao.com.br/
http://blogs.estadao.com.br/link/
http://www.estadao.com.br/opiniao/
http://www.limao.com.br/
http://www.jt.com.br/
http://www.territorioeldorado.limao.com.br/
http://revistapiaui.estadao.com.br/
http://www.ilocal.com.br/
http://www.estadao.com.br/blogs/
http://tv.estadao.com.br/
http://fotos.estadao.com.br/
http://www.estadao.com.br/especiais
http://topicos.estadao.com.br/
http://www.estadao.com.br/horoscopo
http://www.flickr.com/photos/estadaocombr/
http://www.estadao.com.br/
http://www.estadao.com.br/saopaulo

http://www.estadao.com.br/noticias/naconal,mas-de-40-dos-benefcaros-do-bolsa-famla-contnuam-mseraves,649882,0.htm
http://www.estadao.com.br/noticias/naconal,mas-de-40-dos-benefcaros-do-bolsa-famla-contnuam-mseraves,649882,0.htm
http://www.estadao.com.br/noticias/naconal,mas-de-40-dos-benefcaros-do-bolsa-famla-contnuam-mseraves,649882,0.htm
http://www.estadao.com.br/noticias/naconal,mas-de-40-dos-benefcaros-do-bolsa-famla-contnuam-mseraves,649882,0.htm
http://www.estadao.com.br/noticias/naconal,mas-de-40-dos-benefcaros-do-bolsa-famla-contnuam-mseraves,649882,0.htm
http://www.estadao.com.br/noticias/naconal,mas-de-40-dos-benefcaros-do-bolsa-famla-contnuam-mseraves,649882,0.htm
http://www.estadao.com.br/estadaodehoje/20101206/not_imp649985,0.php
http://www.estadao.com.br/estadaodehoje/20101206/not_imp649985,0.php
http://www.estadao.com.br/estadaodehoje/20101206/not_imp649985,0.php
http://www.estadao.com.br/estadaodehoje/20101206/not_imp649985,0.php
http://www.estadao.com.br/estadaodehoje/20101206/not_imp649985,0.php
http://www.estadao.com.br/estadaodehoje/20101206/not_imp649985,0.php
http://www.estadao.com.br/estadaodehoje/20101206/not_imp650001,0.php
http://www.estadao.com.br/estadaodehoje/20101206/not_imp650001,0.php
http://www.estadao.com.br/estadaodehoje/20101206/not_imp650001,0.php
http://www.estadao.com.br/estadaodehoje/20101206/not_imp650001,0.php
http://www.estadao.com.br/estadaodehoje/20101206/not_imp650001,0.php
http://www.estadao.com.br/noticias/vidae,brasl-tem-de-ajudar-a-desbloquear-kyoto--dz-presdente-da-cop-16,649852,0.htm
http://www.estadao.com.br/noticias/vidae,brasl-tem-de-ajudar-a-desbloquear-kyoto--dz-presdente-da-cop-16,649852,0.htm
http://www.estadao.com.br/noticias/vidae,brasl-tem-de-ajudar-a-desbloquear-kyoto--dz-presdente-da-cop-16,649852,0.htm
http://www.estadao.com.br/noticias/vidae,brasl-tem-de-ajudar-a-desbloquear-kyoto--dz-presdente-da-cop-16,649852,0.htm
http://www.estadao.com.br/noticias/vidae,brasl-tem-de-ajudar-a-desbloquear-kyoto--dz-presdente-da-cop-16,649852,0.htm
http://www.estadao.com.br/noticias/vidae,brasl-tem-de-ajudar-a-desbloquear-kyoto--dz-presdente-da-cop-16,649852,0.htm
http://www.estadao.com.br/noticias/esportes,fluminense-vence-o-guarani-e-e-campeao-brasileiro-de-2010,649837,0.htm
http://www.estadao.com.br/noticias/esportes,fluminense-vence-o-guarani-e-e-campeao-brasileiro-de-2010,649837,0.htm
http://www.estadao.com.br/noticias/esportes,fluminense-vence-o-guarani-e-e-campeao-brasileiro-de-2010,649837,0.htm
http://www.estadao.com.br/noticias/esportes,fluminense-vence-o-guarani-e-e-campeao-brasileiro-de-2010,649837,0.htm
http://www.estadao.com.br/noticias/esportes,fluminense-vence-o-guarani-e-e-campeao-brasileiro-de-2010,649837,0.htm
http://www.estadao.com.br/noticias/esportes,fluminense-vence-o-guarani-e-e-campeao-brasileiro-de-2010,649837,0.htm
http://br.buzz.yahoo.com/buzz?publisherurn=estadao_868&guid=http%3A%2F%2Fwww.estadao.com.br%2Festadaodehoje%2F20101206%2Fnot_imp649984%2C0.php&targetUrl=
http://webmail.estadao.com.br/
http://cadastro.estadao.com.br/login

javascript:;
javascript:;


http://www.estadao.com.br/pages/especiais/sobcensura/
http://www.estadao.com.br/pages/especiais/sobcensura/
http://www.estadao.com.br/pages/especiais/sobcensura/


Irmã de 'mártir' diz faltar justiça e tolerância - saopaulo - Estadao.com.br

http://www.estadao.com.br/estadaodehoje/20101206/not_imp649984,0.php[06/12/2010 15:20:50]

COMENTÁRIOS COMENTE TAMBÉM 

Compras com descontos incríveis.

Cadastre-se no PeixeUrbano e Receba

LER TODOS OS COMENTÁRIOS 

há novos casos de violência homofóbica, como os recentes casos da Avenida Paulista. "A
intolerância hoje é a mesma ou até maior do que há dez anos. Tem até jovens que não
são skinheads, mas compartilham as ideias deles. É triste."

Alegria. Apesar da mágoa, Benedita prefere lembrar de momentos de alegria com o
irmão Tione - apelido de Edson. Como quando cruzava a Região Metropolitana, de
Itapevi até Ferraz de Vasconcelos, onde ela mora, para jogar conversa fora. "Ele fazia
uma limonada, sentávamos na cozinha após a meia-noite e ficávamos falando por
horas."

Edson era brincalhão e sempre sorria, "ainda que tivesse todos os problemas do mundo",
conta. Havia sido casado, mas dizia que nunca poria filhos no mundo para sofrer. Nunca
comentou com os familiares o fato de ser ou não ser homossexual.

Era apaixonado pela natureza e pelos animais. No dia em que morreu, havia passeado
com a mãe em um sítio. Saiu à tarde dizendo que visitaria um cliente. À noite, por volta
das 23h, telefonou dizendo que voltaria. Pouco mais de uma hora depois, outro
telefonema, do hospital, dava conta da morte dele. Dez anos depois, a irmã Benedita é
uma das grandes entusiastas da criminalização da homofobia. 
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