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Parlamento vota hoje união gay na Inglaterra
BERNARDO MELLO FRANCO
DE LONDRES

O Parlamento britânico deve abrir caminho hoje para a
legalização do casamento de pessoas do mesmo sexo na
Inglaterra e no País de Gales.

A proposta abriu uma nova crise no Partido Conservador,
mas o governo aposta num acordo com a oposição
trabalhista para aprová-la na Câmara dos Comuns.

O primeiro-ministro David Cameron enfrenta uma outra rebelião, desta vez liderada
pela ala tradicionalista de sua própria legenda.

Cerca de metade dos 305 parlamentares conservadores promete votar hoje contra o
texto, que permite o casamento civil e religioso de pessoas do mesmo sexo.

O grupo alega que o partido pode perder votos ao contrariar eleitores que defendem
valores tradicionais e são contrários ao reconhecimento de casais gays.
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Se for aprovado hoje, o texto seguirá para a Câmara dos Lordes, que poderá
transformá-lo em lei.
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