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Casamento gay
Por decisão do CNJ, cartórios de todo o país não poderão mais se recusar a
celebrar a comunhão entre duas pessoas do mesmo sexo

O Conselho Nacional de Justiça decidiu que, a partir de agora, nenhum cartório do país
poderá se recusar a celebrar o casamento entre duas pessoas do mesmo sexo.

A resolução, proposta pelo ministro Joaquim Barbosa, presidente do conselho, foi
aprovada por 14 votos a 1. A quase unanimidade, porém, não significa que a medida
estará livre de polêmicas.

Não apenas grupos conservadores contrários à união homossexual devem se opor a essa
diretriz. Mesmo aqueles que, com razão, preconizam a necessidade de equiparar os
direitos de homossexuais aos de heterossexuais poderão argumentar que o CNJ avançou
o sinal ao liberar, na prática, o casamento civil gay no Brasil.

O subprocurador-geral da República Francisco Sanseverino, por exemplo, disse
concordar com o mérito da resolução, mas defendeu que a autorização para o vínculo
conjugal entre homossexuais deveria partir de uma lei ou de decisão do Supremo
Tribunal Federal. Não será surpresa, portanto, se a iniciativa do CNJ vier a ser
questionada na corte.

Em 2011, o STF entendeu que casais de pessoas do mesmo sexo formam uma família e
poderiam, assim como os heterossexuais, viver legalmente em regime de união estável.
Nada foi estabelecido, entretanto, em relação ao casamento.

Justamente qualificada como histórica, a decisão do STF, ainda que circunscrita à união
estável, já impedia que o Estado brasileiro distribuísse garantias de forma desigual em
razão de preferências sexuais. Tratava-se de simples questão de justiça -a saber,
proteger, sem discriminação, as escolhas privadas dos cidadãos.

Nesse sentido, o CNJ nada mais fez que dar o passo seguinte. Embora as diferenças
entre os dois institutos estejam cada vez mais diluídas, alguns direitos assegurados no
casamento ainda dependem da vontade de cada juiz para serem estendidos à união
estável.

Agora, questões como troca de sobrenome, mudança de estado civil, reconhecimento da
união e herança passam a ser atribuições de pleno direito, bastando, para isso, que os
homossexuais interessados se casem.

Alguns Estados -como é o caso de São Paulo, desde março- já adotavam normas para
garantir a igualdade a casais gays. É inegável, contudo, o impacto simbólico de uma
regulamentação nacional.

Embora acertada quanto a seu conteúdo, a resolução do CNJ não parece ser o melhor
caminho para deliberar sobre assunto controverso como esse. O ideal seria que o Poder
Legislativo aprovasse uma lei explícita sobre o tema. Como é ocioso esperar que o faça,

Edição São Paulo Edição Nacional

EXPERIMENTE A VERSÃO DIGITAL
SÓ PARA ASSINANTES DA FOLHA

Fac-símile da capa

Poder

Mundo

Saúde + Ciência

Mercado

Cotidiano

Esporte

Ilustrada

Quadrinhos

 

Corrida

Ribeirão

Editoriais

Tendências/Debates

Painel do Leitor

Erramos

Semana do leitor

Folhateen

Saber

The New York Times

Tec

Equilíbrio

CURSOS 
ON-LINE

Inglês

Alemão

Uma Prova do
Céu

Neurocirurgião

relata experiência

de quase morte

De: 19,90

Por: 16,90

 

Assine 0800 703 3000 SAC Bate-papo E-mail E-mail Grátis Notícias Esporte Entretenimento Mulher Rádio Vídeo Shopping

+SEÇÕES

 
QUARTA-FEIRA, 15 DE MAIO DE 2013

TAMANHO DA LETRA    COMUNICAR ERROS   IMPRIMIR    LINK  COMPARTILHAR  

TEMAS DO DIA MP DOS PORTOS ACIDENTE NA BAHIA PIB DO EURO LIBERTADORES CLASSIFICADOS TV FOLHA HORÓSCOPO ACERVO FOLHA

LOGOUT

ASSINE A FOLHA

ATENDIMENTO

QUARTA-FEIRA, 15 DE MAIO DE 2013 15H27

 Site  OK

SÃO PAULO 28°C
OUTRAS CIDADES

http://www1.folha.uol.com.br/opiniao/
http://www1.folha.uol.com.br/poder/
http://www1.folha.uol.com.br/mundo/
http://www1.folha.uol.com.br/mercado/
http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/
http://www1.folha.uol.com.br/esporte/
http://www1.folha.uol.com.br/ilustrada/
http://f5.folha.uol.com.br/
http://www1.folha.uol.com.br/tec
http://www1.folha.uol.com.br/ciencia/
http://www1.folha.uol.com.br/equilibrio
http://www1.folha.uol.com.br/blogs/
javascript: void(0)
javascript: void(0)
javascript: void(0)
http://www1.folha.uol.com.br/emcimadahora/
http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2013/05/1279068-lucro-liquido-da-vigor-cai-934-no-primeiro-trimestre.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/internacional/en/
http://www1.folha.uol.com.br/internacional/es/
http://www1.folha.uol.com.br/fsp/#menu
http://www1.folha.uol.com.br/fsp/opiniao/108901-trens-atrasados.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/fsp/
mailto:editoriais@uol.com.br
http://www1.folha.uol.com.br/fsp/cp15052013.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/fsp/cb15052013.shtml
http://edicaodigital.folha.com.br/
http://www1.folha.uol.com.br/fsp/cp15052013.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/fsp/cp15052013.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/fsp/poder/index-20130515.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/fsp/mundo/index-20130515.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/fsp/saudeciencia/index-20130515.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/fsp/mercado/index-20130515.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/fsp/cotidiano/index-20130515.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/fsp/esporte/index-20130515.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/fsp/ilustrada/index-20130515.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/ilustrada/cartum
http://www1.folha.uol.com.br/fsp/corrida/index-20130515.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/fsp/ribeirao/index-20130515.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/fsp/opiniao/index-20130515.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/fsp/opiniao/index-20130515.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/fsp/opiniao/index-20130515.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/fsp/opiniao/index-20130515.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/paineldoleitor/
http://www1.folha.uol.com.br/fsp/ilustrada/108579-homem-e-maquina.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/fsp/saber/index-20111121.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/fsp/newyorktimes/index-20130513.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/fsp/tec/index-20130513.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/fsp/equilibrio/index-20130514.shtml
http://englishtown.folha.com.br/online/lp/EmailEnglish_apr11_pt_ee.aspx?ctr=br&etag=folhpc_cana_ccc_ep_ee01
http://englishtown.folha.com.br/online/lp/EmailEnglish_apr11_pt_ee.aspx?ctr=br&etag=folhpc_cana_ccc_ep_ee01
http://englishtown.folha.com.br/online/lp/EmailEnglish_apr11_pt_ee.aspx?ctr=br&etag=folhpc_cana_ccc_ep_ee01
http://www.dw-world.de/dw/0,1595,2199,00.html
http://www.dw-world.de/dw/0,1595,2199,00.html
http://www.dw-world.de/dw/0,1595,2199,00.html
http://www.livraria.folha.com.br/catalogo/1201009?tracking_number=711
http://www.livraria.folha.com.br/catalogo/1201009?tracking_number=711
http://www.livraria.folha.com.br/catalogo/1201009?tracking_number=711
http://folha.shopping.uol.com.br/
http://click.uol.com.br/?rf=barraparceiro&u=http://www.uol.com.br/
http://click.uol.com.br/?rf=barraparceiro&u=http://clicklogger.rm.uol.com.br/?prd=1&grp=src:10;creative:barrauol&msr=Cliques%20de%20Origem:1&oper=11&redir=http://assine.uol.com.br/index.htm?eos=yes&promo=117570810&sg=300016192&sa=UOL-barra-assine&promochild=PROMOCOMBIAVSS
http://click.uol.com.br/?rf=barraparceiro&u=https://sac.uol.com.br/
http://click.uol.com.br/?rf=barraparceiro&u=http://batepapo.uol.com.br/
http://click.uol.com.br/?rf=barraparceiro&u=http://email.uol.com.br/
http://click.uol.com.br/?rf=barraparceiro&u=http://clicklogger.rm.uol.com.br/?prd=58&grp=src:13;creative:barrauol_superior;link:email_gratis&msr=Cliques%20de%20Origem:1&oper=11&redir=http://www.bol.uol.com.br/
http://click.uol.com.br/?rf=barraparceiro&u=http://noticias.uol.com.br/
http://click.uol.com.br/?rf=barraparceiro&u=http://esporte.uol.com.br/
http://click.uol.com.br/?rf=barraparceiro&u=http://entretenimento.uol.com.br/
http://click.uol.com.br/?rf=barraparceiro&u=http://mulher.uol.com.br/
http://click.uol.com.br/?rf=barraparceiro&u=http://radio.uol.com.br/
http://click.uol.com.br/?rf=barraparceiro&u=http://tvuol.uol.com.br/
http://click.uol.com.br/?rf=barraparceiro&u=http://clicklogger.rm.uol.com.br/shopping/?prd=239&msr=Cliques%20de%20Origem:1&oper=11&nortrk=1&grp=src:13;size:18;chn:103;creative:link_fixo;thm:barra_navegacao&redir=http://shopping.uol.com.br/
http://www1.folha.uol.com.br/fsp/opiniao/108900-casamento-gay.shtml#
http://www1.folha.uol.com.br/fsp/
javascript:;
javascript:;
http://tools.folha.com.br/feedback?url=referrer
http://tools.folha.com.br/print?site=fsp&url=referrer
http://www1.folha.uol.com.br/poder/2013/05/1279000-ou-votamos-mp-dos-portos-ou-vai-tudo-por-agua-abaixo-diz-ideli.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2013/05/1278982-onibus-sai-da-pista-e-deixa-dez-mortos-no-sul-da-bahia.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/mundo/2013/05/1278889-pib-da-zona-do-euro-cai-02-e-regiao-chega-a-sexto-trimestre-de-recessao.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/esporte/2013/05/1278946-emerson-diz-que-espera-por-provocacoes-e-critica-catimba-argentina.shtml
http://classificados1.folha.com.br/
http://www1.folha.uol.com.br/tv/
http://www1.folha.uol.com.br/horoscopo/
http://acervo.folha.com.br/
http://www1.folha.uol.com.br/fsp
http://paywall.folha.uol.com.br/logout?done=http%3A%2F%2Fwww1.folha.uol.com.br%2Ffsp%2Fopiniao%2F108900-casamento-gay.shtml
http://www.assinefolha.com.br/?gid=FOL
https://atendimento.folha.com.br/atendefolha/Principal.do
http://www.folha.uol.com.br/
http://tempo.folha.com.br/sp/sao_paulo


15/05/13 Folha de S.Paulo - Opinião - Casamento gay - 15/05/2013

www1.folha.uol.com.br/fsp/opiniao/108900-casamento-gay.shtml 2/3

FOLHA DE S.PAULO

Sobre a Folha

Expediente

Folha en español

Folha in English

E-mail Folha

Empreendedor Social

Fale Conosco

Ombudsman

Atendimento ao Assinante

ClubeFolha

PubliFolha

Banco de Dados

Datafolha

Folhapress

Treinamento

Folha Memória

Trabalhe na Folha

Publicidade

Feeds do site

Regras de acesso ao site

Logout

Assine a Folha

Folha de hoje

Folha Digital

POLÍTICA

Poder

Poder&Política

Eleições

Folhaleaks

MUNDO

Mundo

BBC Brasil

ECONOMIA

Mercado

Folhainvest

Indicadores

OPINIÃO

Editoriais

Blogs

Colunas

Tendências/Debates

COTIDIANO

Cotidiano

Revista sãopaulo

DNA Paulistano

Educação

Ranking Universitário

Trânsito

Pelo Brasil

Ribeirão Preto

Loterias

Chuvas

ESPORTE

Esporte

Brasileiro

Copa 2014

Rio 2016

Paulista 2013

Tênis

Turfe

F1

CIÊNCIA

Ciência

Ambiente

SAÚDE

Equilíbrio e Saúde

CULTURA

Comida

Cartuns

Guia

Folhateen

Grade de TV

Ilustrada

Ilustríssima

Melhor de SP

Quadrinhos

Serafina

TEC

Tec

F5

F5

Factoides

Horóscopo

Televisão

Bichos

Humanos

Celebridades

Horóscopo

Colunistas

Estranho!

Eu Amo

#fofices

Fotos

Vídeos

+SEÇÕES

Acervo Folha

Classificados

Em Cima da Hora

Erramos

Especiais

Folha Transparência

Folha Íntegra

Folhinha

Fotografia

Horóscopo

Infográficos

Turismo

Folha 10

The New York Times

Financial Times

The Guardian

TV FOLHA

TV

CLASSIFICADOS

Imóveis

Veículos

Empregos

Negócios e Carreiras

PAINEL DO LEITOR

Painel do Leitor

Semana do Leitor

Envie sua Notícia

 PRÓXIMO TEXTO 

o mais provável é que fique para o STF, mais uma vez, a responsabilidade de confirmar
o avanço normativo.

Fovest

Comida

Turismo

Folhinha

Ilustríssima

Especial

Imóveis

Carreiras e Empregos

Veículos

Guia da Folha

sãopaulo

Serafina

Arquivo Folha

Ombudsman

Assine a Folha

Atend. ao Assinante

« MAIO 2013 »

D S T Q Q S S

28 29 30 1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30 31 1

PESQUISAR

Aquitaine

Novo P eugeot 208

Dentro dele é outro

mundo. Lançamento

Descubra agora!

Chevrolet

C arros  numerados ,

quantidade

limitada, chegue

primeiro e aproveite

EF Englishtown

Receba lições  de

inglês  GRÁ T IS no

seu e-mail!

Passarela

C onfira es te e

muitos  outros

modelos

exc lus ivos !

Flores Online

Flores  e P resentes

com 10% de

desconto. C lique

aqui.

Nova Chevrolet

V enha conhecer os

lançamentos:

P risma, O nix e

Sonic .

Home Theater

A  partir de R$ 169

em até 12x

Câmera Digital

Compare preços:

Auto DVD Player

Equipe seu carro a partir de 12x de

R$ 20,18

Perfumes

Importados a partir de R$ 39

Câmera Digital

http://www1.folha.uol.com.br/
http://www1.folha.uol.com.br/institucional/
http://www1.folha.uol.com.br/expediente/
http://www1.folha.uol.com.br/internacional/es/
http://www1.folha.uol.com.br/internacional/en/
http://email.folha.uol.com.br/
http://www1.folha.com.br/empreendedorsocial/
http://www1.folha.uol.com.br/falecomafolha/
http://www1.folha.uol.com.br/folha/ombudsman/
http://atendefolha.folha.com.br/
http://clubefolha.folha.com.br/
http://publifolha.folha.com.br/
http://bd.folha.uol.com.br/
http://datafolha.folha.uol.com.br/
http://www.folhapress.com.br/
http://www1.folha.uol.com.br/folha/treinamento/
http://www1.folha.uol.com.br/folhamemoria/
http://www1.folha.uol.com.br/folha/trabalhe/vagas.html
http://www.publicidade.folha.com.br/
http://www1.folha.uol.com.br/tec/740140-confira-lista-de-feeds-do-site-da-folha.shtml
http://www.folha.com.br/121722/
http://paywall.folha.uol.com.br/logout?done=http%3A%2F%2Fwww1.folha.uol.com.br%2Ffsp%2Fopiniao%2F108900-casamento-gay.shtml
http://assine.folha.com.br/folha/assinatura/?gid=FOL
http://www1.folha.uol.com.br/fsp/
http://edicaodigital.folha.com.br/
http://www1.folha.uol.com.br/poder/
http://www.folha.com.br/112214/
http://www.folha.com.br/121073/
http://folhaleaks.folha.com.br/
http://www1.folha.uol.com.br/mundo/
http://www1.folha.uol.com.br/bbc/
http://www1.folha.uol.com.br/mercado/
http://folhainvest.folha.com.br/
http://www1.folha.uol.com.br/indicadores/
http://www1.folha.uol.com.br/opiniao/
http://www1.folha.uol.com.br/blogs/
http://www1.folha.uol.com.br/colunistas/
http://www1.folha.uol.com.br/opiniao/
http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/
http://www1.folha.uol.com.br/saopaulo/
http://www1.folha.com.br/especial/2012/dnapaulistano/
http://www1.folha.uol.com.br/saber/
http://ruf.folha.uol.com.br/
http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/transito
http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/pelobrasil/
http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/ribeiraopreto/
http://www1.folha.uol.com.br/loterias/mega_sena.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/especial/2010/chuvas/
http://www1.folha.uol.com.br/esporte/
http://www.folha.com.br/120803
http://www1.folha.uol.com.br/especial/2011/copa2014/
http://www1.folha.uol.com.br/especial/2012/rumoaorio/
http://www1.folha.uol.com.br/especial/2013/campeonatopaulista/seriea/
http://www.folha.com.br/120243
http://turfe.folha.com.br/
http://www.folha.com.br/110531
http://www1.folha.uol.com.br/ciencia/
http://www1.folha.uol.com.br/ambiente/
http://www1.folha.uol.com.br/equilibrio/
http://www1.folha.uol.com.br/comida/
http://www1.folha.uol.com.br/ilustrada/cartum/cartunsdiarios/
http://guia.folha.com.br/
http://www1.folha.uol.com.br/folhateen/
http://www1.folha.uol.com.br/ilustrada/tv/
http://www1.folha.uol.com.br/ilustrada/
http://www1.folha.uol.com.br/ilustrissima/
http://www1.folha.uol.com.br/especial/2012/omelhordesaopaulo
http://www1.folha.uol.com.br/ilustrada/cartum
http://www1.folha.uol.com.br/serafina/
http://www1.folha.uol.com.br/tec/
http://f5.folha.uol.com.br/
http://f5.folha.uol.com.br/factoides/
http://www1.folha.uol.com.br/horoscopo/
http://f5.folha.uol.com.br/televisao/
http://www.folha.com.br/fg15769
http://f5.folha.uol.com.br/humanos/
http://f5.folha.uol.com.br/celebridades/
http://www1.folha.uol.com.br/horoscopo/
http://f5.folha.uol.com.br/colunistas/
http://www.folha.com.br/112039
http://www.folha.com.br/fg14556
http://www.folha.com.br/fg12765
http://www.folha.com.br/112102
http://f5.folha.uol.com.br/videos/
http://acervo.folha.com.br/
http://classificados1.folha.com.br/
http://www1.folha.uol.com.br/emcimadahora/
http://www1.folha.uol.com.br/erramos/
http://www1.folha.uol.com.br/especial/2013/
http://transparencia.folha.com.br/
http://www1.folha.uol.com.br/folhaintegra/
http://www1.folha.uol.com.br/folhinha/
http://fotografia.folha.com.br/galerias/
http://www1.folha.uol.com.br/horoscopo/
http://www1.folha.uol.com.br/infograficos/
http://www1.folha.uol.com.br/turismo/
http://www1.folha.uol.com.br/paineldoleitor/1117396-leia-o-folha-10-revista-semanal-para-tablets.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/nyt/
http://www1.folha.uol.com.br/financialtimes/
http://www1.folha.uol.com.br/guardian/
http://www1.folha.uol.com.br/tv/
http://classificados.folha.com.br/imoveis/
http://classificados.folha.com.br/veiculos/
http://classificados1.folha.com.br/empregos/
http://classificados.folha.com.br/negocios/
http://www1.folha.uol.com.br/paineldoleitor/
http://www1.folha.com.br/paineldoleitor/semanadoleitor/
http://www1.folha.com.br/paineldoleitor/envie_sua_noticia.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/fsp/opiniao/108901-trens-atrasados.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/fsp/fovest/inde23022011.htm
http://www1.folha.uol.com.br/fsp/comida/index-20130515.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/fsp/turismo/index-20130509.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/folhinha/
http://www1.folha.uol.com.br/fsp/ilustrissima/index-20130512.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/fsp/especial/index-20130426.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/fsp/imoveis/index-20130512.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/fsp/carreiraseempregos/index-20130512.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/fsp/veiculos/index-20130512.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/guia/guia.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/revista/saopaulo/
http://www1.folha.uol.com.br/fsp/serafina/
http://www1.uol.com.br/bibliot/arqfolha.htm
http://www1.folha.uol.com.br/folha/ombudsman/
http://assine.folha.com.br/folha/assinatura/
http://atendefolha.folha.com.br/
javascript:;
javascript:;
http://www1.folha.uol.com.br/fsp/indices/index-20130501.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/fsp/indices/index-20130502.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/fsp/indices/index-20130503.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/fsp/indices/index-20130504.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/fsp/indices/index-20130505.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/fsp/indices/index-20130506.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/fsp/indices/index-20130507.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/fsp/indices/index-20130508.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/fsp/indices/index-20130509.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/fsp/indices/index-20130510.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/fsp/indices/index-20130511.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/fsp/indices/index-20130512.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/fsp/indices/index-20130513.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/fsp/indices/index-20130514.shtml
http://www.aquitaine.com.br/
http://www.aquitaine.com.br/
http://www.aquitaine.com.br/
http://mfa.gm.predicta.net/mrm-ad/ad/url/?;c=2075;sc=1341;p=20;b=74573;n=%n;
http://mfa.gm.predicta.net/mrm-ad/ad/url/?;c=2075;sc=1341;p=20;b=74573;n=%n;
http://mfa.gm.predicta.net/mrm-ad/ad/url/?;c=2075;sc=1341;p=20;b=74573;n=%n;
http://englishtown.folha.com.br/online/lp/EmailEnglish_Nov2012.aspx?ctr=br&lng=pt&etag=folhpc_304_shp_ep_ee03
http://englishtown.folha.com.br/online/lp/EmailEnglish_Nov2012.aspx?ctr=br&lng=pt&etag=folhpc_304_shp_ep_ee03
http://englishtown.folha.com.br/online/lp/EmailEnglish_Nov2012.aspx?ctr=br&lng=pt&etag=folhpc_304_shp_ep_ee03
http://www.passarela.com.br/masculino/produto/7020551312/Sapato-Social-Masculino-Calvest-1420B179---Preto/&utm_source=folha&utm_medium=cpm&utm_campaign=50x50_2&utm_term=7020551312
http://www.passarela.com.br/masculino/produto/7020551312/Sapato-Social-Masculino-Calvest-1420B179---Preto/&utm_source=folha&utm_medium=cpm&utm_campaign=50x50_2&utm_term=7020551312
http://www.passarela.com.br/masculino/produto/7020551312/Sapato-Social-Masculino-Calvest-1420B179---Preto/&utm_source=folha&utm_medium=cpm&utm_campaign=50x50_2&utm_term=7020551312
http://www.floresonline.com.br/redir.asp?id=8613
http://www.floresonline.com.br/redir.asp?id=8613
http://www.floresonline.com.br/redir.asp?id=8613
http://www.chevroletnova.com.br/
http://www.chevroletnova.com.br/
http://www.chevroletnova.com.br/
http://clicklogger.rm.uol.com.br/shopping/?prd=239&msr=Cliques%20de%20Origem:1&oper=7&nortrk=1&grp=src:14;size:18;chn:24;thm:home_theater;creative:hometheater-Slot_Especial&redir=http://folha.shopping.uol.com.br/home-theater.html?num=50&ord=preco&dir=asc&noex=1&lout=75410,75411,79206,79332,72291,76589&vitrine=oferta
http://clicklogger.rm.uol.com.br/shopping/?prd=239&msr=Cliques%20de%20Origem:1&oper=7&nortrk=1&grp=src:14;size:18;chn:24;thm:home_theater;creative:hometheater-Slot_Especial&redir=http://folha.shopping.uol.com.br/home-theater.html?num=50&ord=preco&dir=asc&noex=1&lout=75410,75411,79206,79332,72291,76589&vitrine=oferta
http://clicklogger.rm.uol.com.br/shopping/?prd=239&msr=Cliques%20de%20Origem:1&oper=7&nortrk=1&grp=src:14;size:18;chn:24;thm:home_theater;creative:hometheater-Slot_Especial&redir=http://folha.shopping.uol.com.br/home-theater.html?num=50&ord=preco&dir=asc&noex=1&lout=75410,75411,79206,79332,72291,76589&vitrine=oferta
http://clicklogger.rm.uol.com.br/shopping/?prd=239&msr=Cliques%20de%20Origem:1&oper=7&nortrk=1&grp=src:14;size:18;chn:24;thm:camera;creative:cam-Slot_Especial&redir=http://folha.shopping.uol.com.br/camera-digital--sony.html?num=50&ord=preco&dir=asc&noex=1&lout=75410,75411,79206,79332,72291,76589&vitrine=oferta
http://clicklogger.rm.uol.com.br/shopping/?prd=239&grp=skin:folha;src:14;size:29;chn:102;pos:1;thm:folha_box_top_ofertas;creative:auto-dvd-player&msr=Cliques%20de%20Origem:1&oper=11&redir=http://folha.shopping.uol.com.br/auto-dvd-player.html?q=&ord=popularidade&dir=asc&num=60&vitrine=oferta&noex=1&ps=false&pp=1&preco=de-500-ate-99999&nortrk=1
http://clicklogger.rm.uol.com.br/shopping/?prd=239&grp=skin:folha;src:14;size:29;chn:102;pos:1;thm:folha_box_top_ofertas;creative:auto-dvd-player&msr=Cliques%20de%20Origem:1&oper=11&redir=http://folha.shopping.uol.com.br/auto-dvd-player.html?q=&ord=popularidade&dir=asc&num=60&vitrine=oferta&noex=1&ps=false&pp=1&preco=de-500-ate-99999&nortrk=1
http://clicklogger.rm.uol.com.br/shopping/?prd=239&grp=skin:folha;src:14;size:29;chn:102;pos:2;thm:folha_box_top_ofertas;creative:perfume&msr=Cliques%20de%20Origem:1&oper=11&redir=http://folha.shopping.uol.com.br/perfume.html?q=&ord=popularidade&dir=asc&num=60&vitrine=oferta&noex=1&ps=false&pp=1&preco=de-0-ate-99999&nortrk=1
http://clicklogger.rm.uol.com.br/shopping/?prd=239&grp=skin:folha;src:14;size:29;chn:102;pos:2;thm:folha_box_top_ofertas;creative:perfume&msr=Cliques%20de%20Origem:1&oper=11&redir=http://folha.shopping.uol.com.br/perfume.html?q=&ord=popularidade&dir=asc&num=60&vitrine=oferta&noex=1&ps=false&pp=1&preco=de-0-ate-99999&nortrk=1
http://clicklogger.rm.uol.com.br/shopping/?prd=239&grp=skin:folha;src:14;size:29;chn:102;pos:3;thm:folha_box_top_ofertas;creative:camera-digital&msr=Cliques%20de%20Origem:1&oper=11&redir=http://folha.shopping.uol.com.br/camera-digital.html?q=&ord=popularidade&dir=asc&num=60&vitrine=oferta&noex=1&ps=false&pp=1&lout=89364,73137,802,80661,71041&preco=de-0-ate-99999&nortrk=1


15/05/13 Folha de S.Paulo - Opinião - Casamento gay - 15/05/2013

www1.folha.uol.com.br/fsp/opiniao/108900-casamento-gay.shtml 3/3

Paute a Folha

Copyright Folha de S.Paulo. Todos os direitos reservados. É proibida a reprodução do conteúdo desta página em qualquer meio de

comunicação, eletrônico ou impresso, sem autorização escrita da Folhapress (pesquisa@folhapress.com.br).
Sony a partir de

10X R$ 31,90.

Netbooks

A  partir de 12X R$

63. C onfira!

Eno Tabs

Eno Tabs  é prático,

disc reto e alivia a

queimação onde

você es tiver.
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