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Agressão após beijo gay

Projetos que garantem direitos aos gays estão parados no Congresso há até 16 anos 240
Gil Alessi
Do UOL, em São Paulo
29/05/201306h00

Comunicar erro 

Se a decisão do CNJ (Conselho Nacional de Justiça) que obriga os cartórios a reconhecer o casamento gay  sugere uma tentativa do poder judiciário em avançar nas questões dos direitos da comunidade
LGBT (lésbicas, gays, bissexuais e transexuais) – o legislativo "não anda no mesmo passo",  de acordo com especialistas e militantes.  Levantamento obtido pelo UOL  mostra que 28 PLs (projetos de lei) e de emenda
constitucional que beneficiariam a comunidade gay aguardam tramitação no Congresso. Os mais antigos são de 1997.
"O casamento entre pessoas do mesmo sexo é importantíssimo, mas muitos direitos ainda precisam ser assegurados por lei  para que as pessoas não precisem utilizar o judiciário para alcançá-los", diz Maria Berenice
Dias, advogada especialista em direito homoafetivo e vice-presidente do IBDFAM (Instituto Brasileiro de Direito da Família).
Na lista dos "emperrados" no Congresso existe um
projeto de 1997 que regulariza a mudança no registro
do nome para transexuais, outro de 2003 busca
garantir que as operadoras de planos de saúde não
criem restrições à inscrição de pessoas como
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25.mai.2008 - Homem é socorrido por amigos após ser agredido durante a Parada Gay 2008, na avenida Paulista, em São Paulo. No ano seguinte,
Marcelo Campos Ramos, 30, durante a Parada Gay 2009, foi espancado, teve traumatismo craniano e morreu na Santa Casa de Misericórdia de São
Paulo Leia mais Sidinei Lopes/Folha Imagem
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Jovem foi espancado por seguranças após beijar um rapaz em uma boate hétero de Balneário Camboriú (SC). "'Ninguém admite que foi homofobia",  diz a vítima
Leia a versão da vítima aqui 
DF lidera ranking de denúncias de violação a direitos LGBT; SP tem maior número de casos 
Fim da homofobia depende de arquivamento da "cura gay", diz conselho nacional LGBT 
Prática homossexual ainda é crime em 78 países; cinco deles aplicam pena de morte 

Parada Gay em SP

Após violência na Virada Cultural, PM reforça segurança 
Contra roubos, PM recomenda que público não ostente celulares 
UOL transmite Parada Gay ao vivo neste domingo; saiba mais 

dependentes - mesmo que sejam do mesmo sexo-, um
que tipifica o crime de homofobia, e uma PL de 2006
que retira do Código Penal Militar a expressão
'pederastia'.
Para Berenice, o maior empecilho à aprovação de leis
que favoreçam a comunidade LGBT é a bancada
evangélica, que conta atualmente com 76 deputados na
Câmara dos Deputados. "Eles são organizados e
ocupam todos os espaços, se aliando a outras
bancadas conservadoras para barrar projetos que
beneficiam a comunidade LGBT".
De acordo com Nelson Matias Pereira,  diretor
institucional da APOLGBT (Associação da Parada do
Orgulho LGBT de São Paulo), "a PL 122 [que tipifica o
crime de homofobia] está há quase dez anos
tramitando no Congresso sem perspectiva nenhuma de
votação". Pereira também culpa a bancada evangélica
por "emperrar" os projetos benéficos para a população
gay.
Procurado pela reportagem, o deputado Paulo Freire
(PR-SP), líder da bancada evangélica na Câmara, não
quis comentar as afirmações.
"A configuração do Congresso, sua face, é composta
por políticos conservadores e reacionários, que atuam
legislativamente por meio de preconceito e não do
conhecimento", diz o deputado Jean Wyllys (PSOL-RJ).
Para Jean, o judiciário, "ainda que tenha seus defeitos,
tem feito justiça.  Se os projetos são arquivados, não
tramitam, o judiciário tem o dever e a obrigação de
garantir a igualdade de direitos."

Estatuto da Diversidade Sexual
De acordo com Berenice, o projeto mais importante que deveria ser aprovado é o Estatuto da Diversidade Sexual, elaborado pela OAB (Ordem dos
Advogados do Brasil),  que ainda está na fase de coleta de assinaturas.
O Estatuto prevê igualdade absoluta de direitos em todos os campos – adoção, guarda de crianças, previdência social e adoção - e tipifica o crime
de homofobia, com pena de um a cinco anos de prisão.
Atualmente cerca de 50 mil pessoas já assinaram a petição, a meta é chegar a 1 milhão para que o documento seja encaminhado ao Congresso.
"As pessoas precisam entender que trata-se de um movimento de cidadania, não de homossexuais".

Marco Feliciano falou sobre gays ao "Poder e Política" em abril - 7 vídeos 
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Casamento gay
Fux nega pedido do PSC que pedia suspensão de casamento gay em cartório
Apesar de protestos, França celebra nesta quarta 1º casamento gay do país
Países que já aprovaram o casamento gay

Papa Francisco e
eu somos
perseguidos por
LGBT (1:02)

Islã erra ao
condenar gays à
morte (1:13)

Brasil vive
ditadura gay, diz
pastor Feliciano
(3:11)

Se tem lei para
gay, deve ter para
caolho (1:18)
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