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EX-AGENTE DO DOI-CODI DIZ QUE
USTRA TORTURAVA E QUE ERA
"SENHOR DA VIDA E DA MORTE"
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RIO e SÃO PAULO - Juntas há quase 18 anos, Catia Cilene dos Santos, de
44 anos, e Ana Cristina Soares dos Santos, de 45, que já viviam em união
estável desde 2011, conseguiram romper a barreira no Judiciário do Rio e
se casaram em novembro do ano passado. O processo durou cerca de 60
dias entre a entrega da documentação num cartório de Nova Iguaçu e a
decisão da juíza da comarca. Na cidade do Rio, no entanto, a jornada é mais
longa.

— A decisão nos pegou até de surpresa. Demos entrada no cartório e
pouco depois recebemos a notícia favorável. Não tivemos muito trabalho.
Agora, muitos amigos nossos no Rio que, como nós, também conquistaram
a união estável em 2011, ainda não conseguiram a conversão para a união
civil — lembrou Catia, coordenadora do Centro de Cidadania LGBT em
Nova Iguaçu.

Com a garantia plena dos direitos civis, a família de Catia e Ana já sentiu as
mudanças no cotidiano.

— O primeiro momento marcante após essa conquista foi tê-la como
cônjuge no meu plano de saúde. Vivemos juntas há muitos anos, e a união
civil muda tudo. Na falta de uma, a outra está segura. Não tem ninguém para
tirar o que construímos. Sem contar a garantia para os três filhos dela que

Casais gays comemoram vitórias,
mas acham que país ainda precisa
evoluir

Uma das reclamações tem a ver com os crimes contra homossexuais
que continuam em todo o país

THAIS LOBO E MARCELLE RIBEIRO (EMAIL · FACEBOOK · TWITTER)
Publicado: 10/05/13 - 8h00 Atualizado: 10/05/13 - 8h41

VEJA TAMBÉM

Tribunais de 12 estados e do DF já autorizam casamento civil de pessoas do mesmo
sexo

DF publica e revoga no mesmo dia lei para punir discriminação contra gays

Senado colombiano rejeita projeto de casamento gay

França aprova casamento gay; 14º país do mundo e o nono europeu

Igreja excomunga em SP padre que defendeu amor entre bissexuais

Ex-agente do DOI-Codi diz
que Ustra torturava e que
era 'senhor da vida e da
morte'

Coronel também é aguardado para prestar
depoimento hoje na Comissão da Verdade, mas
ele deve permanecer calado após obter na
Justiça habeas corpus

Cinturão de igrejas evangélicas em
torno do Papa Francisco

O GLOBO contou 21 templos de várias
orientações, como Assembleia de Deus e
Testemunhas de Jeová, contra apenas duas
igrejas católicas, num trecho de quatro
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1 Vítima deixa a cidade
após reconhecer menor
que a atacou

2 Marcos Pereira: o circo
místico de um pastor que
tinha ovelhas no tráfico

3 Acusado em Ohio
comemorava data de
sequestros com bolo
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Ent rar Você precisa estar conectado ao
Facebook para ver as atividades

recentes de seus amigos.

Mascote bras ileira 'Sr . Tes tículos '
é r idicular izada em  s ite am er icano
- Fernando Moreira: O Globo
8.501 pessoas recommended isto.

Am er icana larga vida saudável e
sonha ser  Obesa Mais  Bonita da
w eb - Fernando Moreira: O Globo
6.384 pessoas recommended isto.

Pas tor  Marcos  pode ter  es tuprado
ao m enos  outras  20 m ulheres
5.880 pessoas recommended isto.

Governo de SP lança bolsa para
usuár ios  de crack
2.382 pessoas recommended isto.

Luana Piovani não gos tou
3.741 pessoas recommended isto.

Pas tor  Marcos  é preso acusado
de es tupro
4.349 pessoas recommended isto.

Dois  PMs  são baleados  num
intervalo de poucos  m inutos  em
São Gonçalo; eles  reagiram  a
assaltos
Uma pessoa recommended isto.

Mulher  de 105 anos  diz que bacon
é o segredo da longevidade -
Fernando Moreira: O Globo
2.467 pessoas recommended isto.

MEC oferece s ite que ens ina
francês  gratuitam ente
6.837 pessoas recommended isto.

Br iga a bordo do voo da Am er ican
Air lines . Sete bras ileiros  presos  -

eu ajudei a criar — afirmou Catia, orgulhosa do neto Lucas Miguel, de um
ano.

Casado desde 2007 com o comissário de bordo Ricardo Pedro Fernandes,
o consultor paulista Carlos Eduardo Nagliatti, de 39 anos, acredita que o
Brasil não assumiu completamente a causa dos direitos de homossexuais e
que as conquistas obtidas demoraram muito para serem alcançadas. Ricardo
e Carlos Eduardo trocaram alianças no Canadá, muito antes da decisão do
STF sobre a união estável, em 2011, e pretendem ter o casamento
reconhecido no Brasil.

— Sofremos muito com a influência das igrejas. Os deputados estão
barrando os projetos que reconhecem os direitos dos gays. Tem muito
Feliciano no Congresso — reclamou Carlos Eduardo, referindo-se ao
deputado federal Marco Feliciano (PSC-SP), presidente da Comissão de
Direitos Humanos da Câmara dos Deputados.

Para Carlos Eduardo, a presidente Dilma Rousseff deveria pressionar o
Congresso pela aprovação de leis que beneficiam os homossexuais, de
modo a acabar com a possibilidade de cada juiz interpretar os pedidos de
casamento de um jeito.

— Se a Dilma abraçar a causa e fizer pressão, isso faria diferença. No
Judiciário, as demandas andam devagar, mas andam. No Congresso, não
andam — disse Carlos Eduardo.

Decisões sem padrão

Segundo Carlos Eduardo, há juízes que ainda ficam com receio de autorizar
casais gays a adotar filhos. De acordo com ele, mesmo em casos em que
homossexuais têm condições financeiras melhores que a de
heterossexuais, os magistrados preferem conceder a adoção para casais
formados por homem e mulher.

Homossexuais reclamam que apesar de terem obtido conquistas nos
últimos anos, os crimes contra gays persistem e cobram a criminalização
da homofobia.

— O que falta é aprovar lei que puna a discriminação, o ódio, a intolerância
contra a nossa comunidade. Queríamos uma Lei Maria da Penha para gays.
É preciso inibir violência com ações concretas, se não ela não vai acabar
— disse Toni Reis, secretário de educação da ABGLT. (Thais Lobo e
Marcelle Ribeiro)
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Tentando Engravidar?

A Engravida te ajuda a realizar esse sonho. Conheça os
Métodos!

Engravida.com.br

quilômetros próximo ao terreno em Guaratiba
onde o Pontífice católico rezará missa

'O último exorcismo' é
uma das estreias

CINEMA

VOCÊ PODE ESTAR INTERESSADO

Tribunais de 12 estados e do DF já
autorizam casamento civil de
pessoas do mesmo sexo

Após goleada diante do São Paulo, Victor revela que
mal conseguiu dormir
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