
No mundo, países tradicionalmente conser-
vadores, como Índia e Malta, tiveram ontem
um dia de vitórias para a comunidade LGBT.
Enquanto isso, o Estado do Rio, um dos pri-
meiros da federação a estender aos compa-
nheiros gays e lésbicas de servidores estadu-
ais os mesmos direitos sobre pensão e previ-
dência reservados aos héteros, as minorias
sexuais vivem um impasse. Tramita há sete
meses na Assembleia Legislativa, sob forte
oposição da bancada religiosa, um projeto
de lei estadual para punir estabelecimentos
públicos e privados que discriminarem pes-
soas em função de sua orientação sexual.
Apresentado ano passado pelo então gover-
nador Sérgio Cabral, o PL 2054/2013 quer
substituir a lei 3.406, de autoria de Carlos
Minc, que vigorou de 2000 a 2012 e foi consi-
derada inconstitucional pelo Tribunal de
Justiça numa ação patrocinada por grupos
ultraconservadores. A decisão se ateve a um
tecnicismo: como a lei previa punições a ser-
vidores públicos em caso de manifestações
de homofobia, ela deveria ter partido do
Executivo.
Os defensores da proposta atualmente em

tramitação na Assembleia argumentam que
a aprovação de uma lei estadual é funda-
mental para reforçar o combate à discrimi-
nação nos 92 municípios fluminenses. Entre
as alegações está o fato de não existir ainda
uma legislação de maior abrangência, em
âmbito federal, que puna a discriminação
contra gays, lésbicas, bissexuais, travestis e
transgêneros. O texto do projeto apresenta-
do na Alerj prevê advertência e multas, que
vão de 50 Ufirs (R$ 127) a 50 mil Ufirs (R$ 127
mil), a estabelecimentos que barrarem ou
constrangerem em função de orientação se-
xual, além de cassação de alvará, em caso de
reincidência.

MUDANÇA PARA AGRADAR A EVANGÉLICOS
Depois de passar pelas comissões e
de receber nada menos que 117
emendas ainda no ano passado,
o projeto ganhou um defensor
de peso: o próprio deputado
Minc (PT-RJ), autor da lei ori-
ginal invalidada. Ele critica o
pesado lobby religioso no Le-
gislativo estadual e já cogita até
fazer concessões, incluindo no
texto punições para discrimina-
ção religiosa ou étnica.
— Quando a lei original foi derru-

bada pela Justiça, o argumento era de
que, como definia punições também

educandomais do que punindo— pondera o
ativista, que diz, no entanto, estar temeroso:
— Neste momento de pré-eleição, acho muito
difícil que o projeto seja aprovado, uma vez
que existe um forte cenário de barganha polí-
tica. Como é um tema delicado, não deve pas-
sar neste momento.
O coordenador do programa estadual Rio

Sem Homofobia, Cláudio Nascimento, dis-
corda: ele afirma crer que há chances de o
projeto ser aprovado na Casa. Nascimento
admite existirem fortes obstáculos em fun-
ção do alto número de emendas apresenta-
das, que acabaram
atrasando a trami-
tação. No entan-
to, o ativista
observa

que os acréscimos e as modificações e não
partiram de um númeromuito amplo de par-
lamentares.
— Tudo é possível, mas estou confiante. É

fundamental a aprovação da nova lei. Hoje,
para se ter ideia, 40% das denúncias que che-
gam para nós no Rio Sem Homofobia são de
discriminação por orientação sexual. Conta-
mos com a sensibilidade da Assembleia. Não
estamos inventando nada, a lei existiu por 12
anos — lembra.

‘EU VOTO CONTRA’, DIZ OPOSITORA DA IDEIA
Se depender de uma ala considerável da
Alerj, no entanto, os obstáculos serão mes-
mo grandes. A própria vice-presidente da
Comissão de Combate à Discriminação e
Preconceitos de Raça, Cor, Etnia, Religião e
Procedência Nacional, Rosângela Gomes
(PRB), defende a derrubada da matéria. Ela
chegou a participar, no final domês passado,
de uma reunião na Alerj que discutiu o pro-
jeto, a convite do deputado Carlos Minc, pre-
sidente da mesma comissão, mas se retirou
logo no início do encontro. A parlamentar
alega que, apesar de ser contra qualquer tipo
de discriminação — “a índios, negros, mu-
lheres ou pessoas pela sua orientação sexu-
al” —, sua formação conservadora não lhe
permite apoiar a iniciativa:
— A gente tem que respeitar a posição dos

proprietários de estabelecimentos comerci-
ais, que não são obrigados a receber dois

homens se beijando. Eu voto contra.
Que eu saiba ainda não existe o tercei-

ro sexo. Não tenho nada contra a
pessoa, mas a minha visão con-

servadora é essa.
Quem faz coro é o deputado
Flávio Bolsonaro (PP), filho de
Jair Bolsonaro, um dos mais
conhecidos representantes do
ultraconservadorismo na Câ-

mara dos Deputados, em Brasí-
lia. Segundo ele, não há diferença
entre discriminar um gay ou um
hétero num estabelecimento aber-
to ao público, como um restaurante.
Para o deputado estadual, o que os
militantes querem é levantar uma

bandeira ideológica e política:
— Não é uma bandeira social, é
palanque político. Os militantes
ficam querendo justificar seus
salários bancados pelas ONGs
que vivem disso (defender os
homossexuais). A pessoa que
agride tem que ser responsabi-
lizada independentemente
da sexualidade de quem é
agredido. l
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Numa controversa decisão, o governo turco deci-
diu separar detentos homossexuais, transexuais e
transgêneros dos heterossexuais em presídios. A
alegação do ministro da Justiça, Bekir Bozdag, é
de que a medida visa a “proteger os condenados
assumidamente gays” de assédios e ataques.Mas
ativistas pró-minorias sexuais tememque ela ins-
titucionalize uma prática comum no país que,
desde a chegada do primeiro-ministro Tayyip Er-
dogan ao poder, há 11 anos, vive uma escalada
conservadora: o confinamento de gays, lésbicas e
travestis por longos períodos em solitárias devido
à sua orientação sexual.
— Estão em andamento projetos para a cons-

truçãodepresídios separados para os presos com
orientações sexuais diferentes—disse oministro.
Segundo uma pesquisa que teria ouvido 10

mil pessoas a pedido do jornal conservador
“Hurriyet”, 52% das pessoas apoiam a proposta.
A homossexualidade não é ilegal na Turquia,
embora permaneça como um forte tabu. Murat
Koylu, porta-voz do grupo militante Kaos GL,
lembrou os casos de confinamento forçado de
presos LGBT. Em 2013, a pesquisa “World Valu-
es Survey” revelou que nove em cada 10 turcos
não gostariam de ter vizinhos homossexuais. l

Turquia: governo separa
presos gays e recebe
críticas de ativistas
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A luta continua.
Julio Moreira (à
esquerda) e o seu
companheiro, Clayton:
apoio ao projeto
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Lei anti-homofobia empaca na Alerj
Lobby religioso tenta impedir votação; no exterior, dia de vitórias e retrocessos em diferentes países

para o funcionário público que discriminasse,
a iniciativa tinha que ser do Executivo. Por isso
o ex-governador Sérgio Cabral reapresentou o
texto. Agora, no entanto, o problema é político.
Há muitos deputados evangélicos que não
querem a aprovação — critica.
Para Júlio Moreira, presidente do Grupo

Arco-Íris, que milita pelos direitos civis de
minorias sexuais, a expectativa é grande pela
aprovação da proposta. Ele crê que o projeto
faz justiça à antiga lei suspensa, uma das pri-
meiras aprovadas no país, de caráter “educa-
tivo e de cidadania”.
— A proposta em tramitação agora mostra

que é preciso acolher a todos, em qualquer
espaço público. Ela não leva em conta um vi-
és econômico, que trata de poder de consu-
mo, mas aborda a questão da cidadania,
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A república deMalta adotou uma lei que autori-
za as uniões civis e a adoção de crianças por ca-
sais homossexuais. Patrocinada pelo governo, a
legislação teve 37 votos a favor enenhumcontra.
Os 30membros da oposição se abstiveram.
Líder da oposição, SimonBusuttil justificou

a atuação de seus correligionários afirmando
que seu partido não se posicionou contra o
casamento gay,masmantém reservas quanto
à adoção. Anteriormente, homossexuais sol-
teiros já podiam adotar crianças, mas a nova
legislação estende esse direito aos casais.
O bispo católicoCharles Scicluna, compas-

sagem pelo Vaticano durante o papado de
Bento XVI, afirmou que, embora a lei tenha
argumentos válidos, ela “não atende aos
principais interesses das crianças”.
Aaprovação foi celebradaporcercademilma-

nifestantes reunidos na Praça de São Jorge, no
centro de Valeta, capital da conservadora ilha
mediterrâneaque temocatolicismocomoreligi-
ão oficial e só legalizouodivórcio hápoucomais
de dois anos.Malta agora é o 22º país europeu a
reconhecer as uniões entre pessoas do mesmo
sexo e o 10º a permitir a adoção de crianças por
casais homossexuais. l

Malta: 22º país europeu
a autorizar união civil
de casais homoafetivos
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Reconhecidos. Adoção de crianças também permitida

Um sacerdote desafiou a proibição imposta
pela cúpula da Igreja Anglicana e se casou
com seu companheiro de longa data na Grã-
Bretanha. O casamento entre sacerdotes é
permitido segundo os dogmas da religião
predominante naquele país, mas a união en-
tre homossexuais foi expressamente vetada
há alguns anos. Canon Jeremy Pemberton,
um capelão divorciado de 58 anos que atua
em hospitais, celebrou sua união com Lau-
rence Cunnington, de 51, na tarde do último
sábado. Ontem, ativistas pró-minorias sexu-
ais e pessoas contrárias ao casamento parti-
ciparam de manifestações no país.
Os ativistas veem a decisão do casal como

uma grande vitória. Pemberton e Cunning-
ton se beneficiaram de leis de união afetiva
recentemente aprovadas na Grã-Bretanha.
Nas manifestações de apoio, bispos anglica-
nos foram chamados a abençoar o casamen-
to. No entanto, membros do grupo Discipli-
na, uma proeminente ala evangélica conser-
vadora dentro da Igreja Anglicana, disseram
que o casamento é uma grave violação das
regras da instituição e pediram imediatas
“medidas punitivas” contra o capelão. l

Grã-Bretanha: primeira
união homossexual
de sacerdote anglicano

REPRODUÇÃO DA INTERNET

Recém-casados. Pemberton (à esquerda) e Cunnington

A Suprema Corte da Índia reconheceu ontem a
existência de um “terceiro gênero” para além
do masculino e do feminino, numa decisão
que permitirá a milhares de transgêneros e eu-
nucos ter seus direitos reconhecidos. “O reco-
nhecimento dos transgêneros não é uma ques-
tão social ou médica, mas de direitos huma-
nos”, declarou o juiz K.S. Radhakrishnan.
O tribunal encarregou os governos estaduais e

federal de identificar os transgêneros como um
terceiro gênero neutro e de lhes estender acesso
aos mesmos programas sociais que já contem-
plam outros grupos minoritários no país.
Numa sociedade tradicionalmente conservado-

ra, transgêneros e eunucos são frequentemente
obrigados a recorrer à prostituição, àmendicância
ou a empregosmuito precários para sobreviver.
Na Índia, grande parte deles forma a comuni-

dade dos hijras, encarados com umamistura de
temor e respeito religioso. O recurso à Suprema
Corte havia sido apresentado em 2012 por um
grupo de pessoas, entre elas o conhecido eunu-
co e ativista Laxmi Narayan Tripathi. Tripathi
acolheu com satisfação a decisão:
— Hoje, pela primeira vez, sinto muito orgu-

lho da minha nacionalidade indiana. l

Índia: Suprema Corte
reconhece transgêneros
como ‘terceiro sexo’

Festa. Transgêneras indianas celebram a decisão
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