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Illinois é mais novo Estado dos EUA a
permitir o casamento gay
DAS AGÊNCIAS DE NOTÍCIAS

01/06/2014  17h55

Casais de gays e lésbicas de Illinois podem ser
legalmente casados a partir deste domingo (1º),
quando o Estado se torna o mais novo dos EUA a
permitir o casamento de pessoas do mesmo sexo.

A partir deste domingo, todas as cidades de Illinois
passam a poder emitir as licenças de casamento para
casais homossexuais. Além disso, casais que já
haviam sido reconhecido por uniões civis podem
pedir para que elas sejam legalmente convertidas em casamentos.

O número de tribunais que reconhecem o casamento de pessoas do mesmo
sexo avança nos Estados Unidos.

O Equality Illinois, grupo local de defesa dos direitos LGBT, estima que cerca
de 1.300 licenças foram foram emitidas desde fevereiro, quando o governador
do Estado aprovou a lei. Para Bernard Cherkasov, líder da organização, este
domingo "é um dia histórico para Illinois". 

Kamil Krzaczynski/Associated Press
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