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Apresentação 
 
“Pior que a discriminação em si, é ser  discriminado por aqueles dos quais 
esperávamos justiça!”  (Esopo) 
 
  
Ao iniciar o século XXI, somos obrigados a constatar uma dramática realidade: os 
homossexuais continuam sendo as principais vítimas do preconceito e violência 
dentro da sociedade brasileira.  Ainda são ouvidas com frequência  de norte a sul 
do país, frases com expressões chulas do tipo: “Viado tem mais é que morrer!”, 
“Prefiro ter um filho ladrão do que bicha!”, “Melhor uma filha puta do que sapatão!”  
Só para  ano de 2000, estão aqui documentados 130 assassinatos de gays, 
travestis e lésbicas e 261 casos de discriminação anti-homossexual: números que 
revelam  uma situação de extrema violência e intolerância contra mais de 10% da 
população brasileira, constituída por homossexuais, números que com certeza 
estão muito aquém da realidade, pois nossas fontes não cobrem a totalidade do 
território nacional.  
Lastimavelmente, a homofobia – este ódio doentio à homossexualidade – tem 
raízes profundas no Brasil, e as denúncias aqui divulgadas comprovam 
meridianamente que as travestis, gays,  lésbicas e transexuais  constituem a 
minoria social  mais vulnerável em nossa sociedade. Fragilidade  que tem sua 
origem na falta de apoio dentro do próprio lar: enquanto crianças e adolescentes 
negros, judeus,  deficientes físicos, são ensinados por seus  pais  e familiares, a 
como enfrentar o preconceito e a hostilidade da sociedade global, desenvolvendo 
seu orgulho étnico ou racial e  sua auto-estima, para os jovens  homossexuais 
ocorre exatamente o contrário:  é dentro de casa e por parte dos parentes mais 
próximos que primeiro, e de forma mais cruel,  se manifesta a crueldade da 
discriminação. Os jovens homossexuais que têm a felicidade de não serem  
insultados, agredidos, apartados e expulsos de casa, vêem-se forçados a manter  
na clandestinidade sua verdadeira essência existencial, impedidos de abrir seu 
coração e compartilhar sua vida íntima com seus entes mais próximos. 
Permanece  entre nós o abominável  complô do silêncio contra  “o amor que ainda 
não ousa dizer o nome”, perpetuando a ditadura da intolerância heterossexista,  
que rotula e aparta os amantes do mesmo sexo como se fôssemos anormais, 
doentes e marginais. 
 A leitura deste dossiê comprova mais uma vez o que vimos denunciando 
nestas duas últimas décadas: a homofobia perpassa todos os segmentos de 
nossa sociedade, dos mais letrados à arraia miúda, expressando-se num 
gradiente de violência que vai do insulto, ameaças, golpes, discriminação em 
todos os locais e esferas sociais, chegando aos assassinatos – frequentes e 
brutais, praticados no mais das vezes com requintes de crueldade. Tamanho é o 
ódio contra os gays em nosso país, que até os inocentes animais veados são 
executados por conta de sua associação preconceituosa à homossexualidade: 
dois veados confinados em viveiros no Zoológico de Brasília foram abatidos num 
período de nove dias. “Tudo indica que por prazer”, afirmou o diretor do Zoológico, 
Raul Gonzalez, ao descartar a hipótese de terem  sido mortos por um morador 



vizinho para comê-los, pois há muitos outros animais comestíveis, como 
capivaras, que foram poupados. Quem matou o veado-catingueiro e o cervo-dama 
teve de pular grades do zoológico e viveiro, de madrugada.” 
O curioso é que não foi esta a primeira vez que veados são mortos em zoológicos 
brasileiros por “prazer”  [o mais correto seria dizer, “por ódio! “]: já em 1992, nos  
zoológicos de Salvador (Bahia) e Cascavel (Paraná), diversos veados (“cervos do 
pantanal”) foram mortos a pedradas e pauladas por visitantes desconhecidos, que  
transferiram para os indefesos animais o mesmo ódio mortal da população contra 
os gays. O número “24”, tradicionalmente identificado no popular  “jogo do bicho”  
ao animal veado, tornou-se tão maldito e indesejado no Brasil, que em muitas 
escolas e agremiações diversas, omite-se o “24” nas listas de identificação dos 
presentes a fim de poupar o infeliz azarado de ser vítima de toda sorte de 
constrangimentos 
Lastimavelmente, não há como negar: os principais culpados pela divulgação do  
mais virulento discurso homofóbico e pela consequente  legitimação da 
intolerância e violência anti-homossexual em nosso país,  continuam sendo 
pessoas ligadas às seitas que se dizem evangélicas, alguns bispos católicos, e 
cada vez mais, jovens com discurso  néo-nazista, seja no meio universitário, seja 
na periferia das grandes cidades. Atualmente, a Internet tem sido um dos veículos 
mais utilizados para a divulgação de mensagens homofóbicas, muito mais 
frequentes e radicais do que as dirigidas contra negros, judeus e demais grupos 
discriminados. Que o leitor avalie a gravidade de  algumas  destas declarações, e 
certamente há de concordar que os  seus autores deveriam ser incriminados como  
co-responsáveis pela violência e crimes praticados contra gays, travestis e 
lésbicas, e enquadrados na categoria de crimes hediondos, tal qual ocorre com a 
discriminação racial. 
Eis alguns exemplos: no início do terceiro milênio, o arcebispo de Fortaleza, Dom 
José Antônio Aparecido Tosi, ao ser indagado sobre a campanha deflagrada pelo 
Grupo Gay de Alagoas, que sugeria  à  Igreja Católica a inclusão dos 
homossexuais na lista do pedido  de perdão do Vaticano pela opressão contra as 
minorias sociais, declarou: “O homossexualismo é um defeito da natureza 
humana, como é o orgulho, a tendência ao roubo, a cleptomania, o homicídio, ou 
qualquer coisa assim”. Anos anteriores, outros bispos foram ainda mais longe, 
como o Arcebispo de Florianópolis, ao declarar que “gays são gente pela metade, 
se é que são gente!” 
O líder evangélico J.Ibrahim, autor do livro O Santo Amigo da Bíblia, defendeu que  
“o homossexualismo não é apenas uma perversão diabólica. Pior do que isto:  é 
uma peste imoral, contaminosa e destruidora, pela qual Deus destruiu duas 
cidades: Sodoma e Gomorra. O mais triste é que a história se repete e o mundo 
está voltando às mesmas condições daquelas duas cidades. E como antigamente, 
também hoje está  caminhando para a mesma destruição. Os homossexuais, tais 
como os líderes das igrejas, infiltraram-se na política, economia, educação, 
comunicação, etc. E agora esta gente, que apresenta a mais baixa prostituição do 
mundo, está sentada ao lado dos pastores e seus cúmplices lutando pelas 
mesmas causas e ocupando os mesmos cargos... É importante deixar bem claro  
que quando se fala em discriminação social contra negros, etnia, etc, não inclui o 
homossexualismo. Negro é uma raça, mas o homossexualismo é sodomia, 



perversão e prostituição. Incluir os negros junto com estes pervertidos é a maior 
desonra que se pode fazer  a este povo de Deus.” 
Numa entrevista ao Jornal do Brasil, o auto-intitulado  “ex-cafajeste”  e atual pastor 
protestante  Jece Valadão, declarou:  “O sexo entre homens agride o corpo, a 
morada do Espírito. O Espírito Santo não gosta de habitar uma casa fedorenta, 
cheia de lixo, como fica o corpo do homossexual.” Por seu turno, um jovem 
protestante, Fábio Góes, defendeu na  Internet que  “o indivíduo homossexual tem 
em si aquela doença que o leva a  usar seus órgãos sexuais para outros fins  que 
lhe são destinados. Poderiam os gays talvez serem  considerados como os 
mongolóides que têm capacidade  para pensar e raciocinar, mas de forma 
diferente,  o que torna esses seres anômalos  distantes da sociedade.” Em outro 
email enviado ao Presidente do GGB, foi ainda mais agressivo:  “gostaria que os 
skinheads aí da Bahia botassem fogo nesse Grupo Gay da Bahia, muito 
especialmente no líder dessa gang. O Sr. Luís Mott não é uma bicha louca, e sim 
uma bicha débil mental ao lançar aquela relação (dos 100 homossexuais mais 
famosos da história do Brasil). Isso só prova que ser gay é doença e, como forma 
de escape, a cada dia que passa vocês estão querendo arranjar um comparsa 
para mostrarem que não são animais irracionais, mas estão provando exatamente 
o contrário. Torço para que a turma dos skinheads não demore a exterminar de 
vez as bichas-malucas que infestam esse mundo, ou que a AIDS leve essa bicha 
velha do Luiz Mott o quanto antes, pois não vai fazer falta alguma para o Brasil e 
tampouco para o mundo.” 
Também os espíritas têm divulgado discurso altamente homofóbico, não obstante 
a inegável efeminação e provável homossexualidade de conhecidos líderes 
kardecistas. A escritora espírita Therezinha Oliveira, no texto “Pode o 
Homossexual Freqüentar o Centro Espírita?”  defende  que “cabe aos dirigentes 
das casas espíritas agir com tato para vedar a participação de pessoas que se 
dediquem a práticas homossexuais nos trabalhos do centro espiritista, 
principalmente nas tarefas vinculadas à mediunidade e à doutrinação. No que 
tange ao mediunato, muito grave seria permitir que uma pessoa em desarmonia 
sexual se lançasse ao intercâmbio mediúnico”. Por sua vez, outro teórico do 
espiritismo, Carlos de Brito Imbassay, numa abordagem naturalística do tema, 
escreve: ”O homossexualismo como prática costumeira em detrimento do 
heterossexualismo é  pernicioso porque contraria a lei natural dos seres vivos. Só 
as lesmas é que são bissexuadas. Em seu livro Vampirismo,  diz o filósofo J. 
Herculano:  “O homossexualismo, nos dois sexos, por sua intensidade nas 
civilizações antigas e sua revivescência brutal em nosso tempo, é a mais grave 
das anormalidades que hoje se pretende declarar normais. E é precisamente 
nesse campo, o mais visado pelo vampirismo - desde os íncubos e súcubos da 
Idade Média até os nossos dias, que incidem hoje os destemperos criminosos dos 
libertinos diplomados.” 
Também certos judeus ortodoxos do Brasil vêm demonstrando  grave homofobia 
através da Internet ao agredirem moralmente o moderador da Lista de Judeus 
Gays do Brasil. Eis as mensagens de alguns deles: “Gostaria de esclarecer que 
nós homens não temos nada contra os VIADOS, só que não gostamos que eles 
estejam perto. Não sou contra BAITOLAS mas se quiser divulgar suas idéias 
homossexuais que vá para a praia de Botafogo rodar bolsinha! Isso é coisa de 



GAY! Você diz, “quem é que vai tacar a primeira pedra”, pois bem,  taco a 
primeira, a segunda e quantas mais forem necessárias para que você deixe de dar 
por ai. Deus não criou o homem para ele virar de costas e abaixar a calça. Não 
tenho nada pessoal contra você  só acho que ficar divulgando sites de judeus 
viados é o mesmo que divulgar notícias anti-semitas.”  
Na ótica destes representantes do catolicismo, protestantismo, judaísmo e 
espiritismo, os homossexuais equiparam-se aos doentes afetados pelo  
mongolismo e cleptomania, portadores de peste imoral e de um corpo fedorento, 
libertinos, vampiros, anti-semitas, etc. Tais condenações, divulgadas nos púlpitos, 
na grande imprensa, em programas de televisão, na Internet,  devem invadir e 
povoar o imaginário de quantos a recebem, moldando e fornecendo munição 
legitimadora da ideologia anti-homossexual, de tal sorte que ao insultar, ameaçar, 
discriminar, agredir e matar uma travesti, um gay ou uma lésbica, o assassino 
simplesmente está cumprindo o veredicto destes corifeus da homofobia: excluindo  
do convívio social estes corpos fedorentos, libertinos, verdadeira peste moral que 
se não forem destruídos, provocarão a ira divina, levando Deus a castigar todo 
nosso povo como fez outrora às infames cidades dos sodomitas.  
Além destas mensagens de inspiração religiosa altamente homofóbicas que 
reforçam e legitimam o preconceito e discriminação anti-homossexual, 
lastimavelmente, esta mesma sanha tem espestado  os mais diversos setores da 
sociedade. Inclusive  militantes de outras minorias sociais: a auto-intitulada 
FRENTE REVOLUCIONÁRIA NEGRA 20 DE NOVEMBRO enviou esta 
mensagem ao Grupo Gay da Bahia: “Pertencemos a uma organização 
revolucionária negra, que luta pela total separação de raças e pela criação de uma 
Nação  negra independente do Brasil... Lutamos contra toda forma de 
degeneração, inclusive ao incentivo do Homossexualismo. Vocês homossexuais 
representam uma ameaça total ao povo  negro. É uma vergonha que a Bahia, 
berço da colonização africana neste país, esteja infestada de gays, lésbicas e toda 
a sorte de anormais e tarados sexuais. Inclusive o notório pederasta Luiz Mott, 
acusou o grande líder ZUMBI, de pederastia. Isso é uma total mentira e afronta ao 
povo negro. Chegará a hora que o povo negro desta falida “nação”, chamada 
Brasil, despertará. E através da revolução vamos esmagar todos os GLS, a 
burguesia branca, os branquelos nazi-fascistas, judeus e negros que traíram a 
nossa raça. Vamos transformar esses país num inferno racial para todos os 
nossos inimigos, inclusive vocês, gays, lésbicas e simpatizantes da Bahia.  
AGUARDEM NOSSA HORA CHEGARÁ!  Inclusive avise aos membros do 
QUIMBANDA DUDU, o grupo gay negro da Bahia, principalmente os seus líderes, 
que o poder negro é uma realidade, e em breve estaremos no poder.   Não vamos 
tolerar o homossexualismo e toda forma de comportamento sexual anormal. Para 
vocês a extinção total é o único remédio.” 
Não resta a menor dúvida que a ideologia néo-nazista  tem seus adeptos em 
amplos e  variegados setores de nossa sociedade:  em julho passado a polícia 
desarticulou a Facção da Raça Rubro-Negra Nazista da Baixada Fluminense, cujo 
ideário incluía o massacre dos homossexuais. O principal líder do Movimento 
Integralista Brasileiro,  Anésio de Lara Campos Júnior, 70 anos, acusou os 
programas de TV de estimularem o homossexualismo.  O assassinato do 
adestrador de cães Edson Néris da Silva por um grupo de skinheads auto-



intitulados Carecas do ABC, na Praça da República,  despertou as autoridades 
paulistas para o ressurgimento de uma forte organização neonazista que emprega 
a violência contra homossexuais, negros, nordestinos e judeus. “É certo que 
existem pelo menos três grupos expressivos agindo em São Paulo. São 
articulados e têm preparo para-militar”, diz o procurador Carlos Cardoso, assessor 
de Direitos Humanos do Ministério Público paulista, encarregado de organizar a  
força-tarefa para identificar e desmantelar grupos neonazistas. O promotor 
Marcelo Milani,artífice fundamental na condenação por 21 anos dos assassinos do 
gay linchado na Praça da República, declarou  ignorar que os neonazistas 
continuavam tão organizados: “Pensei que agiam mais pela Internet” diz, 
lembrando que o caso de Néris  demonstra que aumentou o nível de intolerância 
dos neonazistas. “Nesse caso foi um homossexual. Amanhã, quem será? Eles 
julgam, condenam e executam”.  Ele disse que o brutal assassinato do adestrador 
de cães acordou as autoridades paulistas para a necessidade de um plano que 
resulte no desmantelamento desses grupos.”  
No Rio, o movimento dos skinheads também assume postura abertamente 
homofóbica: “Não gostamos dos gays porque ser homossexual é ir contra a 
natureza humana. Se tivesse um filho gay, renegaria”. Em Curitiba, no mês de 
agosto, diversos cartazes foram colados em postes na zona central,  com a frase: 
“Faça seu dia feliz,  acabe com o Homossexualismo”, estampando um revólver e 
assinados pelo grupo Resistência 88. Em Belo Horizonte, uma das líderes da 
Associação Lésbica de Minas Gerais foi ameaçada de morte por um grupo de 
cinco rapazes que deixaram na sede do sindicato onde trabalhava,  um pacote 
com uma suástica contendo uma bomba e um bilhete com a mensagem: “Na 
próxima vez vai ser para matar!” O ainda  controvertido episódio da  bomba 
deixada na sede da Associação Parada GLTB de São Paulo, independentemente 
de quem tenha sido o responsável por tal atentado, seguiu a mesma estratégia e 
usou os mesmos símbolos empregados pelos grupos néo-nazistas.  
Infelizmente, verdade seja dita,  tais ameaças algumas vezes concretizaram-se 
em vias de fato: no ano de 2000 três sedes de grupos homossexuais sofreram 
diferentes graus de vandalismo: em setembro último, em Maceió, a sede do Grupo 
Gay de Alagoas foi  pichada com a mensagem: Violências sim, Veados não. Vão 
embora!. Mais graves atos de vandalismo sofreram as Associações  de Gays, 
Lésbicas e Travestis de Goiás e do Amazonas: a primeira foi invadida e seus 
arquivos e computadores roubados, enquanto a segunda teve todo seu patrimônio 
destruído por um incêndio criminoso.  
Tais exemplos, conforme dissemos alhures, representam apenas a ponta de um 
icebergue  de sangue e ódio – posto não dispormos ainda no país de estatísticas 
oficiais  de crimes de ódio e desgraçadamente, apenas uma pequenina parcela de 
homossexuais registram queixa na delegacia quando vítimas de delitos 
homofóbicos. Assim sendo, conjeturamos que nossos dados não cheguem nem a 
10% da totalidade das violações dos direitos dos homossexuais ocorridos no 
Brasil no ano passado -  posto que, somente no Rio de Janeiro,  entre julho de 
1999 e dezembro de 2000, o Disque Defesa Homossexual registrou 500 casos 
referentes à intolerância homofóbica1  – enquanto nós, escorados sobretudo em 
noticiário divulgado na imprensa, localizamos um total de 130 assassinatos e 261 
casos de violação dos direitos humanos. Para efeito de auxiliar o leitor a antever a 



gravidade e diversidade das violações dos direitos humanos dos homossexuais no 
Brasil, agrupamos tais ocorrências em nove sub-tipos, a saber: 
 
1. Agressões e Torturas: 50 casos 
2. Ameaças e Golpes: 16 casos 
3. Discriminação em Órgãos Governamentais: 15 casos 
4. Discriminação Econômica, contra a Livre Movimentação, Privacidade e 
Trabalho: 29 casos  
5. Discriminação Familiar, Escolar, Científica  e  Religiosa: 33 casos 
6. Difamação e Discriminação na Mídia: 22 casos  
7. Insulto e Preconceito Anti-Homossexual: 25 casos 
8. Lesbofobia: Violência anti-Lésbica: 8 casos  
9. Travestifobia: Violência anti-Travestis:  63 casos 
 
Como se observa, as travestis constituem em termos absolutos e relativos o grupo 
mais vulnerável à violência anti-homossexual, pois com uma população oscilante 
entre 10 a  20 mil indivíduos, documentamos 63 casos de discriminação 
travestifóbica, incluindo agressões físicas, discriminações à sua integridade física 
e liberdade de movimento. Consideramos também que os 50 registros de 
agressões e tortura contra gays são extremamente preocupantes, pois confirmam 
o alto grau de violência física que se abate contra este segmento populacional. 
Vários dos 130 homossexuais assassinados em 2000, cujos nomes aparecem  
arrolados no final deste livro, sofreram previamente  agressões e torturas, sendo 
que alguns dos que sobreviveram a tais violências físicas, por pouco não 
engrossavam a lista dos óbitos.  
Portanto, já que o próprio governo federal, em seu Programa Nacional de Direitos 
Humanos, reconheceu finalmente que os homossexuais estão entre os grupos 
mais vulneráveis de nossa sociedade, é urgentíssimo que as autoridades 
governamentais cumpram nossa Carta Magna e investiguem, julguem e punam os 
crimes sexuais com o mesmo rigor como tem tratado os crimes raciais.   
Ao divulgarmos a seguir esta brutal relação de graves violações dos direitos 
humanos dos homossexuais no Brasil registrados em 2000, quatro são nossos 
objetivos: 
1] documentar e denunciar  o quão violenta é a discriminação anti-homossexual 
em nosso meio;  
2] sensibilizar o poder público  para investigar, prender, julgar e punir 
exemplarmente os que violam os direitos humanos dos  homossexuais, e que a 
discriminação sexual  seja tratada com o mesmo rigor do racismo;  
3]  sensibilizar a sociedade e as entidades de defesa dos direitos humanos a 
serem  mais solidárias com os homossexuais, defendendo-os quando vítimas de 
qualquer tipo de violência;  
4] mobilizar os gays, travestis, transexuais  e lésbicas  para que se protejam mais 
contra a violação de seus direitos humanos,  evitando situações de risco, 
denunciando e lutando pelo exercício da  cidadania plena dos homossexuais do 
Brasil. 
 
 



A homofobia precisa ser permanentemente combatida 
Pronunciamento da Deputada Federal Maria do Carmo Lara-PT/MG, 

Câmara dos Deputados, Sessão do dia 07/02/2001. 
Senhor Presidente,  
Senhoras e Senhores Deputados! 
No domingo, 6 de fevereiro de 2000, o adestrador de cães Edson Néris da Silva 
tentou cruzar a praça da República, no centro de São Paulo, ao lado do seu 
companheiro Dario Pereira Netto. Passeavam de mãos dadas, quando um grupo 
de jovens com cabeças raspadas avançou sobre os dois dando chutes e 
pauladas. Como que por milagre, Dario conseguiu fugir. Ficou escondido até os 
agressores se dispersarem e voltou para socorrer o seu companheiro. Edson, 35 
anos, teve hemorragia interna e morreu. Pouco depois, a polícia prendeu 30 
skinheads que portavam soco inglês e correntes de aço, num bar das imediações. 
Doze eram menores e 18 foram indiciados por homicídio e formação de quadrilha. 
Os assassinos faziam parte dos conhecidos “Carecas do ABC”, movimento criado 
nos anos 80 que prega o nacionalismo exacerbado para supostamente “dar mais 
dignidade aos brasileiros”. No entanto, Senhor Presidente, Senhoras e Senhores 
Deputados, o que se constata é que os alvos preferidos dos Carecas do ABC são 
homossexuais em bares e boates. Hoje, um ano depois, os grupos homossexuais 
de todo o Brasil se mobilizam de forma a denunciar, em cada casa legislativa do 
país, a violência de que têm sido vítimas, simplesmente por possuírem o desejo e 
a capacidade de amarem pessoas do mesmo sexo. Notem bem, estamos falando 
de uma capacidade de amar, algo tão particular e que, numa inversão total de 
valores, vem despertando tanto ódio e tanta intolerância que não poderíamos 
deixar de manifestar a nossa indignação e apoio aos grupos de defesa dos direitos 
humanos que se dedicam à causa dos homossexuais.  
A violência contra os homossexuais no Brasil, Senhor Presidente, está cada vez 
maior.  Segundo o antropólogo da Universidade Federal da Bahia e presidente do 
Grupo Gay da Bahia, Professor Luiz Mott, “enquanto na década de 1980 matava-
se em média um homossexual por semana, na década de 1990 esse número 
subiu para um homicídio a cada três dias e, agora, no início do terceiro milênio,  
essa média agrava-se ainda mais: um homossexual é assassinado a cada dois 
dias. Crimes, em sua maior parte, praticados com requintes de crueldade, 
motivados pelos machismo e homofobia - o ódio patológico aos homossexuais”.  
O Prof Luiz Mott ressalta, porém, que, devido à vergonhosa falta de estatísticas 
oficiais sobre o assunto, essa deve ser somente a ponta de um enorme iceberg, 
uma vez que esses dados foram coletados na imprensa, nas denúncias de grupos 
que lidam com a questão ou mesmo de cidadãos indefesos que se valem do 
anonimato e denunciam a violência nos poucos serviços de acato de denúncias 
existentes no Brasil. 
A Organização Mundial de Saúde, bem como os Conselhos Nacionais de 
Psicologia e  Medicina já reconhecem que a homossexualidade não é uma 
doença, não podendo, portanto ser tratada em consultórios ou em “retiros” como 
insistem em fazer os grupos conservadores fundamentalistas que, com essa 
atitude, nos moldes dos campos de concentração nazistas, acabam criando 
zumbis assexuados, seres infelizes e com sua personalidade definitivamente 
transformada e orientada para desejos que não são seus.Isso quando a repressão 



não acontece dentro da própria família, como no caso de uma carta publicada na 
Revista “Veja”, logo após o assassinato da Praça da República. Nela, um pai de 
família, de Vitória, Espírito Santo, relata: “Tenho dois filhos, um com 14 e outro 
com 26. Este último certo dia me disse que tinha um grupo de amigos gays e 
estava pensando em ser gay também. Mandamos nosso filho menor ir brincar na 
casa do vizinho. Em seguida, trancamos nosso filho no quarto e demos-lhe uma 
surra como nunca havíamos dado”. A pergunta que se faz é: é assim que 
pretendemos combater a violência de que os homossexuais têm sido vítima? É 
assim que resgataremos a dignidade e incluiremos os homossexuais na 
sociedade? 
Ontem, Senhor Presidente, na Praça da República, em São Paulo, a comunidade 
homossexual de São Paulo reuniu-se para lembrar a morte trágica de Edson 
Néris. Os grupos que lideram essa manifestação clamam por justiça. O julgamento 
dos “Carecas do ABC”, em São Paulo, será na próxima terça-feira, dia 13, e as 
atenções de toda a população homossexual estarão voltadas para a cidade. 
Manifestamos aqui, desta tribuna, Senhor Presidente, nossa solidariedade à 
comunidade homossexual brasileira e é preciso que esta Casa, através da 
Comissão de Direitos Humanos, manifeste à opinião pública brasileira o repúdio a 
toda e qualquer forma de homofobia para que, desta forma, nunca mais atrocidade 
como esta ocorra em nosso país e que deixemos de carregar o título de “campeão 
de assassinatos contra os homossexuais no mundo”.  
Os homossexuais lutam por instrumentos legais que garantam seu direito de 
amar, como a união civil entre pessoas do mesmo sexo, cujo projeto de lei 
encontra-se pronto para ser votado nesta Casa, ou seu direito de ir e vir, como as 
leis municipais e estaduais que impõem penalidades aos que os discriminarem. 
Belo Horizonte aprovou sua lei contra a discriminação dos gays recentemente. 
Juiz de Fora é pioneira no estado e exemplo para todo o país, garantindo 
abertamente esse direito aos homossexuais. 
A luta dos grupos homossexuais por dignidade, pelo respeito ao seu jeito de ser, 
às suas diferenças não é uma luta somente dos homossexuais, mas sim de todos 
aqueles que defendem os direitos humanos, pois, cada pessoa tem direito à 
preservação de sua individualidade, de suas particularidades. 
 Portanto, Senhor Presidente, basta de assassinatos dos homossexuais 
brasileiros. E que se faça justiça colocando na cadeia os assassinos que, via de 
regra, empregam nesses atos requintes de crueldade como foi o caso de Edson 
Néris da Silva.  
Era o que tinha a dizer! Muito Obrigada! 
Deputada Federal Maria do Carmo Lara 
PT/MG 
 
 
 
 
 
 
 
 



I. VIOLAÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS DOS HOMOSSEXUAIS NO BRASIL: 
2000 
 
“Ser capaz de sentir indignação contra qualquer injustiça cometida contra qualquer 
pessoa, em qualquer parte do mundo, é a qualidade mais bela de um militante dos 
direitos humanos.”  (Che Guevara) 
 
1. Agressões  & Tortura: 50 casos 
 
POLICIAIS ACUSADOS DE VIOLÊNCIA ANTI-HOMOSSEXUAL NO AMAZONAS 
Segundo a AAGLT, Associação Amazonense de Gays, Lésbicas e Travestis,  
policiais estão envolvidos em 35% dos casos de espancamento de homossexuais 
no Estado. O presidente da Associação, Adamor Guedes, fez palestra para 70 
policiais no Comando-Geral da Polícia Militar do Amazonas, onde ouviu: “Para 
mim, Deus criou o homem e a  mulher, não o homossexual”, disse um dos PMs.   
Guedes falou ainda sobre sua opção sexual: “Sou homem, não tenho nada 
diferente de vocês.” Apesar das chacotas  feitas em voz baixa por alguns 
soldados, a maioria da tropa participou do debate. [Fonte: O Globo, 16-2-2000] 
 
POLICIAIS ESPANCAM E OBRIGAM TRAVESTIS A  FAZER SEXO ORAL NO 
AMAZONAS 
No dia 1/1, por volta das 6h30, as travestis Bruna, Rebecca, Léo, Alexandre e 
Adson, estavam na escadaria da Ponte Negra, Manaus  comemorando o 
Reveillon, quando foram abordados por policiais com violência: “Eles chegaram 
agredindo e acertando o cassetete em nossas canelas, depois me algemaram e 
me arrastaram, também me deram tapas e socos e nos levaram para a cela que 
fica no box da Ponta Negra. Lá mandaram que ficássemos só de calcinha,” 
declarou Bruna, uma das travestis vítimas das agressões. Na cela elas  
continuaram  a ser  agredidas e violentadas pelos 50 presos e obrigadas a fazer 
sexo oral  com os policiais. “Cheguei a perguntar a eles se iriam continuar 
permitindo aquilo e eles não faziam nada” declarou outra travesti. “Fomos tratados 
pior do que bichos, eles só falavam palavras humilhantes, além das agressões 
físicas que sofremos” conta Alexandre, que também  sofreu os maus tratos. [A 
Crítica/AM,  8-1-2000] 
 
VIOLÊNCIA CONTRA HOMOSSEXUAIS COMEÇA EM CASA NO AMAZONAS 
Segundo Rebecca Saint-Laurent, vice-presidente da Associação Amazonense de 
Gays, Lésbicas e Travestis, desde 1983 até agosto de 2000,   foram mortos 44 
homossexuais no Estado de Manaus, e a  discriminação e agressões têm 
aumentado. Declarou: “como as demais pessoas,  precisamos trabalhar para 
sobreviver e estudar. Temos vida social e amorosa e preservamos muito a família. 
Apesar disso, a discriminação e violência começam em casa, quando pais e 
familiares insultam e agridem e expulsam seus filhos Homossexuais.’[Fonte: A 
Critica 26/8/2000] 
 
BAR GAY SOFRE ATAQUE DE GANGUE EM BELÉM DO PARÁ 
A cidade de Belém tem registrado alguns casos de violência contra lugares 



frequentados pela turma GLS. O Bar da Iara, no Guamá, foi atacado por uma 
gangue de rapazes musculosos que quebraram quase tudo. Na hora de pedir 
ajuda à polícia, o dono do bar quase não é levado a sério quando falou do estilo 
do lugar. [O Liberal/PA, 9-4-2000] 
 
GAY É ESPANCADO EM  SÃO LUIZ DO MARANHÃO 
Daniel da Conceição, 30, foi espancado em sua própria residência, um quarto 
ocupado num dos casarões do Centro Histórico de São Luís. O motivo do 
desentendimento  entre a vítima e  o seu vizinho Josué se deve a uma conta de 
energia. A confusão já durava mais de um mês. Depois de muitas ameaças, no 
início da semana Josué cumpriu o que prometeu e agrediu Daniel da Conceição a 
golpes de facão. Na verdade, ele não estava me batendo por causa da energia 
elétrica. Isso ficou claro quando ele começou a me xingar e disse: Isso é pra você 
aprender bicha sem – vergonha, procura ser homem”, destacou o homossexual.[ 
Fonte: Estado do Maranhão/Ma 11/8/2000] 
 
GAY É ESPANCADO  E AMEAÇADO DE MORTE PELA POLÍCIA EM  GOIÁS 
Segundo denúncia de A G.,  23 anos, atualmente residindo em Miami, quando 
morava no interior de  Goiás, ”certo dia, estava eu e meu namorado em meu carro, 
no parque da Cidade, quando fomos atacados por policiais civis, retirados para 
fora do carro, fomos agredidos, ameaçados e deixados lá. Através da habilitação 
dele, pegaram seu endereço e tudo mais, ligaram pra casa dele, falaram uma 
porção de mentiras e absurdos, o que fez com que a família o expulsasse de casa. 
Uma  delegada de polícia, que tinha uma pendência comercial com minha firma,  
passou a me ligar, dizendo  que o mesmo aconteceria comigo se eu não tomasse 
alguma providencia quanto ao caso dela. Chegaram a me levar pra delegacia, 
onde apanhei, fui  
filmado, me forçaram a assinar um falso depoimento para fomentar uma provável 
ação de rescisão contratual contra a empresa. Fui a Promotoria e conversei com a 
promotora. Expliquei o que estava havendo e pedi ajuda. Ela disse que faria de 
tudo, que se empenharia no caso da melhor forma que ela pudesse, mas disse 
que infelizmente o Estado não dispunha de meios para me proteger. Na mesma 
noite recebi um telefonema da delegada, que me disse saber onde eu estive, e 
que se eu repetisse aquilo ou voltasse a falar com a promotora que eu sumiria do 
mapa. A Promotora insistiu pra que formalizássemos uma queixa, mas disse que 
não poderia garantir minha segurança. Naquela noite eu dirigia por uma estrada 
num trecho ermo, quando fui abordado por um Fiat UNO, descaracterizado. Dois 
agentes mostraram distintivos, me espancaram, retiraram minha roupa e me 
colocaram no porta-malas. Fui levado para o município de Luziânia, a cerca de 1 
hora de Brasília, onde me colocaram pra fora do porta-malas, me espancaram 
novamente, me ameaçaram com arma de fogo se eu voltasse à Promotoria. Como 
eles ficaram sabendo que eu estive lá, eu não sei. Disseram que “bichas” morriam 
o tempo todo, que eu seria só mais uma, coisas desse tipo. Disseram que 
contariam pra minha família, da mesma forma que fizeram com meu namorado. 
Bom, hoje estou aqui nos EUA, sendo ajudado pela DHRF, pleiteando um pedido 
de asilo nos Estados Unidos.”[Fonte: Arquivo GGB, Internet, denúncia de “GA”, 
15-6-2000]. 



 
GUANGUE ATACA HOMOSSEXUAIS EM PARQUE DE BRASÍLIA 
Segundo integrantes do Grupo Estruturação de Brasília, no Parque da Cidade, 
medo e insegurança reinam entre os homossexuais: os gays são vítimas de um 
grupo de jovens que age com muita brutalidade, há dois anos. ‘‘Desde dezembro, 
aconteceram no mínimo dez agressões. Pretendemos evitar que crimes como o 
da Praça da República, em São Paulo, ocorram em Brasília’’, diz Augusto 
Andrade, Secretário da Associação Brasileira de Gays, Lésbicas e Travestis 
(ABGLT). A gangue do Parque da Cidade, geralmente, age contra pessoas 
desacompanhadas. A abordagem é variada mas a violência é sempre a mesma. 
V.R.S.C., 34 anos, que por vários anos distribuiu camisinhas entre os 
homossexuais, conhece muitos casos. ‘‘As agressões acontecem a partir das 22 
horas em qualquer dia da semana. Os jovens andam com pedaços de madeira. 
‘‘Muitos não vão até a delegacia, por medo de serem discriminados. São pessoas 
que têm medo de perder o emprego ou então a família não sabe.”  
O analista de sistemas Renato Villar de Sá foi uma das vítimas: ‘‘Há duas 
semanas, um rapaz musculoso passou olhando para mim. Achei que era uma 
cantada e passei a segui-lo até a praça das Fontes. Lá uns oito começaram a me 
espancar. Não dei queixa porque não adianta nada. Só vai me trazer mais 
aborrecimento’’, completa. Renato ficou com hematomas no rosto e nas pernas.  
Oswaldo Freitas pratica esportes no Parque da Cidade. Ele também presenciou 
um desses ataques. ‘‘Estava andando de patins, quando vi uma briga. Eles 
chutavam e gritavam: vê se agora aprende, sua bicha! Tentei socorrer, mas eles 
vieram na minha direção. Infelizmente não pude fazer nada’’. O ex-presidente do 
Estruturação, Quéfren Mesquita, 36 anos, foi atacado pelo grupo: ‘‘Quatro rapazes 
estavam parados próximos ao “sofá da Hebe” (um conjunto de banquinhos ao lado 
da praça das Fontes). Um deles veio na minha direção e mandou correr. No 
princípio, achei que era brincadeira mas quando percebi o risco que estava 
correndo, só me restou fugir. Caí num espelho d’água na praça das Fontes. Tive 
um machucado sério na perna’’. [Fonte: Correio  Brasiliense, denúncia enviada 
pela Internet ao GGB, 21-3-2000] 
 
RAPAZES AGRIDEM PESSOAS POR SUSPEITAREM SER GAYS EM  BRASÍLIA  
“Um grupo de rapazes no Parque da Cidade vem agredindo diversas pessoas 
quando supõem que são  gays’’, declarou Augusto Andrade, representante em 
Brasília da Associação Brasileira de Gays, Lésbicas e Travestis (ABGLT). [Fonte: 
Correio Brasiliense, 2-6-2000]. 
 
GAY ADOLESCENTE SE SUICIDA EM MATO GROSSO 
Segundo informação do grupo União da Comunidade Homossexual de Tangará da 
Serra,  MT, “um garoto de 16 anos se suicidou há 15 dias, em Jura:  o adolescente 
vinha sendo perseguido na escola, depois que descobriram sua condição de 
homossexual. Muitos homossexuais optam pela prostituição por falta de 
oportunidades profissionais, já que as empresas dificilmente toleram um 
homossexual em seu quadro de funcionários”.[Fonte: A Gazeta/MT, 30-04-2000] 
 
ADOLESCENTE GAY É AGREDIDO EM VAQUEJADA EM CARUARU, PE  



Marquinho,  17, um  belíssimo jovem que ganhou o concurso de Miss Gay em 99 
na cidade de Caruaru, travestiu-se  de mulher em janeiro de 2000 e foi para uma 
festa de vaquejada, onde despertou paixão em alguns rapazes locais, um deles 
chegando a prometer um boi e outros dotes se ela fosse com ele para o motel. Só 
que Marquinho  não contou que era travesti. Quando chegaram no motel, na cama  
houve a revelação. Voltaram para a vaquejada e  o rapaz junto com seus  amigos 
pegaram  Marquinho e deram violenta pisa, deixando-o com  um braço e a 
clavícula quebradas. Hoje ele não pode sair de casa porque está ameaçado de 
morte. [Fonte: Arquivo do GGB, carta de J.M.S., Caruaru/PE, 25-4-2000]  
 
JOVEM GAY É PERSEGUIDO EM CARUARU, PE    
O jovem Fabinho, travesti foi Miss Gay em 1995 desde então, os assédios não 
pararam, principalmente quando se dirigia ao “toalete”, foi muitas vezes à  direção 
da escola para pedir proteção, mas  nenhuma solução veio dos dirigentes, sendo 
orientado a dar queixa junto a Diretora da DERE, também não lhe veio nenhuma 
ajuda. Desde 1996 sua alegria acabou e por conta da discriminação deixou de 
estudar parando na 8a série, tornando uma pessoa melancólica.[Fonte: Arquivo do 
GGB, carta de J.M.S., Caruaru/PE, 25-4-2000] 
 
MENOR É TORTURADO POR SER  HOMOSSEXUAL EM RECIFE 
O menor F.B.S., 15, residente eme Recife, por volta das 13h30, foi espancado e 
molestado sexualmente por sete rapazes, que o acusaram de ser homossexual. F. 
foi atraído por uma colega e depois arrastado por dois rapazes para uma casa 
abandonada onde estavam outros 5 homens que obrigaram o menor a fazer sexo 
oral em três deles, depois o agrediram com socos, pontapés, pedradas, pauladas 
e garrafadas,  tormento que durou 3 horas. “Eles disseram que iam me matar 
porque eu era homossexual. Afirmou o menor que só escapou vivo por que 
prometeu não denunciar os agressores, “implorei para que eles não me 
matassem”, conta. [Jornal do Commércio/PE, 12-2-2000] 
 
GAY É ESTUPRADO DENTRO DE CARRO POLICIAL EM RECIFE 
Num  sábado à noite, dois gays de 23anos, após saírem do bar Mustang, na Av. 
Conde de Bela Vista, no coração do Recife, dirigiram-se a uma rua de maior 
privacidade. Foram flagrados por quatro PMs do 16° BPM. José consegui fugir e 
João não. Insultos, tapas e pontapés. Sua liberdade tinha um preço: 100 reais, 
valor  muito além do que podia pagar. ”Ser viado já é uma desonra. Bicha pobre, 
então, tem mais é que morrer”, disse um PM.  Sem o dinheiro, os policias optaram 
por dar um castigo a João: dentro do carro oficial, estupraram o rapaz. [Fonte: 
Revista Istoé, 28/6/2000]. 
 
GAY  É SURRADO POR TRÊS HOMENS EM RECIFE 
Amaral, 18, fazia ponto na Av. Mascarenhas de Moraes, uma das principais vias 
da capital pernambucana. Ansioso, esperava por seu primeiro cliente. Por volta 
das 23h um carro grande pára e dele saem três homens armados com porretes. 
Amaral foi surrado violentamente. Durante o espancamento, eles gritavam: “Você 
é uma vergonha para a imagem do homem. Grita até morrer, viado sem 
vergonha.” [Fonte: Revista IstoÉ, 28/6/2000]. 



 
GAY É AGREDIDO EM SUA PRÓPRIA RESIDÊNCIA EM SALVADOR, BA 
Márcio Henrique Silva de Sousa, 18, bar-man, foi agredido pelo marginal Edson 
Souza de Jesus, 17, com murros no rosto e na orelha, recebendo ameaça de 
morte por ser homossexual. [Fonte: Registro de Violência e Discriminação Anti-
Homossexual, GGB 25-4-2000] 
 
GAY É ESFAQUEADO DENTRO DE CASA EM MACEIÓ,  ALAGOAS 
O homossexual Danilo Mendonça, residente do bairro do Vergel do Largo em 
Maceió, foi esfaqueado dentro de sua própria casa por dois rapazes conhecidos 
da vítima. Por sorte, Danilo que estava caído ao chão agonizando, aproximou-se 
do aparelho telefônico e ligou para um amigo que socorreu-o. A vítima prestou 
queixa policial e o processo tramita na justiça. [Fonte: Registro de Queixas do 
Grupo Gay de Alagoas, 2000] 
 
PADRASTO ESPANCA ENTEADO GAY, AL  
O jovem Evison Luiz de Albuquerque Marques, conhecido por Tedy, estudante, foi 
fortemente espancado e torturado pelo padrasto que diz não suportar gays. Evison 
vinha recebendo ameaças a meses e sofreu inclusive tentativa de aliciamento 
sexual por parte do padrasto. Orientado pelo GGAL ele prestou queixa-crime na 
delegacia de polícia e o processo tramita no 6º Juizado Especial Criminal em 
Maceió. [Fonte: Registro de Queixas do Grupo Gay de Alagoas, 2000] 
  
PROFESSOR É PERSEGUIDO POR MARGINAL EM MACEIÓ, AL 
O professor universitário Pedro Nunes, foi vítima de duas tentativas de 
assassinato. Em ambas  ocasiões o professor foi bastante esfaqueado por 
elementos que levaram alguns pertences. Há forte indício de que tenham sido os 
mesmo autores do primeiro atentado. [Fonte: Registro de Queixas do Grupo Gay 
de Alagoas, 2000] 
 
POLICIAIS SEQUESTRAM E TORTURAM GAY EM MACEIÓ, AL 
Policiais civis de Maceió sequestraram e torturaram por mais de cinco horas o 
homossexual Ricardo Francisco da Silva, despejando gasolina sobre seu corpo, 
ameaçando atear fogo, quando moradores do bairro do Bebedouro avistaram a 
agressão, levando os policiais a fugirem. O inquérito administrativo encontra-se 
parado na corregedoria de policia civil. [Fonte: Registro de Queixas do Grupo Gay 
de Alagoas, 2000] 
 
SEDE DO GRUPO GAY DE ALAGOAS É VÍTIMA DE VANDALISMO EM MACEIÓ 
O Grupo Gay de Alagoas foi vítima de um ato de vandalismo, praticado contra a 
sede da entidade. Os dirigentes do GGA foram surpreendidos com uma pichação 
no muro, com os seguintes dizeres: Violências sim, Veados não. Vão embora!. A 
direção do grupo considerou  o ato como uma grave forma de intimidação. [Fonte: 
Gazeta de Alagoas/AL 18/9/2000] 
 
PRESIDENTE DO GRUPO GAY DE ALAGOAS SOFRE ATENTADO EM MACEIÓ 
O presidente do Grupo Gay de Alagoas, Marcelo Nascimento, foi atacado quando 



voltava para sua residência no bairro de Cruz das Almas, em Maceió, por quatro 
homens armados que agrediram-no com socos e pontapés, roubando alguns 
pertences. Segundo Marcelo Nascimento, que registrou queixa-crime na 
Secretaria de Segurança Pública e no Ministério Público, “esta agressão gratuita 
só pode ser atribuída a pessoas ou grupos que estão insatisfeitos com o nosso 
trabalho de denúncia da mortandade de homossexuais no Estado.” [Fonte: 
Registro de Queixas do Grupo Gay de Alagoas, 2000] 
 
MEMBROS DO GRUPO GAY DA BAHIA SÃO ESPANCADOS EM ATO 
PÚBLICO, BA 
No  tradicional desfile do Dia da Independência da Bahia, 2 de Julho, como faz 
todos os anos, uma dezena de membros do Grupo Gay da Bahia participava da 
manifestação, com faixas e cartazes com o nome da entidade. De repente, um 
grupo de “seguranças”, segundo a Tribuna da Bahia, pertencentes ao comitê 
eleitoral do candidato Marcelo Guimarães, eleito Vereador de Salvador pelo PFL, 
atacou violentamente aos membros do GGB, derrubando no chão e chutando a 
Luiz Mott, arrancando das mãos dos homossexuais os cartazes e faixas. Policiais 
próximos ao sinistro não impediram nem prenderam os agressores. Horas depois 
o Presidente do GGB registrou queixa na Delegacia do Turista, no Centro de 
Salvador, fazendo corpo de delito do Instituto de Medicina Legal devido às 
escoriações e hematomas decorrentes da agressão. Apesar da pista fornecida 
pelo citado jornal e do GGB ter incluído na queixa crime  uma foto de um dos 
agressores, e do protesto do Prefeito de Salvador contra as agressões, até a  
presente data os culpados não foram identificados. Em início de 2001 o Ministério 
Público da Bahia tomou a si as investigações. [Fonte: Tribuna da Bahia, 3-2-2000]  
 
GAY É VIOLENTAMENTE ESPANCADO EM SEU APARTAMENTO, SALVADOR, 
BA 
O modelo Toni, 30, ao receber em seu apartamento na Rua Carlos Gomes, dois 
michês já de seu conhecimento prévio, um branco e outro negro (Júnior),  foi 
amarrado com fio elétrico, ameaçado com uma faca no pescoço  e violentamente 
espancado, com diversas cicatrizes, perda de dentes  e hematomas pelo corpo 
todo, sendo roubado em dinheiro e outros objetos pessoais. Somente após muita  
insistência do GGB, é que decidiu  registrar queixa, embora  temendo 
represália.[Fonte: Livro de Atas de Reunião do GGB, denúncia da vítima, 4-5-
2000] 
 
GAY É INSULTADO EM  DISCUSSÃO EM SALVADOR, BA 
T.H.S,  17, estagiário, sua mãe e o seu padrasto estavam discutindo com um 
vizinho , o menor chamando sua mãe para entrar em casa,   foi agredido em sua 
homossexualidade com  palavras de baixo calão pelo Sr. Hugo Nascimento e  a 
Sra. Milu. A vítima procurou a 5a DP de Periperi onde foi orientado a procurar o 
GGB.  (Fonte: Registo de Violência e Discriminação Anti-Homossexual, GGB, 12-
3-2000). 
 
GAY É AGREDIDO PELO IRMÃO EM SALVADOR, BA  
Eduardo da Paixão, 26, estudante, por ser homossexual foi  agredido por seu 



irmão, Raimundo da Paixão, que  usou palavras de baixo calão como “viado, 
desgraçado”, pegou pela camisa querendo enforcá-lo,  ameaçando mandá-lo  para 
fora de casa. (Fonte: Registro de Violência e Discriminação Anti-Homossexual, 
GGB, 15 /8/2000) 
 
PROFESSOR GAY É AGREDIDO EM SALVADOR, BA 
Jurandir Costa, 27, professor, por motivo fútil, foi agredido fisicamente e chamado 
de viado: ele e sua mãe foram ameaçados de morte por um vizinho de prenome 
Abílio. [Fonte: Registo de Violência e Discriminação Anti-Homossexual, GGB, 18 -
2-2000 ] 
 
GAY É AGREDIDO NA PRAIA EM SALVADOR, BA 
Genival Nascimento Chaves, 24, cozinheiro, morador no Bairro Baixa de Quintas, 
foi agredido na praia da Barra pela travesti, Suca, a qual mandou três marginais 
persegui-lo, ameaçando com pedras, roubando-lhe o tênis. A vítima chamou a 
policia, que conseguiu pegar os ladrões, que foram encaminhados para 1a DP dos 
Barris. (Fonte: Registro de Queixas de Violência e Discriminação Anti-
Homossexual, GGB, 25-1-2000) 
 
GAY É AGREDIDO NA PENITENCIÁRIA AO VISITAR  PARCEIRO EM 
SALVADOR, BA 
José Pereira dos Santos, 37, travesti, “Rosinete”, foi visitar o seu parceiro na 
penitenciária, J.S.S.  que estava dormindo no chão, sem colchão. Após conversar 
com a assistente social, um  guarda  agrediu à travesti com um  tapa no rosto, 
mandando-a embora, dizendo que “o preso que fosse comprar o colchão, e que 
ela  estava falando demais”. (Fonte: Registro de Violência e Discriminação Anti-
Homossexual, GGB, 19-5-2000) 
 
GAROTOS DE PROGRAMA BARBARIZAM  GAYS EM MINAS GERAIS     
“O perigo é sócio da prostituição masculina em Belo Horizonte: com a oferta cada 
vez maior de garotos de programa, comprometidos com o crime, eles têm 
espalhado pânico entre os homossexuais. Em cada esquina do centro da cidade, 
onde assediam homens a procura de aventuras e a fugacidade dos prazeres 
sexuais, eles são o próprio risco. Neste ano quatro homossexuais foram 
assassinatos por garotos de programa em Belo Horizonte: a polícia não sabe 
dimensionar o número de golpes, pois a grande maioria das vítimas prefere omitir-
se a se expor a um vexame. O perigo está nas  saunas privês:  estes garotos de 
programa são conhecidos pela comunidade gay  de “sunga preta”. Além do risco 
de assassinato, os clientes são presas fáceis de golpes do tipo “boa noite 
cinderela”. O delegado Dagoberto Alves falou: “apesar de  as vítimas dificultarem 
a investigação por se omitirem, quando não ocorre  furto,  é o golpe conhecido 
como seqüestro relâmpago”. Segundo este mesmo delegado, um professor gay  
teve seu “Pointer” levado por dois garotos depois de ser violentamente espancado. 
Enquanto negociava o programa, um outro chegou, pôs o professor para fora do 
carro e apanhou o que havia de valor. A dupla levou a vítima até seu apartamento, 
no bairro Palmares, região nordeste da cidade, e enquanto um subiu no 
apartamento, levando o professor como refém, o outro ficou na rua, dando 



suporte. A dupla fugiu e o Pointer foi encontrado no dia seguinte, “arregaçado” , 
como se expressou o delegado. [Fonte: Estado de Minas/ MG, 14-5-2000] 
 
FAMÍLIA ESPANCA FILHO GAY  EM  VITÓRIA, ES 
No Fórum de debates da revista VEJA na Internet sobre homossexualidade e 
preconceito,  o participante Péricles Lima Bentes declarou que um filho seu de 26 
anos certo dia lhe disse que tinha um grupo de amigos gays e estava pensando 
em ser gay também, então “mandamos nosso filho menor ir brincar na casa do 
vizinho. Em seguida, trancamos nosso filho no quarto e demos-lhe uma surra 
como nunca havíamos dado. No domingo seguinte fomos todos à igreja, nos 
ajoelhamos e oramos fervorosamente ao senhor, que penetrou nossos corações e 
alma de forma tão profunda,  que nossa vida mudou para sempre. Hoje ele é um 
homem bem casado, pai de filho e feliz da vida.” [Revista VEJA/SP, 21-2-2000] 
 
GAY BALEADO POR MICHÊ EM BELO HORIZONTE, MG 
No início de dezembro,  em notícia publicada no Jornal Tribuna de Minas, mais 
uma vítima da violência contra os homossexuais. O jovem gay  foi baleado e está 
internado no hospital Santa Casa de Misericórdia. O autor é um michê e 
conhecido pelo apelido de Mister M. [Fonte: Arquivo do GGB, Internet, 
fillipea@yahoo.com, 10-12-2000] 
 
CASAL GAY É ESPANCADO NA SAÍDA DO SHOPPING RIO SUL, RJ  
Bruno Reis da Silva, 18, estava abraçado com o amigo, Fernando Gaspar, 17,  
quando saíam de uma festa no Shopping Rio Sul, quando  foram espancados  por 
um grupo de 15 rapazes que os chamaram de homossexuais e chutaram as 
costas de Fernando, que saiu correndo. Bruno que não conseguiu fugir, apanhou 
durante dez minutos. Policias da cabina na rua  deram tiros para o alto e 
dispersaram o grupo, chegando  a prender dois deles, mas, segundo as vítimas, 
os agressores foram libertados. O caso foi registrado na 10a DP do Botafogo. 
[Fonte: O Globo /RJ, 15-55-2000]  
 
CASAL GAY  SOFRE AGRESSÃO EM UM BAR NO RIO DE JANEIRO 
O cabeleireiro Ronaldo C., 36, e seu namorado, o segurança Ronaldo M., 33, 
juntos há 4 anos, foram ao bar Arco do Telles, no centro do Rio de Janeiro, a 
pedido da redação do Jornal do Brasil,  para testar a reação do carioca ao se 
deparar com um casal gay. Lá ao perceberem a opção sexual dos dois, as 
reações foram as piores possíveis. O primeiro beijo destravou de imediato uma 
bateria de comentários preconceituosos. “Que absurdo! Dois Homens se beijando. 
Vai procurar mulher seu veado”. Ao final de 15 minutos, os comentários 
indignados se transformaram em atitudes agressivas, resultando em um jato de 
chopp, que foi atirado de uma roda de homens na direção da mesa dos dois, 
molhando a camisa de Ronaldo M.; o clima ficou pesado e tiveram que se retirar. 
“Dialogar com esse tipo de gente é impossível”, afirmou o cabeleireiro. [Jornal do 
Brasil, 27-2-2000] 
 
GAYS SÃO ROUBADOS E ESPANCADOS NO RIO DE JANEIRO  
Fábio saía de uma boate gay e estava a caminho de seu carro quando foi 



abordado por um rapaz, loiro, bem vestido, de aparelho nos dentes. A conversa 
parecia uma cantada. Fábio se deixou seduzir pela conversa e quando estava 
bem distraído foi abordado por outro rapaz e forçado abrir seu carro: ambos o  
roubaram e por final o agrediram. Já caída,  a vítima levou diversos chutes na 
cabeça enquanto os agressores diziam: “Você merece morrer sua bicha! Isso é 
para você aprender e virar homem!” Fábio saiu de lá muito machucado e foi ao 
pronto socorro. Em casa inventou uma história mirabolante, pois,  não podia falar 
para família o que realmente havia lhe acontecido pois isso implicaria em ter de 
falar de sua vida sexual. Outro gay, de nome não revelado,  simplesmente andava 
no calçadão de Copacabana e só sentiu uma paulada na cabeça. Seus amigos 
correram e ele foi socorrido por estranhos. Por ter sido agredido em público,  teve 
sua história divulgada entre seus conhecidos, contando surpreso: “Quando meus 
amigos vinham comentar comigo o ocorrido, mais cedo ou mais tarde surgia a 
famosa pergunta: “Pode confessar a verdade... O que você estava aprontando?” 
Na realidade a vítima de ataques homofóbicos é sempre tida como “culpada”. 
[Fonte: Arquivo GGB, Internet, Mixbrasil, jlnascimento@uol.com.br ] 
 
LUTADORES DE JIUJÍTSU ATACAM TRAVESTIS NO RIO DE JANEIRO 
Quatro lutadores de jiujítsu da Academia Gracie resolveram “caçar” travestis que 
faziam ponto na Avenida Atlântica, Copacabana, na madrugada de 1 de agosto.  
Roger Gracie Gome, 18, Rafael Ramos, 19, Murilo Carvalho da Silva Neto, 22, e 
Rafael Correia de Lima, 25, foram detidos quando perseguiam os travestis com 
um taco de beisebol e atiravam contra eles com duas pistolas de ar comprimido, 
equipamento utilizado na prática de Paintball. “Eles pareciam ser clientes, mas 
logo começaram a nos xingar. Depois, mandaram a gente correr dizendo que iriam 
nos matar”, disse Márcio Antônio Araújo, 22, a travesti Susi. Ostentando diversas 
marcas de tiros de bala de borracha e outros ferimentos, as travestis registraram 
queixa na Delegacia de Copacabana.  [Fonte: Jornal O Dia/RJ 2/8/2000]. 
 
GAY É ESPANCADO QUANDO FAZIA PANFLETAGEM PARA CANDIDATO 
GAY, RJ 
Marcelo Lourenço Baena, militante e secretário geral do Grupo 28 de Junho de 
Nova Iguaçu, RJ,  foi agredido física e moralmente, quando fazia panfletagem em 
prol da candidatura de Eugênio Ibiapino,  candidato gay a vereador pelo PT. 
Apesar de outros candidatos estarem no mesmo local, sem serem importunados, 
os guardas da Supervia  espancaram Marcelo juntamente com outros militantes do 
grupo gay [Fonte: Arquivo do GGB, 25/12/2000]  
 
GRUPO APEDREJA CASA DE MILITANTES GAYS  NO RIO DE JANEIRO  
Aparentando estarem alcoolizados,  5 rapazes desconhecidos apedrejaram  a 
casa de Josué Rodrigues (Xuxa) e de Eugênio Ibiapino, no Bairro Cabuçu,  
diretores do Grupo 28 de Junho e muito conhecidos líderes gays de Nova Iguaçu. 
[Fonte: Arquivo do GGB, 25/12/2000]  
 
MILITANTES SÃO AGREDIDO NO RIO DE JANEIRO 
Amarildo Santos , Luís Caio e Ricardo, militantes  do Grupo 28 de Junho,  foram 
agredidos  por um grupo de rapazes drogados que lhes jogaram paus e pedaços 



de encosto de poltronas. A agressão ocorreu na Praça do Rato,  um ponto de 
encontro de homossexuais,  localizada no centro de Nova Iguaçu. [Fonte: Arquivo 
do GGB, 26/12/2000] 
 
CABELEIREIRO É ESPANCADO POR COMERCIANTES NO RIO DE JANEIRO 
O cabeleireiro e maquiador Marcos Andreazza, 26, teve seu apartamento em 
Botafogo invadido e foi agredido pelo comerciante Alexandre Silva de Almeida, 26, 
dono da ótica Lunettier, num shopping da Zona Sul, e pelo gerente da loja, Marcos 
Facini Lima, 21. A  vítima acusa os dois de o agredirem por ser homossexual, o 
que eles negam. O comerciante e o gerente alegam que foram ao apartamento 
apenas para cobrar uma dívida de R$ 220,00 de um par de óculos comprado pelo 
cabeleireiro. Os três foram para o mesmo hospital para cuidar dos ferimentos:  o 
cabeleireiro levou sete pontos na orelha esquerda e três na mão esquerda, o 
comerciante teve um corte nas costas e o gerente teve um corte na mão 
esquerda. “Eles disseram que homossexual não pode morar no bairro, que eu era 
uma vergonha. Isso mostra porque eles me agrediram” – contou o cabeleireiro. 
[Fonte: O Globo/RJ 17-5-2000 ] 
 
LUTADOR DE JIUJÍTSU É AGREDIDO POR DEFENDER HOMOSSEXUAIS, RJ  
O Presidente da Liga Carioca de jiujítsu, Maurício Lima, diz ter sido agredido por 
Ryan Gracie, por causa de uma carta publicada numa revista especializada, em 
que Maurício Lima acusa o pai do lutador, Robson Gracie, de estimular o 
preconceito contra homossexuais. Graças a essa iniciativa, Maurício foi 
homenageado pela revista Sui Generis, voltada para o público gay, mas segundo 
ele isso teria despertado a ira de Ryan. “Fiz uma crítica respeitosa e o próprio 
Robson não me retaliou. Não entendi. Na boate, o Ryan disse que eu estava 
falando mal do pai dele e me deu um soco no queixo. Não revidei.” declarou 
Maurício Lima. [O Globo/RJ, Jornal do Brasil/RJ, 16-2-2000] 
 
GAY  IDENTIFICA CARECAS AGRESSORES QUE  MATARAM NÉRIS  EM SÃO 
PAULO 
O montador de móveis Marcos Daniel Braga Fernandes, 31, foi espancado por um 
grupo de Skinheads,  acusados de matar o adestrador de cães Edson Néris da 
Silva, 35. A vítima identificou Henrique Velasco, 22, Davi Alves dos Santos Júnior, 
20 e Edlene Aparecida Ferreira, 28, como integrantes do grupo de mais de 20 
pessoas que o agrediu  na Praça da República. “Só sobrevivi porque consegui 
pegar um pedaço de pau e acertar um deles”, declarou Marcos. [Folha de São 
Paulo/SP, Diário Popular/SP , 11-2-2000] 
 
HOMOSSEXUAL AGREDIDO VIOLENTAMENTE EM SÃO JOSÉ DO RIO 
PRETO, SP  
Julio Cesar  Caetano, membro do Grupo de Amparo ao Doente de AIDS e da 
Rede Nacional de Pessoas Vivendo com HIVAIDS – Núcleo São José do Rio 
Preto, no dia 7-4-2000, foi atacado por três marginais que o renderam em seu 
carro perto de uma das entradas da cidade. Os dois portavam revólveres e uma 
sacola com uma corrente e cadeado. Roubaram o relógio, carteira e um cordão de 
ouro, acorrentaram suas mãos e lhe avisaram que ele seria morto ali mesmo. 



Nesse momento ele resolveu reagir, escapando da corrente e começou a correr 
em direção a rodovia, mas os marginais lhe aplicaram muitas coronhadas na 
cabeça e rosto, provocando um afundamento de alguns ossos da face.[Fonte: 
Arquivo GGB, Internet, denúncia de  paSalvadorrelli@aids.gov.br, 10-4-2000]. 
 
RAPAZES DE PROGRAMA AGRIDEM GAYS EM RIO PRETO, SP 
O número de  homossexuais vítimas de extorsão, espancamentos e ameaças de 
morte tem aumentado drasticamente nos últimos meses em Rio Preto, SP. Os 
acusados são  os michês e  garotos de programas  que se concentram  nas 
imediações da Rodoviária e do Mercado Municipal. Segundo as vítimas, os 
acusados agem em dupla ou individualmente. [Fonte: Diário da Região - São José 
do Rio Preto, 23/9/2000] 
 
RAPAZ ATIRA EM TRAVESTI EM SÃO PAULO  
Mauro Mayake Filho, 18, foi acusado e preso por tentativa de homicídio após atirar 
no travesti Farne Ferreira do Nascimento, 23, na frente da Polícia. Ao puxar o 
revólver e disparar, Mauro não percebeu que às suas costas havia uma viatura da 
PM a menos 10 metros. O travesti e mais dois rapazes que acompanhavam Mauro 
foram indiciados em inquérito por lesões corporais pelo delegado Fernando 
Quiabo, do 23° DP (Perdizes), mas foram  liberados . Mauro foi autuado em 
flagrante e ficou preso. [Fonte: Diário Popular /SP 21-05-2000] 
 
GAY VÍTIMA DE CARECAS DO ABC PEDE ASILO NOS EUA (SP) 
O bancário brasileiro e homossexual, Joaquim de Abreu, de 43 anos, vai saber no 
dia 20 de Março de 2000 se poderá continuar morando nos Estados Unidos. A 
Corte de Imigração de São Francisco julgará o pedido de asilo político de Abreu, 
que alega ter sido espancado por skinheads em São Paulo, em 1987. Abreu diz 
que foi agredido por quatro integrantes do grupo Carecas do ABC, até hoje não 
identificados. Os advogados descrevem o Brasil como uma “sociedade 
homofóbica que não tem como garantir a segurança dos cidadãos”. Eles 
anexaram nos autos um relatório sobre o assassinato de Edson Néris da Silva que  
foi espancado até a morte por cerca de 30 skinheads porque cruzou a praça da 
República de mãos dadas com outro homem. [Fonte: Revista Isto É,  
www.zaz.com.br/istoe/, 21-2-2000]. 
 
 
 
CENÓGRAFO GAY É AGREDIDO NA PRAÇA DA REPÚBLICA EM SÃO PAULO 
Um cenógrafo que ousou passear na Praça da República sozinho, foi a mais nova 
vitima dos Carecas. Ele foi espancado  e agredido com socos, pontapés, que se 
prolongaram até depois que a vítima caiu desmaiada. Os três agressores se 
retiraram dando risadas e soltando palavrões. O cenógrafo foi socorrido e levado 
para o hospital com o corpo coberto de hematomas, o rosto deformado e algumas 
vértebras quebradas. [Jornal da Tarde/SP, 4-3-2000] 
 
ARMA DISPARA FERINDO TRAVESTI E MATANDO POLICIAL EM SÃO PAULO 
Por volta das 2h da madrugada, o PM Clóvis parou seu Uno Mille na rua Belém de 



São Francisco e chamou o travesti Vagner Pereira Gomes, 25, para fazer um 
programa. O PM  pediu que  praticasse sexo oral nele, porém não permitiu que 
este entrasse no carro;  no final do programa, o PM recusou-se a pagar os 
R$10,00 combinados e sacou uma arma ameaçando o travesti. Temendo um tiro a 
queima roupa, Vagner se atracou com o PM que estava dentro do carro e a arma 
disparou, atingindo o travesti  no braço e o policial no fêmur, que teve uma 
hemorragia grave e morreu em seguida. Horas depois, o travesti  ligou para a 
polícia narrando o acontecido e foi preso no 62º DP, em Itaquera. [Agora São 
Paulo, 12-1-2000] 
 
BOYZINHOS ESPANCAM GAY  EM GUARULHOS, SP 
Um grupo de gays de Guarulhos denunciou que estavam  sendo agredidos por 
comandos formados por jovens riquinhos. As agressões estariam acontecendo em 
praças,  banheiros públicos e parques municipais frequentados pelos 
homossexuais. [Fonte: Notícias Populares, 13/11/2000] 
 
GAYS AGREDIDOS DURANTE O CARNAVAL NUMA PRAIA DE 
FLORIANOPÓLIS 
Durante o período do carnaval, gays de várias partes do país que foram se divertir 
no canto da Praia Mole, foram recebidos com pontapés na bunda, tapas nos 
rostos, e ainda tiveram óculos, bonés e sandálias roubadas por uma gangue que 
agiu impunemente durante horas seguidas. A polícia foi chamada mas nada fez, 
apenas chamando atenção dos agressores.  Estes gritavam frases como “a praia 
é nossa, fora, viado não!” e batiam nos turistas. Num dos bares, um garçom 
negou-se a atender um cliente, por ser gay. [Diário Catarinense/SC, 16-3-2000] 
 
 
2. Ameaças & Golpes: 16 casos 
 
FRENTE REVOLUCIONÁRIA NEGRA AMEAÇA HOMOSSEXUAIS 
Através da Internet, a auto-intitulada FRENTE REVOLUCIONÁRIA NEGRA 20 DE 
NOVEMBRO enviou esta mensagem ao Grupo Gay da Bahia: “Pertencemos uma 
organização revolucionária negra, que luta pela total separação de raças e pela 
criação de uma Nação  negra independente do Brasil, formado pelos Estados da 
Bahia, Alagoas, Sergipe, Espirito Santo, Rio de Janeiro.  Lutamos contra a mistura 
de raças e culturas, incentivada pela mídia anti-negra. Lutamos por todos os 
negros e afro-descendentes (pretos, pardos, mulatos) deste país maldito que 
acolhe toda espécie de parasitas. Lutamos contra toda a miséria social, 
econômica e espiritual que a raça negra se encontra. Lutamos contra toda forma 
de degeneração, inclusive ao incentivo do Homossexualismo. Vocês 
homossexuais representam uma ameaça total ao povo  negro. É uma vergonha 
que a Bahia, berço da colonização africana neste país, esteja infestada de gays, 
lésbicas e toda a sorte de anormais e tarados sexuais. Inclusive o notório 
pederasta Luiz Mott, acusou o grande líder ZUMBI, de pederastia. Isso é uma total 
mentira e afronta ao povo negro. ZUMBI, FOI UM NOTÁVEL LÍDER POLÍTICO E 
MILITAR NEGRO, que lutava contra o domínio branco, mistura racial e toda forma 
de degeneração, inclusive a pederastia. Chegará a hora que o povo negro desta 



falida “nação”, chamada Brasil, despertará. E através da revolução vamos 
esmagar todos os GLS, a burguesia branca, os branquelos nazi-fascistas, judeus 
e negros que traíram a nossa raça.  Através da revolução total, vamos estabelecer 
uma verdadeira Nação Negra. Vamos transformar esses país num inferno racial 
para todos os nossos inimigos, inclusive vocês, gays, lésbicas e simpatizantes da 
Bahia.  AGUARDEM NOSSA HORA CHEGARÁ. Inclusive avise aos membros do 
QUIMBANDA DUDU, principalmente os seus líderes, que o poder negro é uma 
realidade, e em breve estaremos no poder.   Não vamos tolerar o 
homossexualismo e toda forma de comportamento sexual anormal. Para vocês a 
extinção total é o único remédio. [Fonte: Arquivo do GGB, PODER NEGRO, 29-2-
2000,   “Rodrigo Cardoso dos Santos”  zumbi20@hotmail.com] 
 
E-MAIL AGRIDE HOMOSSEXUAIS 
O indivíduo de nome Fábio Goes, residente em Belo Horizonte, enviou um e-mail 
ao presidente do Grupo Gay da Bahia, Luiz Mott,  contendo palavras de insulto 
não só a ele como também aos homossexuais em geral, onde dizia: “ao ler a lista 
dos homossexuais famosos do Brasil que vocês andaram publicando, fico a 
lastimar, porque os skinheads aí da Bahia não botam fogo nesse Grupo Gay da 
Bahia, muito especialmente no líder dessa gang. O Sr. Luís Mott não é uma bicha 
louca, e sim uma bicha débil mental ao lançar aquela relação ridícula de nomes 
diante do que o Grupo Gay vem pregando, já estou começando é ficar com nojo 
de vocês pederastas. Caso aquela turma que vocês citaram sejam mesmo gays, o 
que interessa à sociedade saber? Isso só prova que ser gay é doença e, como 
forma de escape, a cada dia que passa vocês estão querendo arranjar um 
comparsa para mostrarem que não são animais irracionais, mas estão provando 
exatamente o contrário. Torço para que a turma dos skinheads não demore a 
exterminar de vez as bichas-malucas que infestam esse mundo, ou que a AIDS 
leve essa bicha velha do Luiz Mott o quanto antes, pois não vai fazer falta alguma 
para o Brasil e tampouco para o mundo.[Fonte: Arquivo GGB, Internet, 
ffabio@mailbr.com.br, 26- 4-2000]. 
 
COLEGAS AMEAÇAM JUIZ GAY  EM BRASÍLIA, DF 
Segundo um comentarista de O Dia, pode estourar a qualquer momento o caso de 
um desembargador do Tribunal de Justiça de um grande estado, flagrado nos 
braços do amante dentro do gabinete. Ele já recebeu um recado dos colegas: a 
única maneira de evitar um escândalo é um pedido de aposentadoria. Caso 
contrário, será expulso do tribunal por falta de decoro. [O Dia/RJ, 20-3-2000] 
 
GAY É AMEAÇADO POR EX-CASO EM SALVADOR 
Marcelo Rocha Bonfim, 22, estudante, foi ameaçado pelo seu ex-caso, Carlos 
José Ramos Dias, 39, negro, vendedor ambulante. O agressor ameaçou jogar 
acido no rosto do gay e feri-lo com punhal,  se  não aceitasse  transar, frisando 
que ia atingir os olhos ou e as costas, para ficar cego ou aleijado. (Fonte: Registro 
de Violência e Discriminação Anti-Homossexual, GGB, 3/7/2000). 
 
RAPAZ AMEAÇA HOMOSSEXUAIS COM SERINGA COM SANGUE, BA 
Travestis e gays que fazem ponto atrás do Farol da Barra, estão  assustados com 



um rapaz  por nome  André Luiz, useiro em exigir dinheiro de homossexuais, 
ameaçando-os  com uma seringa cheia de sangue que  diz conter o vírus  HIV. 
[Fonte: Arquivo do GGB, Caderno de Atas de Reuniões da  ATRAS, 7/12/2000] 
 
GAY É INSULTADO E AMEAÇADO DE MORTE EM SALVADOR  
Djalma José dos Santos, 24, cabeleireiro, morador do Bairro  Pero Vaz, após ter 
sido insultado por ser homossexual, foi ameaçado de morte pelo marginal Jorge 
“Caiçara”, que reside na Área de S. Caetano;  a vítima prestou queixa na 2a DP da 
Liberdade. (Fonte: Registro de Queixas  de Violência e Discriminação Anti-
Homossexual, GGB, 27-1-2000). 
 
GAYS SOFREM EXTORSÃO EM SANINTÁRIO NO SHOPPING, BA 
Um rapaz de nome Euvaldo,  mulato claro, alto, forte, cabelo curto, vem atacando 
gays  nos banheiros do shopping. Começa  paquerando no banheiro e depois 
conduz a pessoa para um lugar onde possam conversar. Cumprimenta  vários 
conhecidos no shopping, o que transmite a impressão de ser uma pessoa de bem; 
mostra o documento, dizendo que está fazendo um serviço de dedetização em 
uma loja. Envolve a pessoa para acertar uma transa, demonstrando estar a fim, 
etc... Só então revela sua verdadeira intenção:  chantagem! Quando o gay  tenta 
se livrar, ele começa a aprontar um escândalo, falando alto para as pessoas que 
passam perceberem, dizendo que o gay  transou com ele e não quer pagar, 
obrigando a vítima  dar R$300,00, valor que disse cobrar por uma transa! [Fonte: 
Arquivo GGB, Internet, denúncia de JMM, uma vítima, 3-2000] 
 
GAY É AMEAÇADO DE MORTE EM SALVADOR 
Paulo Lins, ator, 28, estava no banheiro do teatro Vila Velha, quando entrou um 
rapaz desconhecido que o abordou dizendo que “metia bala em gay, porque os 
viados têm mais que morrer”. (Fonte: Registro de Violação e Discriminação Anti-
Homossexual, GGB, 5-6-2000)     
  
GAY É VÍTIMA DE GOLPE BOA NOITE CINDERELA EM JUIZ DE FORA, MG 
 O homossexual NNR, residente em Juiz de Fora foi vítima do golpe “boa noite 
cinderela”, na Boite Blade, localizada na área central de Juiz de Fora: a vítima foi 
abordada por um rapaz muito bem vestido que lhe perguntou as horas. Ao receber 
a resposta o meliante deu um sorriso e mostrou que também estava com um 
relógio de pulso  justificando sua atitude dizendo: “foi apenas uma desculpa para 
chegar perto de você, para conversarmos.. “e convidou a vítima para sentar .O 
golpista não só estava muito bem vestido, como também tinha uma papo de 
pessoa instruída e dizia-se parente de conhecido colunista social da capital. O fato 
ocorreu na madrugada do dia 7 de maio de 2000. No dia seguinte a vítima foi 
socorrida por policiais, em estado de sono profundo, em frente ao Santa Cruz 
Shopping, centro de Juiz de Fora, com alguns ferimentos no rosto. Seu cartão de 
banco foi roubado e foram feitos três saques, totalizando um prejuízo de R$ 
1.200,00. [Fonte: Arquivo GGB, Internet, denúncia de fillipea@yahoo.com, 11-6-
2000]. 
 
SAUNA GAY É  ALVO DE ASSASLTANTES  EM BELO HORIZONTE,  MG 



Os assaltantes Élvis dos Santos Assis, 21, Daniel de Paula Santos, 18, e um 
menor de 17 anos, fizeram uma tentativa de assalto na Sauna Vapore, localizada 
no Barro Preto em BH. Os três entraram na sauna, tiraram a roupa e fizeram se 
passar por clientes permanecendo por 3hs na sauna, com o intuito de conhecer o 
ambiente e planejar melhor a ação. “Eram pessoas completamente alheias à casa. 
Estavam totalmente desconcertadas”, afirmou Amintas Farias Ferreira, 38, 
gerente. Os três assaltantes pegaram todo o dinheiro que encontraram e cheques 
de clientes, mas se deram mal ao dar as costas para o segurança, o bar-man e o 
gerente. Os ladrões foram imobilizados e entregues à polícia. [O Tempo/MG, 11-3-
2000] 
 
POLICIAIS BOINAS AZUIS EXTORQUEM DINHEIRO  DE GAYS NO RIO DE 
JANEIRO 
Um professor de inglês que referiu não se identificar, em depoimento à repórter 
Cláudia Soares Rodrigues, conta que estava conversando encostado em um 
barco com um amigo, no Rio de Janeiro, e  chegando dois policiais, ao 
perceberem que eram gays,  perguntaram  se eles estava vendo a paisagem,  e 
no mesmo instante,  apareceram mais cinco, colocando drogas no bolso do amigo 
e exigindo dinheiro para liberá-los. [Fonte: O Globo/RJ 9/9/2000] 
 
HOMOSSEXUAIS SOFREM EXTORSÕES POR POLICIAIS NO RIO 
Com pouco mais de um ano de atividade, o Disque Defesa Homossexual (DDH) 
registrou 382 denúncias de algum tipo de discriminação ou violência contra gays, 
lésbicas ou travestis. Pesquisa do ISER (Instituto Superior de Estudo da Religião) 
concluiu que 12,6% das denúncias referem-se a maus tratos,  discriminação e 
violência por parte dos policiais. [Fonte: O Globo/RJ 9/9/2000] 
 
SKINHEADS AMEAÇAM HOMOSSEXUAIS, RJ 
O Projeto ACR (Anarquistas Contra o Racismo) recebeu um e-mail através de ex-
integrantes do movimento skinhead, de diferentes cidades, onde dizia que em 
poucos dias os homossexuais seriam vitimas da violência em Copacabana. 
[Fonte: Projeto ACR Criciúma, acrcri@zaz.com.br, 17-2-2000] 
 
ANISTIA INTERNACIONAL FECHA APÓS AMEAÇA CONTRA HOMOSSEXUAIS, 
SP 
O escritório paulista da Anistia Internacional, organização mundialmente 
conhecida pela luta em favor dos direitos humanos, teve de ser fechado devido a 
ameaças de grupos neonazistas, que ano passado colocaram uma bomba na sua 
sede em São Paulo. Os neonazistas foram motivados pelo apoio da Anistia contra 
a Frente Anti-Caos e a grupos que atacam homossexuais. Um grupo de extrema 
direita renovou ameaças contra o pessoal do escritório paulista da Anistia 
Internacional em carta enviada ao jornal Folha de São Paulo a 5 de fevereiro de 
2000.  Alguns membros de organizações de defesa dos direitos dos homossexuais 
também foram alvo de ameaças. No ano passado dois homens foram presos por 
manterem um website que promovia uma campanha de ódio contra 
homossexuais, negros e judeus [Fonte: Arquivo GGB, Internet, denúncia de  
yuzuru@base.com.br, 14-2-2000]. 



 
PADRE HOMOSSEXUAL SOFRE CHANTAGEM  EM ITU, SP 
O Padre Antônio Benedito Spoladori, foi denunciado por ter mantido relações 
sexuais com dois rapazes de 17 anos, R.O. e T.O.P. O Padre para se defender 
chegou a insinuar – por meio de uma nota - que foi drogado e que os rapazes 
exigiram R$150 mil para não divulgar a fita de vídeo com imagens das relações 
sexuais. Spoladori teria dado R$3 mil aos menores, dinheiro com o qual eles 
compraram um Voyage. Esta mesma fita foi comprada pela Tv Record e exibida 
no dia 28/3/2000. O inquérito ainda investiga a participação do motorista do padre, 
Flávio Campos Verde, 20, na extorsão. Ele foi o responsável pela gravação das 
imagens e também acusa o padre de ter mantido relações sexuais com ele, 
quando tinha 17 anos. [Fonte: Correio Popular/Campinas-SP, O Globo/RJ, 2-3-
2000] 
 
GAYS SÃO DOPADOS E ROUBADOS EM CURITIBA, PR 
Um homem dizendo-se chamar Paulo Norberto Brandenburger, com RG  da Bahia 
nº 11972.984, apresentou-se para o gay Roberto,  perguntando se ele conhecia 
bem Curitiba e querendo que este, lhe mostrasse a cidade. O jovem aceitou, e 
quando se deu conta, após beberem juntos, estava completamente dopado, sendo 
roubado em aproximadamente 2.000 reais, só acordando 48hs depois. Outro seu 
amigo também foi roubado em jóias, um Leptop, um Celular, cartões de crédito e 
talão de cheques e um carro. [Fonte: Arquivo GGB, Internet, denúncia de  
gls@fastlane.com.br, 6-7-2000] 
 
 
3. Discriminação em Órgãos e por Autoridades  Governamentais: 15 casos 
 
EXÉRCITO AFASTA CABO TRANSEXUAL, DF 
O Cabo José Carlos da Silva, 40,  resolveu assumir seu verdadeiro  sexo, 
passando a vestir-se com roupas femininas e mudando o nome para  Maria Luiza. 
As Forças Armadas resolveram afastar o Cabo de todas as suas funções 
alegando incapacidade. Depois de passar por um exame médico ele foi 
considerado inválido para as atividades militares. [Fonte:Notícias Populares/SP,  
28/9/2000] 
 
CÂMARA MUNICIPAL CAÇA VEREADOR GAY EM  TOCANTINS 
A pequena cidade de Godó , no Estado de Tocantins, foi palco através da Câmara 
Municipal de Vereadores, de um grande “espetáculo” homofóbico,  onde os 
vereadores caçaram o mandato do vereador Dewerton Amaral, alegando que o 
mesmo faltou com decoro parlamentar ao dar uma entrevista numa rádio local 
donde  se assumiu homossexual. [Fonte: O Grito 9/2000] 
 
DEPUTADO ARQUIVA PROJETO DE LEI PRÓ-GAY EM ALAGOAS 
O deputado estadual Antônio Albuquerque, presidente da Comissão de 
Constituição e Justiça da Assembléia Legislativa de Alagoas, citado pela CPI do 
Narcotráfico, arquivou projeto de lei que concedia o título de utilidade pública ao 
Grupo Gay de Alagoas por achar uma desmoralização ao Poder Legislativo. 



[Fonte: Registro de Queixas do Grupo Gay de Alagoas, 2000] 
 
GAY É HUMILHADO NA DELEGACIA EM SALVADOR 
Vando Arcanjo dos Santos, 20, ambulante autônomo, foi humilhado na 1a DP dos 
Barris, quando foi pedir a segunda via de uma queixa. A  funcionária, Gal , 32, 
tratou-lhe mal, devido ao fato de ser homossexual,  fazendo se sentir inferior às 
demais pessoas presentes. (Fonte: Registro de Violência e Discriminação Anti-
Homossexual, GGB, 15-5-2000). 
 
GAY É DESCRIMINADO EM ESCOLA DE SALVADOR 
Thiago Henrique dos Santos, 18, estudante, negro, homossexual, funcionário 
numa Escola de Salvador, faltou ao trabalho um dia  por motivo de problemas 
familiares. A coordenadora e pedagoga Elda Nadié Lisboa o maltratou, dizendo 
que ele era um “viadinho”, ameaçando despedi-lo do emprego. (Fonte: 4-11-2000)      
 
ADVOGADO OFICIALIZA AÇÃO CONTRA “LEI ROSA” EM JUIZ DE FORA, MG 
A lei que pune atos de discriminação sexual em Juiz de Fora, de autoria do 
vereador Paulo Rogério (PMDB), está sendo oficialmente contestada na Justiça. O 
advogado Geraldo Martins Teixeira entrou com pedido de revogação do texto, 
conhecido como “Lei Rosa”, alegando inconstitucionalidade da mesma. Em sua  
tese,  a lei fere a Constituição Federal por prever punições a quem cometer atos 
discriminatórios contra homossexuais, e que penalidades somente podem ser 
determinadas pela União. Mas, no texto da ação movida pelo advogado, também 
constam alegações do que ele chama de “aspecto moral”. Em um dos trechos do 
processo, Geraldo exemplifica o que seria “ofensivo à dignidade moral de Juiz de 
Fora”. [Fonte: Arquivo GGB, Internet,  braga.jr@uol.com.br, 23-9-2000].  
 
PROMOTORA CONDENA UNIAO HOMOSSEXUAL, ES 
 A promotora de Justiça do Espírito Santo, Marlusse Pestana Daher, escreveu 
para o “Juris Síntese”, um texto de cunho discriminatório não compatível com seu 
cargo na sociedade, onde podia-se ler: “Não é assunto novo, nem novidade das 
últimas décadas os casos de uniões homossexuais. HÉLIO GOMES, nome ainda 
não substituído na Medicina Legal, coloca o  homossexualismo no grupo que 
denomina de sexualidade anômala e acrescenta:  “consiste na perversão sexual 
que leva os indivíduos a sentirem-se atraídos  por outros do mesmo sexo, com 
repulsão absoluta ou relativa, para os do sexo  oposto”. O mesmo autor ainda cita 
causas originárias de tais distorções, como  perturbações endócrinas, deficiências 
mentais, causas sociais e outras que  contribuem para engrossar  as fileiras dos 
que atestam que se trata de  desvios orgânicos ou da personalidade. 
Particularmente, a pessoa sim, deve ser respeitada, como qualquer outra, mas o 
homossexualismo  não posso aceitar. Ante tais pressupostos, querer introduzir na 
legislação brasileira aquela  que favorece a transformação em casamento de 
uniões homossexuais, é atitude  inclassificável, não qualificável. Casamento, é 
união heterossexuada. Entretanto, e muito malgrado nosso, aí estamos com uma 
Deputada Federal, a sexóloga, Marta Suplicy, que poderia muito bem estar 
fazendo uso da sua  inteligência e dos seus conhecimentos científicos em defesa 
de causas mais  prementes, morais, humanas e superiores, inteiramente 



consagrada a fazer  surgir uma lei que permita casamento entre 
homossexuais(...)o projeto de D. Marta contém e que  ela com tanta garra 
defende, ele já está fadado a acabar na “cestinha do  lixo”, a não vigorar jamais, 
porque é inconstitucional. Permito-me por fim, dois questionamentos:  1. Se, 
absurdamente, o projeto virasse lei, teria o condão de por fim ao  estigma?  2. 
Quem indenizará os danos causados à nação e à cidadania, pelo tempo  
despendido com uma discussão inútil, pelo gasto com material e todos os  outros 
elementos que exigem a tramitação de um projeto no Congresso Nacional?” 
[Fonte: Juris Síntese,  n.º 18,  Jul/Ago/1999]. 
 
ADOLESCENTES HOMOSSEXUAIS SÃO EXCLUÍDOS DE VISITA ÍNTIMA, RJ 
O juiz da 2ª Vara da Infância e da Adolescência do Rio de Janeiro, aprovou  
encontros íntimos dos menores infratores internos sob sua responsabilidade, 
excluindo os infratores homossexuais desse benefício. [Fonte: Arquivo GGB, 
Internet, denúncia de  gayviao@uol.com.br, 23-3-2000] 
 
DEPUTADOS CONDENAM HOMOSSEXUALIDADE NO RIO DE JANEIRO 
Opiniões homofóbicas de deputados cariocas: José Sivuca Deputado do PFL: 
“Quando estudei medicina legal na faculdade de direito, aprendi que o canal anal é 
um órgão excretor, não um órgão sexual”. Pastor Mário Luiz Deputado do PMDB: 
“Tenho preconceito sim, porque tenho preconceito contra as coisas erradas. E o 
errado sempre será errado. São os conceitos de Deus”.   [Fonte:  Globo On - Rio 
(http://www.oglobo.com.br/Rio/RIO401.htm), 25-2-2000] 
 
POLÍCIA PRENDE SUPOSTO PEDERASTA SEM PROVAS, RJ 
O Industrial e Professor de Economia Tomás Schneider, de 55 anos, foi preso na 
Av. Atlântica por estar seminu em seu carro na presença de três menores, 
passando  uma semana preso na delegacia. Para a avó dos menores,  a prisão de 
Tomás foi injusta, pois há dois anos pratica mergulho na praia do Leme e as 
crianças costumam a ajudá-lo a carregar os materiais esportivos. [Fonte: Jornal do 
Brasil, 27/10/0/2000] 
 
POLÍTICOS ATACAM HOMOSSEXUAIS EM JUIZ DE FORA, MG 
O vereador Laurindo Neto (PFL), de Juiz de Fora, do mesmo partido do deputado 
homofóbico e candidato à prefeitura da cidade, Alberto Beijani, apresentou um 
projeto na Câmara Municipal para revogação da Lei contra a Homofobia aprovada 
nesta cidade. Não satisfeito ainda tomou o microfone e passou a atacar a lei e os 
homossexuais de uma maneira insana. Dizendo: “os gays são os responsáveis 
pela AIDS”. [Fonte: Arquivo GGB, Internet, denúncia de  fillipea@yahoo.com, 17-7-
2000] 
 
DEPUTADO ATACA DIREITOS DOS HOMOSSEXUAIS, MG 
Segundo matéria divulgada no Jornal dos Sports de dia 26/8/2000, o Deputado 
Alberto Bejani, durante o lançamento de sua campanha à Prefeitura de Juiz de 
Fora (PFL) abriu o seu discurso dizendo: “algumas pessoas, quando amadurecem, 
tornam-se burras”. A citação foi uma crítica ao Vereador Paulo Rogério dos Santos 
(PMDB), autor da lei que pune discriminação por orientação sexual. De acordo 



com Bejani, “Juiz de Fora não pode ser escudo da imoralidade... Imaginem como 
ficarão as famílias e seus filhos presenciando cenas como essa”, referindo-se ao 
inciso da lei que permite manifestação de afetividade entre pessoas do mesmo 
sexo. Terminou o seu discurso dizendo: “Eu ainda casso essa lei!”. [Fonte: Arquivo 
GGB, Internet, denúncia de  gayboy@uol.com.br, 13-7-2000]. 
 
DELEGADO FOMENTA ASSASSINATO DE HOMOSSEXUAIS, MG 
Em Juiz de Fora o delegado local, titular da Delegacia de Homicídios, declarou em 
entrevista ao jornal  Tribuna de Minas, que enquanto estiverem matando bandidos 
e homossexuais na cidade,  está tudo bem...  O próprio jornal censurou as 
declarações prestadas e não as publicou. Essa informação foi passada por um 
jornalista amigo do denunciante. [Fonte: Arquivo GGB, Internet, denúncia de 
fillipea@yahoo.com,16-5-2000]. 
 
CANDIDATO GLS É MULTADO EM CHAPECÓ, SC 
A Justiça Eleitoral de Chapecó condenou ontem o jornalista e candidato a 
vereador Nedson Lanzini (PFL) a pagar multa de R$ 20 mil pela realização de 
propaganda eleitoral fora do prazo estabelecido pela lei. O juiz da 94ª Zona 
Eleitoral, Irio Grolli, acatou os argumentos propostos em uma denúncia oferecida 
pelo promotor Rogério Seligmann. A representação classificava de eleitoreira uma 
reportagem publicada na edição do dia 1º de maio do jornal semanário mantido 
pelo jornalista, que prometeu recorrer ao Tribunal Regional Eleitoral (TRE). Lanzini 
alega que está sendo perseguido por ser o único candidato ligado ao grupo GLS 
(Gays, Lésbicas e Simpatizantes). “Trata-se de um caso típico de discriminação 
contra a classe dos jornalistas e de uma flagrante demonstração de preconceito 
sexual, já que fui o único condenado por iniciativa da Promotoria Pública”, 
argumenta o candidato. O jornalista diz que dezenas de outros pré-candidatos 
anunciaram que estariam participando do pleito pelos jornais e não foram punidos 
pela Justiça. Nesta matéria, o jornalista anuncia sua candidatura, explica porque 
quer disputar a eleição, fala sobre seus projetos e nega que tomará posse vestido 
de “drag queen”, como já havia prometido. “Usarei um vestido discreto, longo, 
coberto de paetês e um salto agulha de 20 centímetros. Ai de quem falar em falta 
de decoro parlamentar”, escreveu. O candidato também pretende contestar o valor 
da multa. “Levarei seis ou sete anos para pagar uma multa como Salvador”, 
critica. [Fonte: Correio Brasiliense/DF 16/7/2000]. 
   
 HOMOSSEXUAIS ESQUECIDOS PELO IBGE   
  Ao completar um mês, em que cerca de 30% da população mineira já recebeu 
em casa a visita do recenseador do IBGE, o Censo esconde as lacunas do 
questionário a que cada brasileiro deve responder. A opção sexual dos brasileiros 
é desconsiderada, a contagem dos negros é questionada e os mendigos 
passaram em branco nas perguntas.   É discriminatório e preconceituoso o 
silêncio da pesquisa ao deixar de questionar a orientação sexual , dispara a 
desembargadora gaúcha Maria Berenice Dias, vice-presidente do Instituto 
Brasileiro de Direito de Família (IBDFam). A juíza lembra que a falha coincide com 
o momento exato em que acaba de ser aprovada uma norma legal do INSS 
reconhecendo a união estável  homossexual, determinando o pagamento de 



pensão ao companheiro. Neste caso, a Justiça, adjetivada como lenta, conseguiu 
ser mais rápida do que o próprio Censo, que pretende a mostrar a cara do povo 
brasileiro. A decoradora Porcina D’Alessandro, 40 anos, se sente e se veste como 
mulher, embora tenha nascido como Jorge Mário de Sousa. A presidente da 
Associação dos Travestis de BH (Astravi) passa tranqüilamente por uma senhora 
nas filas dos bancos, aeroportos e consultórios médicos. Na hora de preencher o 
questionário, o que ainda não aconteceu, o recenseador terá que colocar um xis 
no quadradinho, optando entre os gêneros masculino ou feminino previstos no 
questionário. Homossexual assumida, ela se enquadraria no Censo como feminina 
, o que fatalmente confundiria o funcionário do IBGE no momento de preencher o 
nome de batismo do entrevistado.   Caracterizando-se como um livro aberto, 
Porcina se reconheceria como homossexual se tivesse chance. “No meu caso não 
há como esconder a identidade sexual, mas nem todo mundo assumiria. O gay 
mineiro não gosta de aparecer, afirma a travesti, estimando que dez assumiriam e 
outros 90 se manteriam no anonimato das pesquisas. Seria uma tolice, pois os 
números não iriam bater nunca “, reforça.   No entanto, Porcina reconhece a 
dificuldade de fundar a associação, lançada recentemente, por não saber 
exatamente quantos são os travestis mineiros. Pelo convívio em boites gays, 
saunas e nos pontos, ela presume que existam 500 travestis na Região 
Metropolitana de BH. Problema semelhante encontra o Grupo de Apoio e 
Prevenção à Aids (Gapa), que atende 900 soropositivos mineiros, ao promover 
campanhas de prevenção à Aids voltadas para a comunidade homossexual, um 
dos alvos da entidade. O Censo do IBGE é a grande oportunidade de estar face a 
face com a população e obter dados para a estruturação e elaboração de políticas 
públicas. É uma oportunidade preciosa sendo jogada fora , lamenta o presidente 
da entidade, Roberto Chateaubriand, lembrando que os profissionais do sexo 
também não entram na contagem. [Fonte: O Globo, 9-9-2000] 
 
 
4.Discriminação Econômica, Contra a Livre  Movimentação, Privacidade e 
Trabalho: 29 casos 
 
ADOLESCENTE GAY É IMPEDIDO DE MORAR SOZINHO EM GOIÁS 
O menor F.S.O., 17 anos está tentando obter autorização do Juizado da Infância e 
da Juventude para morar sozinho. Esse fato é mais um capítulo na história desse 
rapaz, que, desde os 12 anos, se recusa a aceitar a discriminação e as 
humilhações advindas de sua  condição de homossexual. Ele conhece a fundo o 
estatuto da criança e do adolescente e exige seu direito à cidadania. O que torna o 
caso de F. singular é que ele não se calou e decidiu ir as últimas consequências 
para ser respeitado. [Fonte: O Popular/GO,   9/7/2000] 
 
RESTAURANTE COBRA MAIS CARO DE CASAL GAY EM GOIÂNIA 
Segundo denúncia do radialista, advogado e líder gay Leorcino Mendes, de 
Goiânia, um restaurante  local  cobrava 15 reais o jantar ‘para casal’  e 10 reais 
por pessoa. Ao entrar com seu companheiro, quiseram   cobrar 20 reais, negando-
lhe a condição de casal gay. “Falei então que pagava 15 pois éramos um casal! O 
gerente chegou na mesa e disse que o preço especial era só para “casal normal”. 



Perguntei então qual era o nosso defeito e anormalidade? E dei três minutos pra 
ele trazer outra conta, de 15 reais,  caso contrário iria gritar no restaurante que ele 
estava nos explorando. Final da história: ele cobrou os 15 reais e nas outras três 
vezes que fomos ao restaurante, sempre fomos bem atendidos como “casais 
normais”, inclusive meus amigos gays  que tenho sugerido ir ao restaurante. 
[Fonte: Arquivo GGB, Internet, aglt@bol.com.br, 18-12-2000] 
 
NAMORADOS SÃO DISCRIMADOS EM  RESTAURANTE EM BRASÍLIA 
Um casal de homossexuais estava num conhecido restaurante de Brasília, por 
vezes trocando gestos mútuos de carinho e afeto, com beijos, carícias no cabelo e 
outras atitudes que são absolutamente corriqueiras entre um casal. “Aí pediram 
que nos retirássemos alegando que estávamos afugentando os clientes. Fomos 
abordados por um policial, porque estávamos namorando como qualquer casal 
numa praça. O  policial disse que estávamos cometendo atentado ao pudor e que 
seríamos preso  se não saíssemos dali.” [Fonte: Correio Braziliense /DF, O Estado 
do Maranhão, 15-5-2000] 
 
DONO DE CHURRASCARIA EXPULSA GAYS, AL 
O proprietário da churrascaria Três Irmãos no município alagoano de Matriz de 
Camaragibe, expulsou de seu estabelecimento vários homossexuais sob a 
alegação de que se tratando de uma ambiente familiar, a presença dos gays 
prejudicava a imagem do lugar. As vítimas sob orientação do Grupo Gay de 
Alagoas registraram queixa policial. [Fonte: Registro de Queixas do Grupo Gay de 
Alagoas, 2000] 
 
DELEGADO QUER EXPULSAR TRAVESTIS DA ORLA DE MACEIÓ 
O delegado Jobson Cabral, diretor da polícia da capital, ordenou às travestis e 
outros profissionais do sexo abandonarem a orla marítima de Maceió. Segundo o 
delegado, a simples presença dos travestis e profissionais do sexo afrontava os 
moradores e turistas da área, sendo portanto necessária a retirada desses 
indivíduos. A OAB e GGAL  interviram na questão e conseguiram rever a posição 
arbitrária do delegado que fere frontalmente o direito constitucional de ir e vir. 
[Fonte: Registro de Queixas do Grupo Gay de Alagoas, 2000] 
 
GAY É DISCRIMINADO POR MESTRE DE OBRA EM SALVADOR 
Enaldo Gonzaga, 32, estudante , que trabalha como ajudante de pedreiro na  firma 
SERTENGE/SA,  há cerca de quase 9 meses, foi descriminado por ser 
homossexual, por Casimiro, 50, mestre de obra, o qual tendo conhecimento de 
sua homossexualidade,  mandou se afastar dos colegas de trabalho,  mandando 
que trouxesse  a carteira para dar baixa. (Fonte: Registro de Violência e 
Discriminação Anti-Homossexual, GGB, 2 /10 /2000) 
 
GAY É BARRADO  EM  BOATE EM SALVADOR 
“JENIFFER”, gay negro, foi impedido de entrar  na boate Caverna,  de Salvador,  
por esta vestido de baiana. (Fonte: Registro de Queixas de Violência  e 
Discriminação Anti-Homossexual, GGB, 21-1-2000).   
 



GAY É DISCRIMINADO EM CLUBE EM SALVADOR 
Carlos Alberto Sena da Silva, 32, gay, autônomo, denunciou que foi discriminado 
no “Pomero Dance Club”, pelos funcionários, após ter pago as contas: segundo 
ele,  por ser negro e homossexual foi tratado com indiferença. (Fonte: Registro de 
Violência e Discriminação Anti-Homossexual, GGB 18 - 4- 2000) 
 
POLÍCIA E MORADORES FECHAM BAR GAY EM  BELO HORIZONTE 
O  Grupo Guri, de Belo Horizonte, em uma Reunião  para Criação do Fórum 
Permanente Contra  Tortura Policial, pronunciou-se contra a ação da policia  em 
relação  aos bares gays  na rua Rio de Janeiro onde fecharam  a rua,  obrigando 
os estabelecimentos a fecharem as portas. Segundo consta, a denúncia e  
iniciativa partiu de  um certo  juiz  residente no local,   sob alegação de que atos 
libidinosos estariam sendo ali cometidos. Segundo  Carlinhos Brasil,  do  Point,  
alguns moradores de um dos prédios   diziam ser uma pouca vergonha  gays se 
beijarem  e pediram que se colocassem  lonas  nas grades  que cercam o bar. 
Como  não foram obedecidos, acionaram a polícia  para  fechar  a  rua, impedindo 
a circulação de   automóveis, levando assim a  diminuição  da clientela  e  
obrigando o dono do bar a fechar o estabelecimento. [Fonte: Arquivo GGB, 
Internet, denúncia de M. A K.]. 
 
POLÍCIA INTERDITA RUA ONDE CONCENTRAM-SE BARES GAYS BELO 
HORIZONTE   
Na esquina da Av. Álvares Cabral com Bias Fortes, onde se concentram alguns 
bares gays, a rua foi interditada com cordas e cheia de policiais com coletes à 
prova de balas, andando ostensivamente para um lado e para o outro. Marilú 
Barraginha (Rogério), dono do bar “Zoom” disse: “é terceiro final de semana 
consecutivo que eles chegam por volta das 23:00h, interditam a rua e não deixam 
a gente estacionar nem perto das cordas. Eles montam uma barraca na rua e 
ficam ali enchendo o saco de quem passa: já fui abordado na rua por moradores 
do prédio em frente ao Zoom, dizendo que hão de conseguir a expulsão dos gays 
dali, e que um certo juiz importante mora naquele prédio e que foi ele que 
“conseguiu” que a polícia fosse para lá. E que foi o condomínio que doou à PM a 
tal barraca que eles montam lá na rua.” O Coronel Severo, comandante da PM diz 
que ali é uma região de muita violência e tráfico de drogas. Que esse policiamento 
não é preconceituoso.[Fonte: Arquivo GGB, Internet, denúncia de  
braga.jr@uol.com.br, 10-4-2000]. 
 
BARES  DISCRIMINAM CASAL GAY EM  BH, MG 
Em menos de duas semanas, entidades homossexuais receberam denúncias 
contra dois bares de Belo Horizonte, com grande número de gays entre seus 
frequentadores, que foram acusados de atitudes homofóbicas. No dia 17 de 
novembro, o engenheiro e professor de alemão Brunno, 42, beijou o namorado, 
um advogado de 29 anos, no Sushi-bar DNA. Brunno, que prefere não revelar o 
sobrenome, foi interrompido pelo garçom, que afirmou que ele estava infringindo 
normas de comportamento da casa. No dia seguinte, 18, o bailarino Marcelo 
Gabriel também beijou seu namorado e foi convidado a se retirar do bar A Obra. 
Os proprietários dos bares dizem que os fatos estão sendo simplificados pelos 



casais e alegam que eles se excederam nas carícias. Gabriel e Brunno reiteram 
que não foram além dos limites  convencionais. Mas, em Belo Horizonte, não é 
simples estabelecer limites antes que a intolerância mostre sua face. A cidade não 
possui uma lei - defendida pela comunidade GLS -, como em Juiz de Fora, que 
puna a discriminação contra homossexuais e permita troca de carícias em locais 
públicos. Para alguns integrantes da comunidade, a homofobia é traço cultural da 
cidade, independentemente da legislação, e precisa sofrer longo processo de 
reeducação social. Denúncias de discriminação em bares da cidade  são 
frequentes. O fato é comprovado por lideranças da entidades homossexuais, elas 
mesmas com pelo menos uma história para contar.”[Fonte: Jornal O Tempo, 
/12/02/00] 
 
CASA NOTURNA DISCRIMINA CASAIS GAYS, MG 
Numa das principais casas noturnas de Juiz de Fora,  “Muzik”, localizada na Rua 
Espírito Santo, Centro, apesar da nova lei que permite a livre manifestação de 
afeto entre pessoas do mesmo sexo e também do estabelecimento ter uma 
presença de cerca de 90% de gays e lésbicas, a proprietária do estabelecimento 
chegou a intimidar os gays que ensaiavam qualquer manifestação de afeto com a  
seguinte ameaça: “quem quiser se beijar pode beijar, mas eu vou tirar uma 
fotografia na hora e mandar publicar no jornal da cidade”. [Fonte: Arquivo GGB, 
Internet, denúncia fillipea@yahoo.com]. 
 
DRAG QUEENS ACUSAM BOITE DE DISCRIMINAÇÃO, RJ 
A 5ª DP (Centro) registrou como constrangimento, artigo 146 do Código Penal, o 
caso das drag queens Roberta Vermontt e Grace Vigrat, residentes na Europa há 
20 anos, que na semana passada, em dias diferentes, foram impedidas de entrar 
na casa de shows Cabaret Casanova - antigo reduto gay da Lapa, no Rio,  por 
estarem de saia. Ao registrarem a queixa, elas estavam acompanhadas atriz Elke 
Maravilha, escolhida como madrinha dos gays por defender os direitos dos 
homossexuais. “Estou defendendo as meninas porque sou madrinha delas. Foi 
uma falta de respeito barrarem os gays, que tinham chegado da Europa e queriam 
se divertir. O local sempre foi um reduto gay “, disse Elke Maravilha.  Os policiais 
registraram o caso como constrangimento e os proprietários do cabaré serão 
chamados para prestar esclarecimentos. Segundo os policiais, o caso será 
encaminhado a um Juizado Especial Criminal após as investigações. [Fonte: O 
Globo 22-12-2000] 
 
 GAYS SÃO CONSTRANGIDOS NA GALERIA ALASKA, COPACABANA, RJ 
Os integrantes da comunidade GLS que frequentam a filial do Sindicato do Chopp 
na Galeria Alaska, em Copacabana, estão sendo hostilizados pelos seguranças. 
Mesmo os clientes heterossexuais passam pelo constrangimento de serem 
seguidos por seguranças se forem ao toilette em dupla.” [Fonte: JB, Caderno B, 
Coluna Danuza, denunciado por “Priscila Galvao” priscilagalvao@openlink.com.br, 
17-10-2000] 
 
 DELEGADO TENTA AFASTAR TRAVESTIS DAS RUAS DO RIO DE JANEIRO  
O delegado Ivo Raposo, da 13ª DP (Posto Seis), quis fotografar as placas dos 



carros das pessoas que param à noite para conversar com travestis e prostitutas 
nas ruas da cidade do Rio de Janeiro. Para o delegado, a atitude de fotografar os 
carros causaria o afastamento dos travestis da orla marítima e faria com que eles 
procurassem outro lugar. Uma outra medida que chegou a ser anunciada por ele 
foi a de cadastrar as travestis que ficam na região. A identificação dos donos dos 
veículos seria feita através do DETRAN, medida  proibida pelo Secretário de 
Segurança Pública, Josias Quintal. [Fonte: O Globo 29/9/2000] 
  
ESCOLA DE SAMBA UNIÃO DA ILHA PROIBE BEIJOS  ENTRE HOMENS, RJ 
A escola de samba União da Ilha proibiu beijos na boca entre homens  ou casais 
de mãos dadas. A quadra da escola foi acusada de discriminação  a 
homossexuais e os gays que frequentavam a escola se mudaram para a  
Mangueira. O fundador do grupo Atobá, Paulo César Fernandes, disse que  os 
gays sempre foram bem-recebidos na União da Ilha, “mas com a mudança  da 
diretoria, no ano passado, nossa presença começou a ser malvista”. O  novo 
presidente da Ilha, conhecido como Fumaça, rebateu que “não  queremos pouca 
vergonha na quadra. Antes, tinha homem se agarrando no  banheiro e as famílias 
ficavam horrorizadas”. Com isso, os gays cariocas  encontraram abrigo na 
Mangueira, criando um núcleo que foi chamado de  “ManGayra” e já faz o maior 
sucesso entre a comunidade GLS  carioca.[Fonte: Arquivo GGB, Internet, 
denúncia de ddi@zaz.com.br, 11-2-2000] 
 
PRESIDENTE DE ESCOLA DE SAMBA DISCRIMINA CASAIS GAYS NO RIO 
O Presidente da Escola de Samba União da Ilha do Governador, Alfredo Fumaça 
Fernando, anunciou que não queria casais do mesmo sexo se beijando e se 
abraçando na quadra da escola, além ter fechado um banheiro destinado ao 
público GLS, que foi aberto há 2 anos no local. Márcio Martins integrante do grupo 
gay Atobá afirmou: “sempre frequentei a quadra da Ilha e agora, com a entrada da 
nova diretoria, o Fumaça está com um discurso de moralizar a quadra, com 
argumento que a frequência gay estava incomodando”.  Por outro lado Fumaça 
argumenta que sua atitude não reflete um preconceito já que a transexual Roberta 
Close esta no camarote da escola e que sua intenção e preferência é a presença 
de famílias nas quadras, que segundo ele se sentem incomodadas com a atitude 
dos gays. “Na minha quadra, quero organização e respeito a quem paga. Não 
quero agarramento de homem com homem e mulher com mulher”, afirma. [O 
Tempo/MG, 19-2-2000] 
 
MULTAS E HOLOFOTES USADOS CONTRA CLIENTES DE TRAVESTIS NO 
RIO 
A Guarda Municipal do Rio de Janeiro, usará talão de multas e holofotes para 
reprimir a prostituição no Rio. A estratégia é constranger clientes para reduzir a 
presença de prostitutas e travestis na pista:  as operações serão filmadas e 
fotografadas e o primeiro alvo será a Avenida Augusto Severo, na Glória. “Não 
vamos impedi-los de ficarem lá. Mas os que exibirem seios, nádegas e sexo serão 
presos”, afirma o Coronel Paulo Cezar Amendola. Por outro lado  o presidente da 
Associação Brasileira de Gays, Lésbicas e Travestis, Cláudio Nascimento, afirma 
que “reprimir os clientes é uma manobra sem vergonha. Além do mais, nada 



impede que a pessoa deixe o carro em outro lugar e aborde o travesti a pé. Além 
do mais, qual é a base legal de se levar alguém para a delegacia por exibir os 
seios? Na Praia não pode? O que é proibido é mostrar a genitália”. [O Dia/RJ, 16-
3-2000] 
 
PAI EXPULSA FILHA DE CASA EM SÃO PAULO 
Segundo consta no jornal da Igreja Universal, um pai expulsou de casa a filha 
Viviane por ser lésbica. Ele disse que preferia ver a filha morta do que casada com 
outra mulher. [Fonte: Folha Universal/SP, 23/7/2000] 
 
BOITE GAY É INVADIDA POR POLICIAIS EM SÃO PAULO 
No dia 1.º de junho de 2000, o clube SoGo Disco Bar, uma casa noturna GLS, que 
situa-se na região dos Jardins, em São Paulo, foi invadida por policiais civis que 
tinham como pretexto a suspeita que a casa seria “lugar de prostituição e drogas”. 
A partir de tal presunção, sem flagrante, arrogaram a si a prerrogativa de cercar o 
prédio com três viaturas, invadi-lo aos berros e com palavras de baixíssimo calão, 
humilhar acintosamente sobretudo funcionários e, a princípio, cercear o direito 
constitucional de ir e vir dos clientes A comunidade GLS de SP fez um manifesto 
na Internet contra o delegado Alexandre Sampaio Zakir, da 78a DP, que  
coordenou a batida policial e abusou de violência física e verbal, humilhando os 
clientes com frases como: “Os gays são a vergonha do mundo”. O fato está 
revoltando a comunidade gay, que dia 25 de junho entrará na Avenida Paulista 
com um protesto por direitos humanos. [Fonte: Arquivo GGB, Internet, denúncia 
de sayonara@matrix.com.br, 3-6-2000; Jornal da Tarde/SP,  Noticias 
Populares/SP,  7-6-2000] 
 
POLICIAIS DISCRIMINAM GAYS NA BOITE SOGO EM SP 
Eis o depoimento indignado de uma testemunha da invasão da boite SOGO: “Na 
noite de ontem, quinta-feira, dia 1.º de junho, presenciei uma cena típica da época 
do auge da ditadura militar: a invasão da SoGo, à alameda Franca, na região dos 
Jardins, em São Paulo, por policiais civis. Como justificativa para o 
comportamento arrogante, prepotente, hostil, intimidatório, lembraram que 
“estabelecimentos comerciais dispensam qualquer forma de mandado para a visita 
- visita???!!! Que eufemismo cínico! - policial”. Como pretexto alegaram que a 
casa seria “lugar de prostituição e drogas”. A partir de tal presunção, sem 
flagrante, arrogaram a si a prerrogativa de cercar o prédio com três viaturas, 
invadi-lo aos berros e com palavras de baixíssimo calão, humilhar acintosamente 
sobretudo funcionários e, a princípio, cercear o direito constitucional de ir e vir dos 
clientes. Além da arrogância e da prepotência, demonstraram de maneira 
inequívoca suas tendências nazistóides, afrontando as mais mínimas e 
elementares noções de Direito, assumindo abertamente uma postura nítida, 
explícita do mais chão, do mais aviltante preconceito. Por se tratar de uma casa 
noturna “GLS”, embora freqüentada igualmente por moças e casais héteros, 
pretenderam ver ali um “antro de pouca-vergonha e indecência”. Quando 
indecente foi a sua atitude desrespeitosa, grosseira: pouco antes de seu retorno 
ao distrito policial, açambarcaram garrafas de água mineral gasosa. Seu 
comportamento, pois, caricaturou aquele de agentes da Gestapo num gueto. Na 



delegacia, testemunhas que nós constituímos espontaneamente para prestar 
depoimento, fomos indecorosamente enxovalhados, intimidados, espezinhados 
por inaceitável abuso de autoridade, como se fôssemos os mais abjetos 
criminosos. - Verdade que a chegada dos advogados devolveu, impôs aos 
temerários policiais um mínimo de cortesia. Suas opiniões pessoais não podem 
nem devem, sob hipótese alguma, estar acimada legalidade, nem muito menos 
ser padrão para juízos de valor acerca de quem quer  que seja. Não se pode 
conceber que a opção sexual das gentes – questão de foro íntimo - seja 
banalizada a ponto de se querer transformá-la em crime ou delito. Por enquanto, 
ficam aqui registrados meu mais veemente protesto e minha mais profunda 
repugnância. [Fonte: Carlos Paranhos, ator/dramaturgista,  amorygual@tropis.org, 
2-7-2000] 
 
 
 
ESPAÇOS GAYS DISCRIMINADOS EM SP 
Migrantes e gays acusam o secretário Faria de Sá de preconceito. Apenas as 
casas  noturnas freqüentadas por eles foram fechadas. Gays e migrantes 
nordestinos estão revoltados por terem sido alvo de uma nova ação. Apenas as 
casas noturnas freqüentadas pelas duas comunidades foram fechadas  pela 
Operação Dose de Vida, da Prefeitura no domingo passado.  O que menos 
agradou a comunidade GLBT (Gays, Lésbicas, Bissexuais e  Transgêneros) foram 
os comentários de Sá. Durante a revista no bar Rainha Vitória o secretário 
zombou de um cliente. “Vocês viram a bichinha pedir para ser revistada por uma 
mulher?”, disse rindo.  A frase revoltou o presidente da Parada Gay de São Paulo, 
Roberto de Jesus. “É uma clara expressão do preconceito. Declarações como esta 
servem para destilar o ódio. Depois, um grupo neonazista deverá se achar no 
direito de mandar bombas, já que a intolerância é mantida pelas autoridades”, 
disse, referindo-se à carta-bomba que ele próprio recebeu na semana passada. 
[Fonte: Jornal da Tarde, 12/9/2000] 
 
BARES GAYS INVADIDOS COM PREPOTÊNCIA  PELA POLÍCIA EM SP 
“Informamos que na madrugada de 16 (sábado) para 17 (domingo) de Dezembro, 
a Prefeitura de São Paulo cometeu mais um abuso de autoridade e de direito 
efetuando uma Blitz nos Jardins, além de violentar o direito ao cidadão de circular 
livremente, infringiu o direito de defesa dos proprietários dos estabelecimentos da 
região. Tudo começou por volta de 01:00 h quando uma grande quantidade de 
fiscais chegaram acompanhados de 4 viaturas do DSV, fecharam a rua da 
Consolação e Alameda Itu, com inúmeras viaturas da Polícia Metropolitana,  
usando cães de guarda, 2 caminhões e 3 Kombis da Secretaria das Regionais. Aí 
passaram a fechar os bares e estabelecimentos da região, abusando e coagindo 
clientes e funcionários, alegando falta de alvará, licenças de funcionamento, 
licença de manobristas , licença de CADAN (para uso de cartazes, banner e 
anúncios) , licença para mesas na calçada, etc. Tudo não passaria de mais uma 
blitz de rotina (irregular mesmo assim pois as alegações eram infundadas) se não 
tivesse ocorrido abuso de autoridade por diversas vezes, onde fiscais e guardas 
soltando literalmente os cachorros nas pessoas dentro das casas,  onde era dito 



que havia suspeita de drogas e por isso o uso de cães farejadores, cães que 
assustavam e esvaziaram em poucos minutos todos os locais por onde passavam. 
Agentes esmurraram  as portas, tentando arrombar outras onde não tinham 
recebido permissão para entrada da fiscalização. Algumas casas fecharam suas 
portas e pediram para os clientes saírem antes que algo pior pudesse ocorrer, 
causando prejuízo, mas evitando um mal maior para os frequentadores. Outras 
casas foram multadas com valores absurdos de R$15.000,00 até R$32.000,00, 
sob alegação de irregularidades diversas. Casas que foram invadidas e multadas: 
O’maleys, Bocage, Massivo, Pride, Feitiço, Casa do Padeiro. Fecharam antes da 
blitz: Allegro, Gourmet, Disco Fever, SoGo, À Revelia, Ultra Lounge, Na Mesa. 
[Fonte: Arquivo do GGB, Internet, Informe do Allegro, gaylawyers@egroups.com 
20-12-2000] 
 
VEREADOR DENUNCIA BLITZ POLICIAL EM BARES GAYS DE SP 
O Presidente da Comissão de Direitos Humanos de Cidadania da Câmara 
Municipal de São Paulo, o vereador Ítalo Cardoso (PT-SP), encaminhou ofícios ao 
governador Mário Covas, ao Secretário de Segurança Pública do Estado e ao 
Ministério Público, solicitando a apuração das blitz realizadas em setembro último 
em bares gays do Largo do Arouche  pela Polícia Militar. O documento também 
cita blitz da Guarda Civil Metropolitana em clubes dos Jardins. [Fonte: Folha de 
São Paulo/SP 8/12/2000] 
 
MOTEL DISCRIMINA GAYS EM CAMPINAS, SP 
Em agosto passado, “eu e meu  namorado fomos ao Motel  Mirage, em Campinas. 
Quando a gente parou o carro  na recepção, a caixa disse que nos não  podíamos 
entrar porque éramos dois homens! Nos fizemos meia volta e fomos a um outro,  
não muito longe e entramos sem problema. Fico muito chateado com isso e vejo 
que ainda há muito o que fazer no Brasil, para que os gays sejam aceitos como 
cidadãos  livres. Conversando com meus amigos heteros e homos, eles me 
disseram que vão boicotar o motel Mirage e farão propaganda negativa. Nós não 
devemos nos calar. Se alguém tem que mudar a mentalidade do país, esse 
alguém somos nós! Temos que fazê-lo com seriedade e dignidade e não 
ridiculamente. Há que haver orgulho. Nós sofremos tanto! Basta! A ditadura 
heterossexual deve ser derrubada! Fica ai o meu recado, talvez não fique em voa!” 
[Fonte: Arquivo GGB, Internet, rogeriodn@hotmail.com, 24-11-2000] 
 
DISCRIMINAÇÃO É PUNIDA EM CURITIBA  
O processo penal, movido pela transexual Maitê Schneider contra uma casa 
noturna de Curitiba que tinha vetado a entrada de travestis foi encerrado: o juiz 
decidiu que o proprietário deve dar desculpas formais e o reconhecimento de 
lesão dos direitos às vítimas. O parecer também alertou que em caso de 
reincidência, o proprietário terá seu alvará cassado. O caso foi defendido pela Dra. 
Mônica Cristina Buy que não cobrou honorários. [Fonte: Arquivo GGB, Internet, 
denúncia de mave@netpoint.com.br, 12-6-2000]. 
 
GENERAL MORTOS É ACUSADA DE DISCRIMINAR FUNCIONÁRIO GAY NO 
RIO GRANDE DO SUL 



Roberto Biazeki, ex-diretor de qualidade da fábrica da General Motors (GM), em 
Gravataí, RS, denuncia que foi demitido da firma porque é homossexual. Um 
grupo de 11 homossexuais do Nuances  invadiu a empresa, para protestar contra 
esta demissão.  Os manifestantes, ligados ao grupo Nuances, entraram no local 
através de um ônibus que transportava funcionários e entregaram uma carta para 
o diretor de recursos humanos pedindo a readmissão de Biazeki.  [Fonte: Zero 
Hora, 2000] 
 
LEGIÃO DA BOA VONTADE DISCRIMINA HOMOSSEXUAIS 
A Legião da Boa Vontade  não respeita a opção sexual de seus funcionários:  pela 
menor suspeita de  homossexualismo, a pessoa sofre represálias em alguns 
casos, é remanejada de área, mas, na maioria das vezes é forçada a se desligar 
da empresa. A denúncia quem faz é Pedro Zarur Almeida, onde relata: “Meu caso 
foi divulgado pela primeira vez na matéria da Revista Época, sobre Orgulho Gay, 
que saiu em 20 de setembro de 1999. Eu fui chamado em 1993 pelo presidente da 
Organização, José de Paiva Netto, para trabalhar na LBV. Depois de três anos me 
apaixonei pelo seu filho mais velho, depois de um  ano de relacionamento, o Pai 
do meu companheiro, que é também presidente da LBV, descobriu nosso caso e 
discretamente arranjou uma desculpa para me demitir. Tivemos a vida invadida, 
destruída, exposta e muitas vezes quis me matar. Não senti isso porque sou gay, 
mas porque acreditei e entreguei minha vida a uma organização e, no auge da 
minha carreira,  fui colocado na rua, humilhado da noite para o dia, e proibido de 
falar com meus amigos porque sou homossexual. Foi tanta pressão que me senti 
coagido mesmo depois de ter me afastado, então decidi não agüentar mais nada 
desta organização, e abri um processo por danos morais. Não desejo que outro 
homossexual passe pelo o que eu passei na LBV. Não fui o primeiro caso de 
homossexual afastado, mas fui o primeiro a abrir isso publicamente e exigir num 
processo a retratação dessa Instituição.” [Fonte: www.gaybrazil.com, 
pedroafaro@zipmail.com.br,20-2-2000] 
 
 
5. Discriminação Familiar , Escolar, Religiosa,  Científica: 32 casos  
 
FAMÍLIA EXPULSA ADOLESCENTE  GAY EM ARACAJU, SE 
Um menor de 17 anos, natural do Pará e residente em Aracaju, foi expulso de 
casa por sua  tia, que não aceitava sua homossexualidade,  sendo  acolhido pelo 
Alojamento 28 de Junho, na noite de 26 de dezembro último, depois de dormir 
uma noite numa praça pública de Aracaju. [Fonte: A Borboleta, Informativo do 
Dialogay de Sergipe, n.3, jan/2001] 
 
ALUNOS SÃO EXPULOS POR SUPOSTO BEIJO  EM MANAUS 
Dois rapazes de 14 e 17 anos, foram expulsos de uma escola Estadual de Manaus 
sob a alegação de que teriam se beijado na boca no corredor da instituição. A 
expulsão o correu no dia 4/8, mas só foi divulgada a partir do momento em que 
R.N.M., 14 e J.S.S.,17  denunciaram o caso à Associação Amazonense de Gays, 
Lésbicas e Travestis. Os adolescentes negam ter se beijado: “nosso 
relacionamento é de amizade. Nunca nos beijamos. Quando nos encontramos nos 



abraçamos como amigos e  não vejo mal nenhum”, disse J., que afirmou não ter 
se definido sexualmente ainda e que já teve quatro namoradas”. [Fonte: Folha de 
São Paulo,  25/8 e  4/9/2000] 
 
ESTUDANTES ACUSAM ESCOLA DE HOMOFOBIA EM  RECIFE 
A matrícula para estudantes da rede estadual de ensino resultou num caso de 
discriminação contra homossexuais. O estudante Sidcley Rodrigues do Santos, 24 
anos, denuncia que foi preterido e humilhado ao tentar uma vaga na Escola Murilo 
Braga, em Cavaleiro, no dia 24 de janeiro de 2000. O motivo da discriminação 
seria o fato de Sidcley ser homossexual e não esconder sua condição. “A diretora 
da escola disse que eu não iria estudar lá porque o colégio é apenas para pessoas 
normais”, conta. O estudante prestou queixa contra a diretora  Mércia Almeida 
Brito, na delegacia de Cavaleiro. “Me senti humilhado porque a diretora me olhou 
de cima a baixo e me agrediu na frente de várias outras pessoas”, disse Sidcley. A 
diretora da unidade nega que tenha discriminado o estudante e  acrescentou que 
Sidcley e seu primo, Eduardo dos Santos, estavam provocando baderna na fila da 
matrícula, além de estarem usando roupas inadequadas. Eles estavam de shorts 
curtos, bustiê e unhas pintadas, assegurou. [Fonte:  Jornal do Comércio, 28-1-
2000] 
 
ESCOLA RECUSA ESTUDANTE GAY NEGRO, ALAGOAS 
O estudante José Luiz teve seu pedido de matrícula recusado pela diretora de 
uma escola pública estadual no bairro da Pajuçara em Maceió, após várias 
tentativas de inscrição. Segundo José Luiz, a diretora enrolava-o solicitando 
diversos documentos desnecessários a atividade escolar, chegando inclusive a 
admitir que “não queria nenhum viado preto na sua escola.” O caso foi parar no 
gabinete da secretária de educação. [Fonte: Registro de Queixas do Grupo Gay 
de Alagoas, 2000] 
 
FAMÍLIAS MALTRATAM FILHOS HOMOSSEXUAIS 
Maus-tratos, violência sexual e espancamento motivam fuga de crianças de suas 
casas e marcam a vida dos menores de rua. Há os que se prostituem, como o 
baiano W.B.L., de 16 anos. Criado pela avó, aos 10 foi viver com a mãe,   
padrasto e três irmãos em Santos. Saiu de casa pela primeira vez aos 11. 
“Apanhava muito porque sou homossexual e eles  não me aceitavam”. Aos 12, diz 
que foi violentado pelo padrasto e, então, se prostituiu. “Caí no mundo: comecei a 
usar crack, cocaína, heroína.” Há dois meses, está em São Paulo, na região da 
Amaral Gurgel.  [Fonte:  O Estado de S. Paulo, 23-1-2000]. 
 
MENOR FERE COLEGA NA SALA DE AULA POR SER CHAMADO DE GAY, RJ 
Cansado de ser tachado de homossexual pelos colegas de escola, o menor D., 
14, pegou um facão do padrasto, Alcir Azeredo da Silva, 58, e golpeou no 
pescoço, costas e braços, V.H., 14, dentro da sala de aula do CIEP 226, em 
Duque de Caxias. Após a agressão, o menor D. fugiu dos colegas, que indignados 
estavam armados de paus e pedras a sua procura. D. então chegou em casa 
desesperado e comeu folhas venenosas, numa tentativa de suicídio. Seu padrasto 
levou-o até o Juizado da Infância e da adolescência de Duque de Caxias. Para a 



diretora Alderalice Sampaio, a agressão de D. surpreendeu professores e 
funcionários. “Ele sempre foi introvertido e com dificuldades de se relacionar com 
o grupo. Talvez por isso, os colegas brincassem, chamando-o de homossexual”, 
explicou. [O Dia/RJ, 19-4-2000]. 
 
DIRETORA NEGA MATRÍCULA A HOMOSSEXUAIS EM PERNAMBUCO 
Os cabeleireiros Sidcley Rodrigues da Silva, 24, e Eduardo José dos Santos, 20, 
acusaram a diretora da Escola Estadual Murilo Braga,  Mércia de Almeida Brito, de 
discriminação, impedido que ambos se matriculassem na escola por serem 
homossexuais. “Ficamos esperando e quando chegou nossa vez ela nos olhou e 
disse: Na minha escola eu não matriculo gente anormal. Isso diante de um monte 
de gente; e nós saímos de lá humilhados e arrasados”. A diretora não foi 
localizada para depor na delegacia, e Eduardo e Sidcley irão encaminhar dossiês 
ao Ministério da Justiça e à Secretaria Estadual de Educação, em Jaboatão dos 
Guararapes/PE [Jornal de Brasília/DF, Jornal do Comércio,  28-1-2000] 
 
ESTUDANTE GAY É HUMILHADO EM ARARAS, SP 
“Luiz Mott, bom dia! Sou estudante na Unicamp (IFCH.),e estou entrando em 
contacto com o GGB porque respeito muito seu trabalho e tenho algumas dúvidas 
(providencias legais) à respeito de como agir diante do seguinte fato : Meu primo 
T.M.M,17 anos, estudante do 3o ano do ensino médio na escola estadual Dr. 
Cezário  Coimbra na cidade de Araras, SP, no dia 6.12.2000 foi   convidado pelos 
demais alunos da sua classe a participar do “amigo secreto”, e recebeu como 
presente, um pênis de borracha e ficou muito triste devido aos risos e humilhações 
de seus colegas e de seus 4 professores que ali estavam presentes e também 
dando risadas da sua situação. Aí  o professor de biologia,  Ednaldo Zulian fez o 
seguinte comentário: “Esse foi o melhor presente que você poderia ter recebido!” 
Todos na classe riram novamente do garoto, inclusive os outros 3 professores ali 
presentes, que agiram com omissão e deixaram o garoto numa situação 
constrangedora diante de toda a turma.” [Fonte: Arquivo do GGB, Internet, 
waldonati@yahoo.com.br, 7-12-2000] 
 
MENOR É OBRIGADO A DESFILAR COM CARTAZ EU SOU GAY EM JUNDIAÍ, 
SP 
A diretora da Escola Estadual Professora Albertina Fortanel, Neuza Lopes, obrigou 
um  garoto de  10 anos  a desfilar pelo pátio da escola com um o cartaz colado 
nas costas com os dizeres: “Eu sou gay”. Maria Angélica, mãe do garoto disse: “O 
menino colocou o cartaz nas costas de meu filho, que revidou, colocando–o nas 
costas do mesmo  colega”. A mãe do estudante  registou a ocorrência no 5°DP de 
Jundiaí e entrou em contato com uma organização não governamental que 
defende os direitos dos homossexuais. “Além de constranger meu filho, ela 
também foi preconceituosa”. [Fonte: Diário Popular /SP,  30/6/2000]. 
 
PADRE CONDENA  PROJETO DE UNIÃO HOMOSSEXUAL EM GOIÁS 
O Pe. Luiz Carlos Lodi da Cruz criticou ferozmente o projeto da Marta Suplicy 
(PT/SP), que aprovaria a união homossexual, o qual chamou de “golpe para 
destruir a família: ”O golpe foi a repentina e estranha inclusão de tal projeto na 



pauta do dia 19 de janeiro: “Desde quando o “casamento” de pessoas do mesmo 
sexo constitui caso de “urgência” ou “interesse público relevante? Os 
parlamentares terão uma ótima oportunidade para demonstrar que conservam um 
mínimo de vergonha: o homossexualismo, não custa lembrar, é um vício contra a 
natureza.” [Fonte: Arquivo GGB, Internet, denúncia de maite1@uol.com.br, 21-9-
2000] 
 
GRUPO GAY DA BAHIA É DISCRIMINADO POR  IGREJA CATÓLICA 
No dia de São Sebastião, 21 de janeiro, o Grupo Gay da Bahia, reuniu diversos 
gays para participar da tradicional Missa no  Mosteiro de São Bento em  
homenagem ao padroeiro dos gays. Numa medida discriminatória e excludente, o 
Abade  mandou fechar as portas do templo,  cancelando a missa. O GGB realizou 
protesto na porta da igreja, com ampla cobertura da imprensa. (Fonte: Registro de 
Queixas de Violência e Discriminação Anti-Homossexual, GGB, 21-1-2000) 
 
ARCEBISPO DO CEARÁ COMPARA HOMOSSEXUAIS COM ASSASSINOS  
O arcebispo de Fortaleza, Dom José Antônio Aparecido Tosi, ao ser indagado 
sobre a campanha deflagrada pelo Grupo Gay de Alagoas, que pede à Igreja 
Católica a inclusão dos homossexuais na lista de perdão do Vaticano, declarou: “O 
homossexualismo é um defeito da natureza humana, como é o orgulho, a 
tendência ao roubo, a cleptomania, o homicídio, ou qualquer coisa assim”. A 
ABGLT, GRAB e GGAL interpelaram judicialmente o arcebispo alegando que as 
suas declarações constituem evidente atentado aos direitos humanos dos 
homossexuais, estimulando o preconceito e a violência contra esta minoria sexual. 
[Fonte: Registro de Queixas do Grupo Gay de Alagoas, 2000] 
 
 
ARCEBISPO DE FORTALEZA DISCRIMINA HOMOSSEXUAIS 
Dr. Jaime Dutra, travesti Janaína do Grupo de Resistência Asa Branca (Grab),  
rebate a afirmação de dom José Antônio Aparecido Tosi, Arcebispo de Fortaleza,  
de que o “o homossexualismo é um defeito da  natureza humana”, comparando-o 
à cleptomania, ao homicídio e à irascibilidade’’ (propensão à ira). Segundo 
Janaína, que é advogado e assessor jurídico do Grab, tratar a homossexualidade 
desse maneira é “negar o amor cristão, o amor sem preconceito.  A Igreja peca 
por omissão. Pede perdão por algumas coisas e fecha os olhos para outras. 
Quando  condena o uso da camisinha, a Igreja deixa de ver a realidade social. 
Deixa de  levar em conta o aumento da AIDS entre as mulheres casadas com 
idade média entre 25 e 45 anos. A Igreja é hipócrita e se prende a um discurso 
dogmático, esquecendo os  problemas sociais.” O Arcebispo declarou no final da 
entrevista: “Não tenho medo do que pensam de mim!” [Fonte: Jornal O Povo, 21-
3-2000]. 
 
ESCRITOR ESPÍRITA DIZ QUE HOMOSSEXUALISMO É PATOLÓGICO 
Jorge Andréa, no seu livro  Forças Sexuais da Alma, editado pela Federação 
Espírita Brasileira, FEB, escreveu: “Consideramos, sem qualquer sombra de 
dúvida, que o homossexual, ao atender os sentidos em satisfação sexual, jamais 
estará em processo de realização conforme pensam algumas escolas. Ninguém 



se realiza no caminho do desequilíbrio e da desordem. A prática deformante é 
resultado da distonia íntima que carrega consigo, cujo processo desencadeará 
desajustes, principalmente no setor moral.  Dessa falta de sintonia entre o ser e o 
querer ser, ou entre o que se é e o que se pensa ser, transforma o homossexual, 
masculino ou feminino, num ser frustrado, ainda que a negativa seja comum, num 
mecanismo psicológico por demais conhecido”. [Fonte: Forças Sexuais da 
Alma,Capítulo IV, pág. 132] 
 
ESCRITORES ESPÍRITAS CRITICAM HOMOSSEXUALIDADE 
A escritora espírita Therezinha Oliveira, no texto “Pode o Homossexual Freqüentar 
o Centro Espírita?” ensina que se algum gay aspira ingressar no Espiritismo, é 
mister um esforço de renovação íntima, para corresponder à dignidade do 
ambiente. “Quem não renunciar a si mesmo não pode ser meu discípulo”, dizia 
Jesus, e Kardec esclarecia: Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua 
transformação moral e pelos esforços que emprega para dominar as suas más 
tendências.” Tais atitudes se recomendam a todos quantos procuram a casa 
espírita e, portanto, também aos que, no mundo, transitam atualmente pelas 
experiências do homossexualismo. Evidentemente elevação moral é fundamental 
para operar-se em uma casa espírita, ou em qualquer coisa que pretenda ser 
digna e séria. Em conseqüência, cabe aos dirigentes das casas espíritas agir com 
tato para vedar a participação de pessoas que se dediquem a práticas 
homossexuais nos trabalhos do centro espiritista, principalmente nas tarefas 
vinculadas à mediunidade e à doutrinação. No que tange ao mediunato, muito 
grave seria permitir que uma pessoa em desarmonia sexual se lançasse ao 
intercâmbio mediúnico. Quantos processos obsessivos e interferências deletérias 
poderiam daí advir? A lei de afinidade informa que semelhante atrai semelhante. 
Outro autor, Carlos de Brito Imbassay, numa abordagem naturalística do tema, 
escreve: ”O homossexualismo como prática costumeira em detrimento do 
heterossexualismo. É pernicioso porque contraria a lei natural dos seres vivos. Só 
as lesmas é que são bissexuadas. Deve ser ponderado para análise o porquê do 
fato. Se homossexualismo, em si, devesse ser adotado, a própria Natureza nos 
dotaria simultaneamente de ambos os órgãos, como no caso das flores e dos 
hermafroditas. Evitemos confusões: homossexualismo  existe largamente na 
natureza, quase todos os animais fazem, mas não nos comparemos com animais. 
Uma grave condenação ao homossexualismo como prática e não aos 
homossexuais, veja-se bem,  talvez esteja inserida no livro Vampirismo, do filósofo 
J. Herculano Pires (Paidéia, 3ª edição, 1991, capítulo IV, pág. 29). Palavras desse 
expoente do movimento espírita: “O homossexualismo, nos dois sexos, por sua 
intensidade nas civilizações antigas e sua revivescência brutal em nosso tempo, é 
a mais grave dessas anormalidades que hoje se pretende declarar normais. E é 
precisamente nesse campo, o mais visado pelo vampirismo - desde os íncubos e 
súcubos da Idade Média até os nossos dias, que incidem hoje os destemperos 
criminosos dos libertinos diplomados. [Fonte: AIDS, Homossexualismo, 
Alcoolismo, Conflitos Familiares e Temas Diversos, EME Editora, pag. 14] 
 
DEPUTADOS EVANGÉLICOS SÃO CONTRA UNIÃO HOMOSSEXUAL, DF 
A  bancada evangélica conta  hoje com 52 deputados federais, superando  a 



bancada do PT, que tem 49 deputados. O deputado Bispo Rodrigues (PL-RJ), 
disse que os evangélicos não se reúnem com freqüência no Congresso: “somente 
quando existem alguns pontos dos quais divergimos ou defendemos. Somos 
contra o casamento gay!” [Fonte: Jornal do Brasil, 3-12-2000] 
 
DEPUTADO PROTESTANTE ATACA HOMOSSEXUALIDADE EM BRASÍLIA 
Quando a Deputada Maria José Maninha e Rodrigo Rollemberg propuseram a  Lei 
Distrital Anti-Homofobia, o pastor  luterano César Lacerda, do PTB, declarou: 
“Sigo os preceitos bíblicos e sou totalmente contra o homossexualismo. Se tem 
mulher, para que homem casar com homem? Brasília tem problemas mais 
importantes para debater na Câmara. Homossexualismo  é problema mental.”  
[Fonte: Correio  Brasiliense/DF 17/06/2000]  
 
PROTESTANTE AFIRMA QUE BÍBLIA CONDENA TRAVESTIS 
Um leitor protestante divulgou na Internet esta mensagem travestifóbica: “A mulher 
não se vestirá de homem nem o homem se vestirá de mulher,  porque o que tal 
coisa fizer é abominado pelo Altíssimo”. (Deuteronômio 22/23).  ”São palavras 
fulminantes, implacáveis, que encontramos na Bíblia:  advertências explícitas que 
não admitem interpretações atenuantes e não estão anuladas por qualquer 
Concílio, Dogma ou decisão papal. Uma conclusão pode entretanto tirar-se, pois 
as palavras do Livro Sagrado são bem claras e não admitem dúvidas: para se 
chegar ao Céu não basta ser justo, humilde e pobre de espírito, como há ainda 
quem disso esteja convencido; é preciso também ser muito homem.  Para maricas 
e travestis, michês, o Altíssimo manda-os bater a outra porta. “ [Fonte: Arquivo 
GGB, Internet, http://www.o-moralista.pt/artigo2_20.html” denúncia de Maitê 
Schneider maite1@uol.com.br, 13-10-2000]. 
    
CRISTÃO ATACA HOMOSSEXUAIS EM  JORNAL DE JUIZ DE FORA, MG 
O protestante   Antônio de Oliveira Gomes criticou o Legislativo  de Juiz de Fora,  
ao aprovar por unanimidade  a Lei 9.761, de 12/5/2000 (Lei Anti-Homofobia):  “nos 
dias 19 e 20/08/2000 a cidade presenciou o espetáculo mais deprimente, em 150 
anos de história:   homem beijando homem, lascivamente, em via pública. Os 
efeminados não herdarão o Reino dos Céus!” [Fonte: Tribuna de Minas, denúncia 
de “Oswaldo Braga, “ braga.jr@uol.com.br, 7-10-2000] 
 
DEPUTADO PROTESTANTE  DISCRIMINA HOMOSSEXUAIS NA TV, MG 
A TV Minas promoveu um debate sobre a troca de carícias em público entre 
homossexuais. De um lado estava o Luiz Morando, vice-presidente do GAPA-MG 
e do outro o Deputado Estadual Glycon Terra Pinto, pastor evangélico, o qual 
chamou os homossexuais de “pervertidos, doentes, sem-vergonhas, corrompidos, 
etc.,” Disse não estar ali defendendo suas idéias, mas as idéias de Deus, que 
constavam no livro escrito por Ele;  afirmou que a Constituição estava abaixo da 
Bíblia, e com um discurso agressivamente homofóbico comparou os gays e 
lésbicas com assassinos, ladrões e prostitutas.[Fonte: Arquivo GGB, Internet, 
denúncia de  braga.jr@uol.com.br, 9-6-2000] 
 
EVANGÉLICOS ASSOCIAM HOMOSSEXUALISMO, CANDOMBLÉ E ABUSO 



SEXUAL 
A home-page “Moses”, de propaganda evangélica, diz que “o antropólogo Edson 
Carneiro, afirmava, no seu livro Candomblés da Bahia (p. 140) que o candomblé 
arrasta muitos homens ao homossexualismo, confirmando assim o que já havia 
sido observado por outro estudioso desse assunto, o sociólogo Roger Bastide. 
Segundo Edson Carneiro, é difícil esses efeminados não serem cavalos de Yansã, 
orixá que geralmente se manifesta em mulheres inquietas, de grande vida sexual, 
que se entregam a todos os homens que encontram .Os casos de crianças 
desaparecidas que são estupradas e sacrificadas em rituais de pais-de-santo 
parecem ser um problema envolvendo os cultos afro-brasileiros. Assim, além de 
levarem os indivíduos ao homossexualismo, os demônios também os levam a 
abusar sexualmente das crianças e até a matá-las. “[Fonte: 
http://www.webspace.com.br/moses] 
 
PROTESTANTE CONDENA HOMOSSEXUALIDADE, AL 
Em artigo intitulado Projeto Divino para o Sexo, Helci R. Pereira, Membro da 
Associação Brasileira de Imprensa,  disse que “o homossexualismo acha-se 
contra a vontade de Deus porque jamais fez parte do propósito original do Criador, 
nem foi sua intenção sobre a conduta sexual humana. Percebendo a necessidade 
humana de um companheirismo físico-psiquico-emocional, Deus não providenciou 
para Adão outro homem. Mais tarde, por um processo de degradação fruto da 
desobediência a vontade de Deus, a união humana heterossexual veio a ser 
afetada e pervertida, originando-se daí a poligamia, o adultério, o incesto, o 
homossexualismo, o lesbianismo e toda sorte de descaminho e perversão.” 
[Fonte: Tribuna de Alagoas, 21-7-2000] 
 
JECE VALADÃO FALA MAL DA HOMOSSEXUALIDADE 
Numa entrevista, o ex-cafajeste  e atual pastor protestante  Jece Valadão, 
declarou:  “O sexo entre homens agride o corpo, a morada do Espírito. O Espírito 
Santo não gosta de habitar uma casa fedorenta, cheia de lixo, como fica o corpo 
do homossexual.” [Fonte: Jornal do Brasil, 17-12-2000, notícia divulgada na 
Internet por João Silvério Trevisan] 
 
 BISPO DA IGREJA UNIVERSAL  DIZ QUE HOMOSSEXUAL  É COISA DO 
DIABO, SP 
Antônio Carlos, bispo da IURD São Paulo, disse: “Deus criou apenas dois sexos, 
macho e fêmea, o terceiro sexo não existe, é uma maneira do diabo envergonhar 
a Deus usando a criação d´Ele, que somos nós. Já soube de casos de família, que 
o marido era homossexual depois de anos de vida em comum. O diabo até 
consegue camuflar isso entre o casal para mais tarde puxar o  tapete e destruir a 
família inteira. Mas nenhum homossexual é feliz, ainda que ele insista em dizer 
que sim, porque não está de acordo com a vontade de Deus, completou o bispo.” 
[Fonte: Folha Universal/SP,  23/7/2000] 
 
IGREJA UNIVERSAL DIZ QUE MUDANÇA DE SEXO É COISA DO DEMÔNIO 
A  Igreja Universal diz que a homossexualidade é uma forma de perversão, pois 
está fora do padrão da normalidade humana. O ex-homossexual e pastor da Igreja 



Universal  Paulo César Ferreira Coelho desaprova a nova lei brasileira que 
permite a intervenção cirúrgica de mudança de sexo. Ele confessou que tinha 
vontade de fazer a operação antes de conhecer Jesus pois havia um demônio que 
comandava a sua mente. [Fonte: Folha Universal, 9/7/2000] 
 
EVANGÉLICOS PROTESTAM CONTRA ABERTURA DE BOATE GAY EM 
BÚZIOS, RJ 
A cidade de Búzios está sendo palco de uma polêmica tão velha quanto fora de 
moda:  evangélicos, protestantes e representantes das mais tradicionais famílias 
buzianas fizeram uma passeata para protestar contra a abertura da primeira boate 
gay da cidade, La Usina. A prefeitura botou mais lenha na fogueira ao interditar a 
casa noturna por falta de isolamento acústico. [Fonte: Gazeta do Povo/PR, 
2/11/2000] 
 
IGREJA UNIVERSAL EXPULSA GAY EM SÃO PAULO 
O.C.S., 18, estudante, foi alvo de discriminação por parte de obreiros e de um 
pastor da Igreja Universal de Reino de Deus, em Diadema, SP. No dia 25/1/2000, 
o estudante O. estava em um bar perto da Igreja, quando foi abordado por um 
obreiro. Não gostando do tratamento recebido, foi procurar o pastor do Templo de 
Vila Poente, pedindo explicações sobre o tratamento dispensado pelo obreiro. Em 
seguida o pastor chegou gritando muito e “me disse que não teria salvação porque 
sou viado, tinha pomba-gira no corpo e era endiabrado”. Acusou também o 
estudante de oferecer dinheiro para ficar com o obreiro. Após a discussão o pastor 
pegou O. pelo braço e o jogou longe, quase na rua. [Noticias Populares,12-2-
2000] 
 
TÉCNICO DA SELEÇÃO NÃO CONVOCA CASAL HOMOSSEXUAL, RJ  
O técnico Wilson Riça da Seleção Brasileira de Futebol Feminino, declarou que 
não convoca para sua seleção casais de atletas homossexuais que tenham algum 
envolvimento: “jamais convoco o casal. Quando existe algo entre as atletas, a 
gente fica sabendo. Fora de campo nada tenho a ver com a vida particular de 
cada uma, mas na Seleção isso não acontece mais.” Sobre a polêmica do 
homossexualismo,  a atleta Sisi, segunda melhor jogadora do mundo, não quis 
opinar sobre o assunto, ressaltando que “a diretoria do Palmeiras pediu que 
ninguém entrasse nessa dividida. É um tema delicado. As pessoas deviam cobrar 
o que se faz em campo”, afirmou. [O Dia/RJ,  10-2-2000] 
 
SEITA FUNDAMENTALISTA CONDENA HOMOSSEXUALIDADE 
No livro O Santo Amigo da Bíblia, lê-se: “O homossexualismo não é apenas uma 
perversão diabólica. Pior do que isto, é uma peste imoral, contaminosa e 
destruidora, pela qual Deus destruiu duas cidades: Sodoma e Gomorra. O mais 
triste é que a história se repete e o mundo está voltando às mesmas condições 
daquelas duas cidades. E como antigamente, também hoje está  caminhando para 
a mesma destruição. Os homossexuais, tais como os líderes das igrejas, 
infiltraram-se na política, economia, educação, comunicação, etc. E agora esta 
gente que apresenta a mais baixa prostituição do mundo, está sentada ao lado 
dos pastores e seus cúmplices lutando pelas mesmas causas e ocupando os 



mesmos cargos... É importante deixar bem claro  que quando se fala em 
discriminação social contra negros, etnia, etc, não inclui o homossexualismo. 
Negro é uma raça, mas o homossexualismo é sodomia, perversão e prostituição. 
Cientes que os sodomitas foram destruídos por estas perversões, apartemo-nos 
de todo o pecado que nos assedia. Incluir os negros junto com estes pervertidos é 
a maior desonra que se pode fazer  a este povo de Deus.” [Fonte: O Santo Amigo 
da Bíblia, Jo Abrahim, Editora Ateniense, SP, 1997, p.84] 
 
ESTUDANTE PROTESTANTE CONDENA HOMOSSEXUALIDADE NA 
INTERNET 
Um jovem protestante, Fábio Góes, divulgou na Internet a seguinte opinião, 
segundo ele,  baseada em uma Tese defendida “e muito laureada” na 
Universidade de Munique: “o indivíduo homossexual tem em si aquela doença que 
o leva a e usar seus órgãos sexuais para outros fins  que lhe são destinados. 
Poderiam os gays talvez serem  considerados como os mongolóides que têm 
capacidade  para pensar e raciocinar, mas de forma diferente,  o que torna-os 
distante da sociedade. E as paradas gays para que servem?  Nada mais são do 
que a luta que estes seres  anômalos têm para extravasarem a sua ira contra  a 
sociedade que discrimina-os por tal doença.  É comum vê-los alegres e 
sorridentes mas,  em conversa com homossexuais, estes me revelaram  que o 
sorriso é apenas externo, numa forma  de esconder o tanto que choram por dentro  
por serem anormais e discriminados.  Se você tem algum parente homossexual e 
quiser  vê-lo reabilitado, entre em  contacto com o  nosso email e tenha a certeza, 
daqui a alguns  anos, o homossexualismo será apenas um objeto  de estudo dos 
antropólogos. “ [Fonte: Arquivo GGB, Internet,  Fábio Góes lauraggp@ig.com.br, 
12-9-2000] 
 
JUDEUS ORTODOXOS DISCRIMINAM JUDEU GAY   
“Um verdadeiro processo de inquisição e ofensas” foi como o coordenador da lista 
Judeus Gays, Akiva  Bronstein <akiva@uol.com.br> qualificou os comentários que 
recebeu de uma lista de  judeus  <bnei@egroups.com>  revoltados com sua  
defesa dos direitos humanos dos homossexuais.  Luis Felipe Cohen escreveu: 
“Honre seu nome  e mande  mensagens decentes para a lista, pois eu garanto que 
Rabi Akiva não gostaria  de ter seu nome ligado a esse tipo de doença que é o 
homossexualismo.” O moderador desta Lista de judeus ortodoxos enviou  esta 
mensagem: “Caro Akiva Sei lá o que...  Como moderador desta lista, decidi tomar 
uma posição em relação ao seu site  sobre homossexualismo, condenado pela 
Torah, se você  não for do Bnei Akiva, teremos  que tomar providências em 
relação a sua participação nesta lista. Não podemos  tolerar que homossexuais 
divulguem suas idéias anti-judaicas. E lembre-se: se  Deus  gostasse disso teria 
criado ADÃO e IVO!  Gostaria que informasse seus detalhes, tais como seu nome 
completo e sua idade. Se em 48h não entrar em contato, eu mesmo vou dar a 
solução a este problema na  lista. Felipe, <fdc@highway.com.br>  Integrante da 
Equipe de Moderators”. Outra mensagem igualmente inquisitorial: “Caro 
AkiVanderleia: Gostaria de esclarecer que nós homens não temos nada contra os 
VIADOS, só que não gostamos que eles estejam perto. Sei quem é você  
AkiVINHA! Já estou a muito tempo vasculhando pela Internet pra saber quem é 



que usa o codnome de Akiva Bronstein.  Não sou contra BAITOLAS mas se quiser 
divulgar suas idéias homossexuais que vá para a praia de Botafogo rodar 
bolsinha! Isso é coisa de GAY! Você diz, “quem é que vai tacar a primeira pedra”, 
pois bem,  taco a primeira, a segunda e quantas mais forem necessárias para que 
você  deixe de dar por ai. Deus não criou o homem para ele virar de costas e 
abaixar a calça. Afinal essa foi a primeira briga de Adam Harishon que dizia que 
macho sempre fica em cima! Não tenho nada pessoal contra você  só acho que 
ficar divulgando sites de judeus viados é o mesmo que divulgar noticias anti-
semitas. Nós, os homens normais não queremos saber esse tipo de noticia. 
lgow@unikey.com.br”  [ Fonte: Internet, Arquivo GGB] 
 
 
6. Difamação e Discriminação na Mídia 22 casos 
 
JORNALISTA DISCRIMINA HOMOSSEXUAIS, DF 
O jornalista Ari Cunha, em 22/9/2000, escreveu: “Veda a constituição a 
discriminação a pessoas por idade, sexo ou cor. Daí para todos ficarem calados 
com a união do mesmo sexo é o mesmo que botar velho na creche e homem 
freqüentar toalete feminino”. [Fonte: Arquivo GGB, Internet, denúncia de 
jaquesjesus@yahoo.com, 22-9-2000]  
  
JORNALISTA  RIDICULARIZA HOMOSSEXUAIS, BA 
Em entrevista realizada em Porto Seguro, o jornalista Eduardo Bueno, declarou:  
“o maior especialista mundial em homossexualismo é o Luiz Mott, aquele viadão 
baiano...”. E ao tratar da sexualidade dos ameríndios, disse:  “índio ia lá por trás  e 
crau, rapidinho. Era sexo animal mesmo...a boca não era uma zona erógena e os 
portugueses vieram de linguão... havia muito índio viadão, boiola e muita índia 
lésbica.” [Fonte: “Jornal do Sol” nº151, janeiro/2000,  “Um motivo a mais para se 
comemorar”] 
 
LEITOR CONDENA ADOÇAO POR CASAL HOMOSSEXUAL, MG 
“Quero manifestar aqui o meu repúdio diante da decisão da nossa Justiça de 
conceder a guarda de uma criança a um casal homossexual. Com o advogado, 
amo a minha   profissão, mas antes vem o amor à verdade. No entanto, certos 
profissionais, particularmente no campo    da família, transformam o direito numa 
brincadeira de laboratório, na qual tudo vale, tudo é bonito. Em seus    
experimentos , utilizam-se de falsos conceitos e meias  verdades para criar a sua 
própria realidade,   desprezando a verdade mais profunda a respeito do  homem, 
de sua natureza, de seu modo de ser. Por esse  motivo, semelhante decisão não 
me parece um ato de   coragem, mas da mais pura covardia. Que é, senão 
covardia, a fuga à verdade sobre nós mesmos? Do   ponto de vista jurídico, 
segundo o Sr. Rodrigo da  Cunha Pereira, podemos engolir os mais terríveis 
absurdos. Parece que, se a criança está feliz e garantida  sua segurança, sua 
guarda poderia ser concedida até   mesmo a um casal de cães, que tudo estaria 
perfeito do  ponto de vista jurídico . Não é uma solução ousada e   inovadora? O 
que mais dói é ver a enorme facilidade   com que, em nome do amor, se atira pela 
janela   conceitos e valores que a humanidade levou milênios  para sedimentar”.  



Caio Márcio Barreto Penna Chaves,  Advogado.  [Fonte: O Estado de Minas,  
Cartas à Redação, 11/8/2000] 
 
PANFLETO HOMOFÓBICO É ENCONTRADO EM COMITÊ DO PMDB EM MG 
No Comitê de Bonifácio Mourão (PMDB), prefeito e candidato à reeleição em 
Governador Valadares, foram encontrados pela Justiça Eleitoral, panfletos 
contendo textos que agridem os homossexuais. Com  uma foto de dois homens se 
beijando, diz o folheto:  “É isso que o PT quer para nossas famílias”, vindo 
assinados pelo Movimento de Defesa da Dignidade da Família Cristã Brasileira. O  
texto diz  ainda: “Diga não para essa aberração”. O candidato negou a autoria do 
folheto. [Fonte: Arquivo GGB, Internet, denúncia de  ju@glsparty.com.br, 19-9-
2000]. 
 
 
 
JORNALISTA CONDENA PARADA GAY, ES 
O jornalista Uchôa de Mendonça, de  “A Gazeta”, do Espírito Santo, escreveu: 
“São Paulo, além do ‘fenômeno’ Pitta, Nicéia e outros casos escabrosos, reuniu 
domingo, dia 25 último, a 4ª Parada do Orgulho GLBT, dando à Polícia um 
aglomerado de 100 mil ‘bichas’, o maior evento do gênero no país. Ainda não 
consegui avaliar o que representam essas cavalares manifestações, se dizem 
respeito a uma maneira ostensiva de se exporem, contra os que condenam esse 
tipo de comportamento ou se, na realidade, o movimento está mais para um 
protesto coletivo contra sua rejeição pela sociedade ou se, na verdade, essas 
manifestações fazem parte do que podemos chamar de cultura espalhafatosa dos 
gays, sempre extrovertidos no seu comportamento, mais para provocativo do que 
realmente engraçado. Quando menino, em São Mateus, conheci a primeira ‘bicha’ 
que andava perambulando pela cidade. Era um falante, desbocado, que alardeava 
sua condição de veado para todo mundo tomar conhecimento. Aqui em Vitória, no 
meu tempo de menino, também existia uma velha ‘bicha’, chamada de ‘Professor 
Irênio’, que vivia vestido de branco, impecável, com uma flor vermelha no peito e, 
no braço, pendurado, um guarda-chuva, que lhe dava um ar grotesco. O tempo 
passou e a veadagem foi se desenvolvendo. Chegamos ao disparate de uma 
manifestação da Parada Gay desfilar com 100 mil participantes, o que não deixa 
de ser interessante e até movimentar a classe política que, ávida por votos, é 
capaz até de dizer que é gay também...”[Fonte: “A Gazeta”, 2-7-2000] 
 
LEITOR CONDENA DIA DO ORGULHO GAY, RJ 
O músico Júpiter de Azevedo disse que sempre existiu, existe e  existirá a aversão 
e preconceito ao movimento que estimula a prática escandalosa da 
homossexualidade, e que  é preciso separar o joio do trigo: “o dia internacional do 
Orgulho Gay na verdade é o dia da vergonha gay, e esses  festejos são sua 
própria condenação e uma triste aberração. Os grupos de Drag Queens, Gays, 
Lésbicas e semelhantes não têm direitos a conquistar pelas suas práticas 
desviadas, levianas e nada naturais. A bandeira que tentam  hastear é a da 
vergonha.” [Fonte: Jornal do Comércio/RJ 11/7/1999]. 
 



CARTAZ DA MONT BLANC APREENDIDO POR SUGERIR LESBIANISMO, RJ  
Um cartaz promocional de uma campanha do ano passado exibido na vitrine da 
loja Caneta Continental, no Barra Shopping, no Rio de Janeiro, foi apreendido 
nesta semana por dois Comissários de Justiça da primeira vara da infância e da 
juventude. O motivo alegado é que ele sugere o lesbianismo. Isto porque a peça 
mostra a imagem de uma mulher com os seios nus supostamente apoiados por 
mãos femininas, já que as unhas são pintadas. Sobre o corpo, aparece a frase: “ I 
love you” escrita com caneta Mont Blanc. Além de ter o cartaz apreendido, a loja 
foi acusada de apresentar cena de nudez de forma inadequada ao Estatuto da 
Criança e do Adolescente.[Fonte: Arquivo GGB, Internet, denúncia da “Liga 
Estratégica de Gays e Lésbicas”,  legal.bra@uol.com.br, 13-3-2000]. 
 
JORNALISTA RIDICULARIZA PARADA GAY, RJ 
O jornalista Gilberto de Mello Kujawaski em artigo intitulado NÉLSON 
RODRIGUES E A PARADA GAY, escreveu: “O que põe a perder esses gays de 
parada não é sua compulsão sexual atípica, é o excesso de frescura... Basta o 
nome gay para avacalhar a classe. Por que razão os sodomitas teriam que ser 
boçalmente alegres, estupidamente festivos? Hoje, o sodomita e a sodomita 
viraram figuras ridículas, palhaços, um grupo de bonecas e travecas rebolando na 
avenida sem nenhuma dignidade. Que ninguém se engane. Os gays estão se 
infiltrando em todos os setores da sociedade como verdadeira maçonaria ou 
sociedade secreta. “ [Fonte: Jornal do Brasil, 7-7-2000, notícia divulgada na 
Internet por João Silvério Trevisan] 
 
APRESENTADOR DE TV  DEBOCHA DOS GAYS EM SÃO PAULO  
Os ouvintes da rádio JOVEN PAN 2, de São Paulo, estão exigindo um pedido de 
desculpas no ar do apresentador Luciano Huck, que vem debochando dos gays 
que ligam, aos domingos, para o seu programa TORPEDO, da Jovem Pan. No dia 
11/6, três homossexuais não gostaram de serem tratados com menosprezo e 
sarcasmo pelo apresentador. Os ouvintes disseram que esta não foi a primeira vez 
que os gays foram alvo de gozações por parte de Huck. [Fonte: Correio da Bahia, 
23/6/2000].  
 
CARTAZ DO ORGULHO GAY É PROIBIDO NO METRÔ DE SÃO PAULO  
A diretoria do Metrô de São Paulo impediu a divulgação em suas dependências do 
cartaz da 4a Parada do Orgulho Gay. “Não há nenhuma justificativa plausível para 
este ato,” disse Carlos Passarelli, responsável pela articulação do Ministério da 
Saúde com a prevenção de DST/Aids  junto à comunidade homossexual. [Fonte: 
Diário Catarinense/SP 23/06/2000]. 
 
MALUF POSICIONA-SE CONTRA HOMOSSEXUAIS NA TV EM SÃO PAULO 
Utilizando-se do que considera ser um dos   principais pontos fracos da campanha 
de Marta Suplicy (PT) à prefeitura paulistana, o candidato do PPB, Paulo Maluf, 
fez um apelo aos cristãos para que não votem na petista por sua postura de 
defesa da ampliação do direito ao aborto e da parceria civil entre homossexuais. 
“Sou cristão e respeito muito os evangélicos. Se você é cristão, a outra candidata 
defende certas coisas inaceitáveis para um cristão: defende o aborto e a 



oficialização da união entre  pessoas do mesmo sexo”, disse. “Como cristão, 
recrimino essa posição.” [Fonte: Folha de S.Paulo,6-10-2000]. 
 
HOMOFOBIA NA MÍDIA, SP 
Mário Sérgio Conti em artigo sobre o Morumbi Fashion,  disse que Tuffi Duek, das 
grifes Fórum e Triton, destoa no mundo da moda “porque, num mundo repleto de 
maricas, é um heterossexual assumido, que tem duas filhas”. Um tal de Gil’s 
Restaurante recém inaugurado na 9 de Julho, fez a gracinha de abrir um terceiro 
banheiro, reservado a gays. Será que eles querem dizer que homossexuais 
devem ser mantidos isolados de homens e mulheres “normais”? [Fonte: Revista 
da Folha/SP 9/7/2000]. 
 
CONY ASSOCIA AIDS A HOMOSSEXUAIS 
Carlos Heitor Cony , articulista da  Folha de São Paulo, em crônica  de 3 de Março 
de 2000 disse que “para pegar AIDS na certa basta frequentar  gays.” [Fonte: 
Folha de São Paulo,3-3-2000] 
 
HACKER DESTROI SITE GAY NA INTERNET 
Mensagem divulgada nos sites gays do Brasil: “Essa pagina foi hackeada pelo 
movimento anti-gay: hahahahahaha hahahahahahahaha hahhahahahahahaha 
hahahahahahahhahhaha. Os bichinhas e viadinhos vão ficar sem um ponto de 
encontro! Que os gays sejam expulsos da Internet.  viva os héteros! [Fonte:  
http://zezegodoy.jumpfun.com/ , 29-9-2000] 
 
SITE NA INTERNET HOSTILIZA RENATO RUSSO 
“Em 1982 nascia  a banda Legião Urbana, que futuramente seria chamada de 
melhor banda de rock do Brasil. Mas é claro que existe gente como nós, com um 
bom senso crítico, que acha essa banda uma bosta. Ela só não é pior porque 
Renato Russo morreu. A banda, aquela porcaria nunca foi boa. A começar pelo 
vocalista e compositor, o fresco do Renato Russo, que tem uma voz muito ruim, 
muito desafinada, pra um cantor profissional. Se não bastasse isso, o Renato 
Russo ainda era viadão! E assumido! Ora, qual o exemplo pra sociedade que um 
cara desses dá? Era frango, e ainda dava o cu sem camisinha!  Ele fez tanta 
merda durante  a vida, que ela acabou só servindo pra isso mesmo: Deixar de 
exemplo que não se deve transar sem camisinha. E pra finalizar esse texto, 
agradecemos ao outro viado que passou AIDS pro Renato, e livrou nossos 
ouvidos de mais músicas idiotas. Mas bem que ele podia ter morrido bem antes, 
né?” [Fonte: Arquivo do GGB, Internet, http://www.odeiolegiao.cjb.net/ 6/2000] 
 
CHICO ANISIO DÁ ENTREVISTA HOMOFÓBICA  NA INTERNET 
Chico Anísio, em entrevista para o site MR ZIP, declarou: 
Mr.Zip - Fala-se muito em homossexualismo entre os artistas de televisão. O que 
você acha disto? 
Chico - Não tinha não. Acho melancólico. Daqui a um tempo, a minha profissão 
estará ligada ao homossexualismo tanto quanto a de bailarino se tornou. Eu sou 
do tempo em que todo comediante era espada e que as mulheres eram 
apaixonadas pelos humoristas. Acho que o problema vem dos diretores. Há um 



certo número de diretores homossexuais. Eu não tenho nada contra os caras 
serem homossexuais. É uma opção e eu respeito isso. O problema são as 
panelinhas, onde só entram homossexuais.   
Mr.Zip - O que você está querendo dizer? 
Chico - Que nas novelas dirigidas por homossexuais, além dos grandes astros só 
entram bichas. Nas novelas em que os diretores são bichas, os bichas têm tudo. 
Quem não é bicha não tem. Eu tenho um filho de 36 anos, que é homem e um 
ótimo ator, e não consegue trabalho em novela nenhuma. É um mistério, uma 
coisa extremamente desagradável. Os únicos que deram trabalho para ele foram o 
Ricardo Waddington e o Jayme Monjardim, que são “espadas”. Metade deles fui 
eu quem botou na Globo. Então, eu fico pensando... Estou vivo e eles fazem isso 
com meus filhos. Imagina quando eu morrer?” [Fonte: Arquivo GGB, Internet, 
denúncia de  maite1@uol.com.br, http://www.mrzip.com.br/entrevista/enchte.html, 
5-7-2000] 
 
NOVELA UGA UGA DISCRIMINA HOMOSSEXUAL 
A novela “UGA UGA” deixou os gays irados quando o personagem Beterraba, na 
pele do ator Marcelo Novaes, foge de bandidos vestido de mulher e os vizinhos 
insinuam  que  ele é homossexual. Beterraba reage ofendido, achando que sua 
honra foi dilacerada. Segundo a comunidade gay, Beterraba, mais tarde recebe 
uma cantada de um homem e o nocauteia com um soco, na frente de uma grande 
quantidade de pessoas, que nada fazem. Ele teria dito: “ Pior do que a invasão de 
marcianos à Terra é essa invasão moderna de boiolas.” [Fonte: Revista 
Manchete/SP, 3/6/2000] 
 
CANTOR DANIEL ESTIMULA VIOLÊNCIA CONTRA GAYS NA TV 
O cantor Daniel, fez uma declaração homofóbica no programa Domingo Legal:  
questionado sobre a fotografia que tirou de cueca, uma pessoa disse à Daniel que 
uma amiga dele comentou que na foto ele havia “saído com cara de boiola”. O 
cantor não conseguiu disfarçar seu constrangimento e ficou  ainda mais 
desconcertado  quando a mesma pessoa perguntou: “Você se achou com cara de 
boiola?”. Após a negativa, ele afirmou:  “este tipo de ‘desgosto’ eu não vou dar 
para o meu pai.” [Fonte: Arquivo GGB, Internet, denúncia de   
thewanderer@uol.com.br, 17-7-2000]. 
 
CANTOR DANIEL PREGA VIOLÊNCIA  ANTI-HOMOSSEXUAL 
Daniel fala das conquistas que lhe são atribuídas  com naturalidade. Só perde a 
estribeira, como dizem os caipiras, quando lhe perguntam sobre o que faria, caso 
visse homens se beijando. “É capaz de eu dar umas porradas neles. Ah... perto de 
mim, bicho. Que faça longe, não é verdade? diz. É aí que o circo pega fogo.” 
[Fonte: IstoÉ Gente, 20 de dezembro de 1999] 
 
HOMOFOBIA DE LEITORES DA REVISTA DA WEB  
Cartas chegaram a redação da Revista da Web de maio de 2000, edição 8,  com 
relatos homofóbicos referentes à capa com o modelo Paulo Zulu. “Em meu 
trabalho fui pichado por estar carregando uma revista feminina ou de gays”, 
“Como posso sair com minha revista da Web! na rua se as pessoas vão ver que 



tem um cara na capa? Elas podem pensar que sou gay ou coisa parecida”, “Essa 
capa com Paulo Zulu é ridícula. Essa revista não é a G Magazine”, “Quando fui 
mostrar para meus colegas, ficaram me chamando de boiola”, “a capa da última 
edição, que mais parece de revista gay (...) essas montagens que não dizem 
nada”, “Não sou contra a beleza masculina, mas é humanamente impossível que 
eu me imagine andando pelas ruas com uma revista com tal capa.”, “Minha mãe, 
passando pelo quarto, perguntou: Essa revista é de homem pelado? Por favor, 
pessoal, não me façam passar por uma situação constrangedora como essa de 
novo”. [Fonte: Arquivo GGB, Internet, denúncia de  ginzburg@zaz.com.br,15-5-
2000]. 
 
PERSONAGENS HOMOSSEXUAIS SÃO CENSURADOS NA TV 
 A primeira semana de vigência da Portaria 796 do Ministério da Justiça – que 
determina a classificação dos programas de TV por idade – não provocou 
mudanças significativas na programação das emissoras, uma vez que cenas de 
violência e sexo continuam sendo exibidas. A Portaria, além de provocar alvoroço 
nas emissoras, já começou a dar dor-de-cabeça para autores e diretores de TV. 
Depois do Pitbicha, personagem de Tom Cavalcante no Megatom – cortado do 
programa, Suzy (Cláudia Lira), que teria envolvimento homossexual com Maria 
João (Vivianne Pasmanter), em Uga Uga, será modificada. [Fonte: O Dia, 24-9-
2000]. 
 
BEIJO GAY CENSURADO 
Cenas mostrando beijos apaixonados entre casais homossexuais levaram a 
campanha publicitária de O Site ao conselho Nacional de Auto-Regulamentação 
Publicitária (Conar). Sintonizado com as últimas ações “moralizantes” do Ministério 
da Justiça e do Juizado de Menores , especialmente do Rio de Janeiro, o Conar 
sugeriu que, por causa do seu conteúdo polêmico, a campanha fosse  veiculada 
pela televisão apenas em horários de pequeno alcance de público ou seja,  após 
as 22 horas.[ Fonte: Jornal da Tarde/SP,  16/11/2000] 
 
 
7.Insulto e Preconceito Anti-Homossexual: 25 casos 
 
SITE PREGA IDÉIAS NAZISTAS CONTRA HOMOSSEXUAIS 
Um site em português, hospedado no Canadá, e que  se identifica como o 
“Nacional Socialismo de Blumenau”, tem uma seção totalmente dedicada a 
desmoralizar a homossexualidade, pregando inclusive que seja feita uma 
campanha contra as firmas  que admitam homossexuais como funcionários: “um 
grupo que representa aberrações é o dos homossexuais. Vejam como estes 
trazem desgraça às sociedades! Quantos médicos, advogados, pais de família, 
perdem-se na noite, procurando travestis nas ruas de nossas cidades... A AIDS 
não seria uma doença de proporções tão calamitosas quanto é hoje, não fosse a 
promiscuidade dos homossexuais. A capacidade produtiva deles  fica aquém do 
discutível.” 
[Fonte: Arquivo GBB, denúncia de lfadigas@uol.com.br, 9-8-2000, 
http://www2.crosswinds.net/pampa/~nazihp/principal.htmhttp://www2.crosswinds.n



et/pampa/nazihp/principal.htm] 
 
1900 DENÚNCIAS NO DISQUE-HOMOSSEXUAL EM UMA SEMANA EM 
BRASÍLIA 
Inaugurado em Brasília, há apenas uma semana, o Disque Cidadania 
Homossexual já recebeu 1900 ligações vindas de todo Brasil, ou seja cerca de 
271 por dia, segundo informe de Caio Varela presidente do Grupo Atitude que 
coordena o projeto em parceria com o Governo Federal. O objetivo do serviço é 
esclarecer dúvidas quanto aos direitos homossexuais, amparar e dar assessoria 
jurídica à vítima de discriminação e agressão devido a sua orientação sexual.  O 
atendimento é feito diariamente pelo telefone 0800-61-1024 (a partir das 12:00), 
que é gratuito, mais informações sobre o Disque-Homossexual podem ser obtidas 
através do email sim24e10@hotmail.com ou pela Caixa Postal 2410 CEP 70849-
970 – Brasília – DF 
 
DEPUTADO XINGA RESTAURADORES DE “VIADO”, DF  
O deputado César Lacerda (PTB), do Distrito Federal, que, segundo consta, é 
useiro em  xingar as pessoas de viado, declarou: “Qual o lucro de Brasília ser 
Patrimônio Histórico da Humanidade? Nenhum, só atrapalha. Esse pessoal do 
Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional  não passa de uma trupe de 
viadinhos. Não sou preconceituoso, mas lá só tem bichas, que querem dirigir e 
mandar na cidade. É uma idiotice. Se tem mulher, para que homem casar com 
homem. Brasília tem problemas mais importantes para debater na Câmara, isso é 
problema mental’’, conclui.”[Fonte: Correio Brasiliense 20-6-2000]. 
 
DEPUTADO DIZ QUE HOMOSSEXUALISMO É  ANOMALIA, DF 
O Coronel José Rajão, deputado distrital de Brasília, pelo PSDB, disse: ‘‘Não 
podemos ficar estimulando o homossexualismo, que, em minha opinião, é uma 
anomalia’’.[Fonte: Correio Braziliense, 17-6-2000] 
 
ASSUMIR FILHO HOMOSSEXUAL NO NORDESTE AINDA É TABU 
Pesquisa apresentada esta semana no IV Congresso Brasileiro de Terapia 
Familiar e no II Encontro Latino Americano de Terapia Familiar mostrou que o que 
mais abala o pai nordestino é assumir um filho homossexual. [Fonte: Nacional / 
AL,  6/8/2000] 
 
DESEMBARGADOR FAZ INSINUAÇÕES SOBRE SEXUALIDADE DE 
GOVERNADOR, AL 
O desembargador Orlando Manso, presidente do Tribunal de Justiça de Alagoas, 
desafeto político e pessoal do governador Ronaldo Lessa (PSB), disse a imprensa 
local que o chefe do executivo estadual deveria acompanhar-se mais de mulheres, 
invés de homens que o cercam o dia todo e que por trás de um grande homem 
está sempre uma grande mulher. [Fonte: Registro de Queixas do Grupo Gay de 
Alagoas, 2000] 
 
CANDIDATO CHAMA PREFEITA DE SAPATÃO, AL 
O candidato a prefeito de Maceió pelo PPS, Regis Cavalcante, chamou a atual 



prefeita e candidata a reeleição Kátia Born (PSB) de “sapatão” e disse mais numa 
atitude de desespero: “ela não ama Maceió, ela ama é Roberta Miranda.” Ataques 
pessoais contra a prefeita Kátia Born também foram proferidos pelo candidato do 
PFL, José Thomás Nonô. [Fonte: Arquivo do  Grupo Gay de Alagoas, Revista 
Veja, 2000] 
 
INTERNAUTA INSULTA HOMOSSEXUAIS NA BAHIA  
Um estudante universitário, católico, enviou uma mensagem ao Grupo Gay da 
Bahia onde dizia: “protesto energicamente contra a infame escolha do valoroso 
mártir São Sebastião como patrono de gente depravada como vocês, não aceito a 
escolha de um lugar sagrado como templo da ignomínia mais descarada. Protesto, 
protesto, protesto! Canalhas”.[Fonte: Arquivo GGB, Internet, ajofi@zip.net, 21-1-
2000] 
 
CANDIDATO DO PFL É CONTRA  LEI ANTI-HOMOFOBIA, MG 
O candidato Alberto Bejani,  de Juiz de Fora, declarou-se contra a Lei anti-
Homofobia: “se eu estiver em um restaurante com a minha esposa e meus filhos, 
e ver dois barbados se beijando, eu vou levantar e vou sair. Não tenha dúvida: eu 
não vou explicar para meu filho o que está acontecendo ali. Como vou explicar 
dois homens se beijando na boca? Acho que estas coisas têm que ser 
modificadas.” [Fonte: Tribuna de Minas / MG,  9/7/2000] 
 
PREFEITO DE BELO HORIZONTE DIZ QUE HOMOSSEXUALIDADE É DESVIO, 
MG 
No debate de encerramento da campanha política, realizado pela rede 
Bandeirantes, o Prefeito Célio de Castro (PSB) disse que “o homossexualismo é 
um desvio de conduta;  como médico posso afirmar que as teorias mais 
avançadas revelam um desvio de conduta, que não significa nada de um desvio 
ético e comportamental. É um desvio de personalidade e como tal tem de ser 
tratado, com respeito, carinho e orientação científica rigorosa.” [Fonte: Jornal do 
Brasil, 30/9/2000] 
 
 
PANFLETOS ATACAM HOMOSSEXUAIS EM GOV. VALADARES, MG 
Panfletos apócrifos, com um texto preconceituoso contra os homossexuais, foram 
encontrados pela justiça no comitê eleitoral do vereador  Bonifácio Mourão 
(PMDB), candidato a reeleição em Governador Valadares. Nos Panfletos, aparece 
uma foto de dois homens se beijando e a inscrição: “É isso que o PT quer para 
nossas famílias.[Fonte: Diário Popular/SP 19/9/2000] 
 
CENAS EXPLÍCITAS DE HOMOFOBIA, RJ 
Segundo o Disque Defesa Homossexual, do Rio de Janeiro, de julho de 1999 a 
janeiro de 2000 ocorreram 163 denúncias, uma média de 27 por mês. “Um número 
alto considerando que o serviço funciona há seis meses”, diz o sociólogo Almir 
Pereira Júnior, supervisor geral do DDH. Cerca de 32% dos casos ocorreram em 
locais públicos e partiram de pessoas sem relação com a vítima. “São muitos os 
maus-tratos em estabelecimentos comerciais, por exemplo”, informa o supervisor. 



31% dos casos referem-se a preconceito por parte da família, de amigos ou 
vizinhos. “Tivemos o caso de uma mulher de cerca de 40 anos que começou a 
namorar uma jovem de 18. Quando o pai da adolescente descobriu,  fez da vida 
das duas um inferno. Acabou virando caso de polícia e tivemos que intervir”, conta 
Silvia Ramos, subsecretária adjunta da Secretaria de Segurança. Com maior 
concentração de points gays, a Zona Sul é líder do ranking da discriminação, 
registrando 26% das agressões. A seguir vêm Centro e Zona Norte, com 16,5% 
cada, e a Zona Oeste, com 15,5%. A Baixada Fluminense, palco de 12% das 
denúncias, contabiliza uma estatística macabra com relação ao tipo de agressão: 
os 13 assassinatos denunciados ao DDH aconteceram lá. O motivo, para Silvia 
Ramos, é a homofobia. “A vida na Baixada vale muito pouco . A vida do 
homossexual, infelizmente, vale muito menos”, diz. Para o antropólogo Patrick 
Larvie, que pesquisa há 10 anos temas ligados à sexualidade no Instituto de 
Estudos da Religião, o fato de homossexuais serem considerados vítimas fáceis 
tem apoio numa presunção de impunidade. “Houve um assalto a dois 
homossexuais no Aterro que ilustra isso. Quando o casal pediu ajuda a dois 
policiais foi discriminado. As pessoas acham que agressões contra gays, lésbicas 
e travestis podem ficar impunes porque são mais difíceis de serem denunciadas”, 
diz o pesquisador, um dos criadores do DDH. Pelas ruas, a discriminação contra 
homossexuais não é, necessariamente, verbal ou física. Há um outro tipo de 
preconceito que, embora silencioso, ofende tanto quanto piadinhas de mau gosto 
e agressões físicas. O Jornal do Brasil acompanhou um casal de lésbicas pelas 
ruas de um bairro carioca e pôde flagrar os olhares curiosos, as expressões de 
espanto e o comportamento um tanto incomodado de pessoas que percebiam a 
orientação sexual das duas. Quem passava  e via Rosângela Castro, de 43 anos, 
e Simone Barreto, de 25, de mãos dadas, virava o rosto espantado para ver a 
cena. Num ponto de ônibus, três meninas cochichavam, aos risos, após ver o 
casal se abraçar. Duas balconistas de uma lanchonete em frente olhavam 
atentamente e, ao vê-las se acariciando no rosto, puseram a mão na boca e 
balançaram a cabeça de um lado para outro. Ao entrar num shopping abraçadas, 
viraram atração para uns, enquanto senhoras constrangidas desviavam o olhar. 
Rosângela, diretora do Grupo Arco-íris de Conscientização Homossexual, saiu às 
ruas com Simone pronta para se defender. Na bolsa, a bandeira do arco-íris, 
broches e folhetos com informações e telefones úteis aos homossexuais. “Se algo 
acontecer, tiro as coisas da bolsa, digo que sou militante e ligo para o 190 da 
polícia”, disse.  Para Simone, estudante de direito, o pior preconceito não vem dos 
desconhecidos. “É cruel ser alvo de discriminação dentro de casa”. A.C., 30 anos, 
promotora de vendas, sentiu isso na pele. Após revelar aos pais que era lésbica 
ouviu, em várias brigas, a expressão “sua sapatão”. “A auto-estima vai lá embaixo 
e demora para se refazer. Hoje consigo ter uma relação melhor com eles”, diz. O 
medo de ser discriminada em casa e no trabalho impede A.P. de 26 anos, de 
assumir publicamente sua homossexualidade. Vítima de piadas de mau gosto 
vindas principalmente de homens, ela freqüenta bares gays com sua namorada, 
de 21 anos. “Uma vez peguei um táxi em frente a uma das boates e o motorista 
me disse que não entendia como uma mulher tão bonita podia ser lésbica. Esse 
tipo de comentário acaba incomodando”, diz. Iguais em gênero e nome, os 
homens despertam o mesmo grau de estranheza - quando não, de aversão e até 



violência – ao andarem pelas ruas da cidade. Basta o cabeleireiro Ronaldo C., 36 
anos, derramar um olhar mais intenso, ou buscar as mãos e lábios do segurança 
Ronaldo M., 33 anos, que os olhos em torno se arregalam, sorrisos amarelos 
aparecem e os comentários agressivos são disparados. O casal sabe disso. E 
sabe também que namoro, mesmo na liberal cidade do Rio de Janeiro, só em 
eventos gays ou lugares exclusivos. A  pedido do JB, os Ronaldos, anônimos que 
namoram firme há quatro meses, foram testar seus conterrâneos. A idéia era 
saber até que ponto o carioca comum - e não apenas os temidos e intolerantes pit 
boys - pode suportar uma troca de carinhos e beijos entre homens, dentro dos 
limites de um casal heterossexual. O lugar escolhido foi um dos melhores points 
para homens, casados e solteiros, azararem mulheres, “idem e idem”, no Centro 
do Rio: o Arco do Telles. A reação foi a pior possível. O primeiro beijo entre os 
dois destravou de imediato uma bateria de comentários preconceituosos. “Que 
absurdo! Dois homens se beijando. Vai procurar mulher seu veado”, foi o mais 
suave. Ao final de 15 minutos, com vendedores de bala estáticos, de boca aberta, 
e um freguês já de mãos na cabeça, os comentários indignados se tornaram 
agressivos. Um jato de chope foi atirado de uma roda de homens na direção da 
mesa dos dois. Ronaldo, o segurança, teve a camisa molhada. O clima pesado 
forçou uma retirada. “Dialogar com esse tipo de gente é impossível”, reagiu, já na 
praça em frente aos bares, o Ronaldo cabeleireiro. “Dava vontade de ter poder. 
Uma carteira importante para chegar e me impor ali”, reclamou o segurança. Para 
alguns gays essas reações não significam preconceito, são normais. O empresário 
Alexandre Jobim, 39 anos, aposta num estranhamento natural. “Se eu sair por aí 
de mãos dadas com meu namorado, trocando beijos, todo mundo vai olhar”, 
conta. E acrescenta: “Eu mesmo já senti desconforto quando, no metrô, um casal 
hetero começou a se beijar escancaradamente”, lembra Ronaldo, o cabeleireiro, 
discorda: “a gente sabe quando o olhar é do tipo -  que lindo! ou do tipo 
preconceituoso”, diz. O repórter do Jornal do Brasil visitou academias de jiujítsu 
como um futuro aluno - a descoberta de um homossexual entre os alunos poderia 
receber um outro tipo de corretivo. “Se aparecer um balé aqui, vai ter corredor 
polonês na certa”, contou o aluno, faixa azul, de uma academia na Barra. Balé, 
bem entendido, é um sinônimo de tatame para homossexuais. Nas academias de 
luta-livre, não teria conversa, nem corretivo: os gays não poderiam passar da 
porta. “Não dá. Nós lutamos sem camisa, só de sunga, num esporte de muito 
contato. Não dá para ter gays aqui. Ia pegar mal”, contou o professor de uma 
academia da Tijuca. [Fonte: Arquivo GGB, Internet, matéria enviada por 
zen@osite.com.br, 27-2-2000] 
 
DEPUTADO PROVA ESTUPIDEZ HOMOFÓBICA, RJ 
O deputado Wolney Trindade (PDT) em discurso na Assembléia Legislativa do Rio 
de Janeiro,  para homenagear São Francisco de Assis, eleito por ele padroeiro dos 
gays, disse esta gracinha de mau gosto:  “porque é dando que se recebe”. [Fonte: 
O Dia,5-10-2000]. 
 
FACÇÃO NAZISTA ANTI-GAY DA  TORCIDA DO FLAMENGO, RJ 
Integrantes de uma torcida organizada do Flamengo foram acusados  pela polícia 
de incentivar a violência, cultuar o nazismo e praticar o racismo. Policiais Federais, 



acompanhados de membros do grupo gay Vinte e Oito de Junho, interditaram de 
manhã, em Nova Iguaçu, a loja da Facção da Raça Rubro-Negra Nazista da 
Baixada. [Fonte: O Globo/RJ,   8/7/2000]. 
 
LUTADOR DE JIUJÍTSU ACUSADO DE DISCRIMINAÇÃO SEXUAL, RJ 
O presidente da Federação de Jiu-Jítsu do Rio e tio do lutador  Royler, Robson 
Gracie, foi acusado de estimular a discriminação sexual no esporte. Robson é pai 
de Ryan Gracie, de 25 anos, acusado de esfaquear Marcus Vinícius da Rosa na 
boate Ilha da Fantasia, por defender os homossexuais.  Royler apoiou  a prisão de 
seu primo, Ryan, se ficar comprovada a culpa. “Todos têm de pagar”, disse. 
[Fonte: Jornal Estado de São Paulo, 21-2-2000] 
 
LÍDER INTEGRALISTA É CONTRA HOMOSSEXUAIS EM SÃO PAULO 
“Devemos fazer de tudo para reprimir o homossexualismo, principalmente nos 
meios de comunicação”, declarou Anésio de Lara Campos Júnior, 70, principal 
líder do Movimento Integralista Brasileiro, grupo de extrema direita, cujas idéias 
são seguidas pelos Skinheads e pelos Carecas do ABC, acusados de assassinar 
o adestrador de cães Edson Néris da Silva. Para Anésio, os programas de TV 
estimulam o homossexualismo, “os homossexuais têm grande espaço nos meios 
de comunicação, e isso é ruim”, afirmou. [Noticias Populares/SP, 13-2-2000] 
 
ESTUDANTES TEMEM SE ASSUMIR, SP 
Os homossexuais ainda têm medo de assumir sua preferência sexual diante dos 
amigos da Universidade. Para eles, ainda existe muito preconceito por parte das 
pessoas e discriminação. Mesmo assim, alguns decidem assumir sua opção 
sexual quando entram na faculdade por acreditar que nesse ambiente as pessoas 
estão livres desse preconceito. [Fonte: Valeparaibano/São José dos Campos-SP,   
8/7/2000] 
 
CARECAS ODEIAM E AGRIDEM HOMOSSEXUAIS, SP  
Em São Paulo o assassinato do adestrador de cães Edson Néris da Silva por um 
grupo de skinheads que se auto-intitulam Carecas do ABC, na Praça da 
República, Centro de São Paulo, despertou as autoridades paulistas para o 
ressurgimento de uma forte organização neonazista que emprega a violência 
contra homossexuais, negros, nordestinos e judeus. “É certo que existem pelo 
menos três grupos expressivos agindo em São Paulo. São articulados e têm 
preparo paramilitar”, diz o procurador Carlos Cardoso, assessor de Direitos 
Humanos do Ministério Público paulista, encarregado de organizar a  força-tarefa 
para identificar e desmantelar grupos neonazistas. O promotor Marcelo Milani  
ignorava que os neonazistas continuavam tão organizados. “Pensei que agiam 
mais pela Internet” diz, lembrando que o caso de Néris  demonstra que aumentou 
o nível de intolerância dos neonazistas. “Nesse caso foi um homossexual. 
Amanhã, quem será? Eles julgam, condenam e executam”.  Ele disse que o brutal 
assassinato do adestrador de cães acordou as autoridades paulistas para a 
necessidade de um plano que resulte no desmantelamento desses grupos.”  
Já no Rio, o movimento dos skinheads não despreza os negros, mas odeiam os 
homossexuais e os judeus. Os skinheads cariocas também têm uma 



particularidade: “a maioria não raspa mais as  cabeças pois raspados têm mais 
dificuldade de conseguir emprego. E com a cabeça raspada muitos se sentem 
marginalizados”, diz  Gedylson, serigrafista de 27 anos que não quis dar o 
sobrenome. Gedylson,  não esconde a aversão por homossexuais e judeus. “Não 
gostamos dos gays porque ser homossexual é ir contra a natureza humana. Se 
tivesse um filho gay, renegaria”. No caso dos homossexuais, ele confessou  que 
não existe muita benevolência: “Estava esperando minha namorada e um cara 
começou a me cantar. Não deu para agüentar. Bati mesmo”.[Fonte: O Estado de 
São Paulo, 13-2-2000] 
 
EDITOR DISCRIMINA HOMOSSEXUAIS EM PALESTRA NO PARANÁ 
Aramis Chaim, proprietário da Livraria do Chain, em palestra no dia 1-6-2000, em 
uma universidade do Paraná, declarou: “a Universidade brasileira contemporânea 
é uma reunião de professores tartarugas incapazes  de formar guerreiros 
nacionalistas,  formando apenas um bando  de viados, lésbicas e bandidos; gente 
sem vergonha na cara”.[Fonte: Arquivo GGB, Internet, denúncia de 
gomesaugusto@hotmail.com,  2-6-2000]. 
 
CARTAZES HOMOFÓBICOS EM CURITIBA 
Cartazes  com a frase: “Faça seu dia feliz, acabe com o Homossexualismo” 
mostrando um revólver e assinados pelo grupo Resistência 88,  foram afixados em 
diversos postes na zona central de   Curitiba. Os grupos homossexuais do Paraná 
protestaram, exigindo apuração por parte da Secretaria de Segurança Pública.  
[Fonte: Gazeta do Povo/Curitiba-PR,  20/8/2000] 
 
GAY NEGRO É INSULTADO EM CURITIBA 
Um jovem  negro  gay de Curitiba foi expulso pelo  dono de uma pensão, 
insultando-o: “NEGRO VIADO, ENCARDIDO!” O Grupo INPAR 28 de Junho do 
Paraná acompanha o caso. [Fonte: Arquivo do GGB, Internet, Beto Kaiser, 12-5—
2000] 
 
REPRESÁLIAS A QUEM POSA NU 
Barrados pelo preconceito impostos pela sociedade machista,  modelos 
masculinos  que se atrevem a posar nus são afastados de  seus trabalhos ou 
grupo social,  como foi o caso do cigano  Cláudio Ferraz,  que após posar para G 
Magazine foi expulso de sua tribo; por sua vez,  o soldado Marcelo Nogueira  após 
posar nu foi afastado da polícia.[Fonte: O Grito 9/2000] 
 
VITOR FASANO PROCESSA VEJA POR “DANOS MORAIS” 
O ator Vitor Fasano vai receber R$151 mil da revista  Veja por “danos morais”: o 
motivo foi a publicação de uma entrevista em 10 de outubro de 1995 e notas na 
coluna Tutty Vasques, onde foram feitas alusões “ofensivas” à sua sexualidade. 
Além do título “Eu não sou homossexual”, a edição teria distorcido as respostas de 
Fasano, induzindo os leitores a pensarem que ele odiava homossexuais, 
simpatizava com idéias nazistas e criticava a organização da Rede Globo. Por 
conta deste processo, o GGB criou o prêmio “100% Heterossexual”, conferindo a 
Fasano o primeiro lugar da premiação.  [Fonte: Revista Consultor Jurídico, 



18/9/2000.] 
 
 
 
 
MANUAL  DISCRIMINA HOMOSSEXUAIS 
Consta no “Manual de Orientações Para o Trabalho de Campo”, da “Pesquisa 
Nacional Violência, AIDS e Drogas nas Escolas”, patrocinado pela Unesco, no 
item 28, página 8, a seguinte redação: “Em todos os casos, a instituição deve ser 
extremamente criteriosa na escolha (dos participantes). Algumas pessoas não são 
aceitas por grupos jovens/adolescentes e têm dificuldade em realizar o trabalho 
por apresentar determinadas características como: gaguejar, “fazer trejeitos”, usar 
linguagem inadequada, ter “maneirismos”, etc. Os pesquisadores devem ser 
pessoas simpáticas, com certo senso de humor, inteligentes, capazes de entender 
e explicar a pesquisa - mas não podem se confundir com os próprios 
adolescentes. Então, a instituição deve recomendar cuidado com roupas 
inadequadas, jóias, bonés, etc.” Representantes da UNESCO que reafirmaram a 
posição discriminatória em relação a homossexuais,  justificando-a tal como se 
encontra no trecho transcrito do documento. [Fonte: Arquivo GGB, Internet, 
denúncia de cdfernandez” - cdfernandez@bol.com.br, 2-5-2000]. 
 
 
8. Lesbofobia: Violência anti-lésbica 8 casos 
 
BOATE EXPULSA LÉSBICAS POR BEIJO NA BOCA EM BRASÍLIA 
Glenda, 21, cabelos curtos em mechas loiras, vestia uma saia delicada, quando o 
segurança da boate que freqüentava convidou a retirar-se da casa. O motivo da 
expulsão era único:  Glenda havia trocado um beijo com a namorada, de 23 anos. 
[Fonte: Correio Braziliense, 2-6-2000] 
 
LÉSBICA É  AMEAÇADA DE MORTE EM MINAS GERAIS 
A lésbica e militante do PSTU, Soraia, também presidente do Sindicato dos 
Empregados em estabelecimentos de Serviço de Saúde e da Associação Lésbica 
de Minas Gerais foi ameaçada de morte por um grupo de cinco rapazes que 
entraram no sindicato e deixaram um pacote que  continha uma bomba com uma 
suástica e um bilhete onde se lia: “Na próxima vez vai ser pra matar!” [Fonte: 
Arquivo GGB, Internet, denúncia de gomesaugusto@hotmail.com, 2-10-2000] 
 
LÉSBICA É VÍTIMA DO GOLPE BOA-NOITE CINDERELA, RJ 
Encantada com uma moça que acabara de conhecer em uma boate, Beatriz não 
pensou duas vezes em levá-la para sua casa após conversarem, dançarem e 
beberem juntas. Em poucos minutos porém, Beatriz começou a sentir um mal-
estar e ao chegar em casa caiu em sono profundo. No dia seguinte: sua casa 
havia sido revirada e sua carteira roubada. Beatriz foi mais uma vítima do golpe do 
sonífero conhecido como “Boa-noite, Cinderela” , que ataca gays e agora também 
lésbicas. [Fonte: Jornal Agora São Paulo/SP 30/07/2000]. 
 



LÉSBICA É VIOLENTADA EM SP 
L. , lésbica assumida,  41 anos, foi estuprada pelo filho do dono da loja onde 
trabalhava  em S.Paulo.  O crime ocorreu na Sede da Associação dos Lojistas, 
local próximo ao estabelecimento, onde o acusado teria marcado com a 
funcionária uma reunião para tratar de Marketing. Aí ela  foi ameaçada por ele 
com um objeto cortante e obrigada a despir-se, sendo do conhecimento dos 
colegas que  era lésbica e mantinha um caso com outra  mulher. [Fonte: O Estado 
de São Paulo, 21/9/2000] 
 
LÉSBICAS SÃO BARRADAS EM MOTEL  EM SÃO PAULO 
Duas lésbicas, S. e C.  dirigiram-se ao Motel  Marcelha, situado na Av. Luiz Inácio 
de Anhaia Melo,  na Vila Prudente, na cidade de São Paulo, e foram barradas na 
porta pela funcionaria “que alegou ter que falar com o responsável para permitir 
nossa  entrada...ficamos mais de 20 minutos aguardando e a funcionaria só o que 
fazia era balançar a cabeça, olhando para nossas identidades.” [Fonte: Arquivo do 
GGB,  5/10/2000, silviacristina_2001@hotmail.com] 
 
LÉSBICAS REINVIDICAM IDENIZAÇÃO EM SÃO LEOPOLDO, RS 
Mara Leme Baptista Carmo, 38, Valquíria da Silva, 24, acusam três pessoas de tê-
las ofendido e provocado um escândalo em sua lancharia. Também disseram 
serem alvo de ameaça de despejo por assumirem sua opção sexual. O casal já 
denunciou na delegacia os xingamentos e agressões físicas sofridos em publico e, 
neste mês, querem exigir na justiça uma indenização de cerca de R$5 mil por 
danos morais. [Diário Catarinense/SC, 12-3-2000] 
  
LÉSBICAS SÃO DISCRIMINADAS E AMEAÇADAS DE MORTE, RS  
As lésbicas, Mara Lene Baptista do Carmo, 38, e Valquiria Aparecida Moreira da 
Silva, 24, comerciantes de São Leopoldo obtiveram na Justiça uma indenização 
de 15 salários mínimos por danos morais. Mara e Valquiria, inquilinas de um 
prédio na Avenida Feitoria, onde mantinham uma lancheria, foram agredidas com 
palavras de baixo calão diante de toda a vizinhança. O estabelecimento acabou 
fechado: “ficamos semanas sem ganhar um só real porque chegaram gritando que 
somos lésbicas, machorras e sapatões, houve um boicote total” diz Mara. O 
contrato tinha duração de um ano, mas, nos últimos meses, as duas teriam 
recebido até ameaças de morte para deixar o lugar.[Fonte: Jornal Zero Hora,  
Internet em 17-5-2000] 
 
COMPAQ DISCRIMINA LÉSBICAS NA INTERNET 
“Dirijo-me a comunidade GLS para relatar-lhes fatos ocorridos nos bastidores da 
Internet, envolvendo a empresa “Compaq” que há muito deslustra a comunidade 
GLS do nosso país. Recentemente, esta indigitada empresa visando aumentar 
suas vendas e lucros, divulgou um “banner” para ser inserido nos sites. Pois bem. 
Após efetivarmos a inscrição para inserir o “banner” na Home Page do #Lesbians 
da Rede Brasnet (IRC - Internet Relay Chat), ou seja, http://lesbiansbrasnet.cjb.net 
ou  http://virtual.pt..fortunecity.com/teclados/14, obtivemos a seguinte descrição do 
nosso site e canal, composto por Lesbians, Gays e Simpatizantes: “Obrigado por 
sua inscrição em nosso Programa de Afiliados Compaq. Infelizmente não nos foi 



possível aceitar sua inscrição nesse momento pela seguinte razão: o seu site 
possui conteúdo inaceitável nos não podemos aceitar inscrições de sites que 
possuam conteúdo por nos considerado ofensivo, ilegal, sexualmente explicitos 
e/ou visualmente violento. Nem sites com links para esse tipo de conteúdo.  
Convidamos você a enviar novamente a sua inscrição para o Programa de 
Afiliados Compaq”. As alusões e denúncias aqui contidas, são todas comprovadas 
através de documentos que tivemos que preencher no ato de inscrição para 
inclusão do “banner” no nosso site.A toda evidência que trata-se de um 
preconceito que solapa o Estado de Direito! Precisamos de reformas que 
fortaleçam a sociedade(GLS). A todo instante estamos vivenciando esse tipo de 
pecha. Qual a violência existente num site de GLS? Qual a ilegalidade? Onde 
reside o conteúdo inaceitável ou ofensivo no site?  Precisamos de uma revolução 
cultural que liberte totalmente o  homem (sentido lato) e que tenha caráter 
humanística, democrática e pluralista. É repugnante a forma que essa indigitada 
empresa arroga-se o papel pérfido, achincalhando a todos da comunidade GLS, 
nos seus mais variados segmentos (sim, pois, acreditamos que qualquer site GLS 
será vetado por eles), inventando, adjetivando, numa deturpação intransponível a 
Liberdade de expressão assegurada na Carta  Magna. [Arquivo do GGB, Internet, 
anjinha_doce@yahoo.com.br, 2000] 
 
 
9. Travestifobia - violência contra travestis: 63 casos 
 
TRANSEXUAL SOFRE DISCRIMINAÇÃO DE DELEGADA NO AMAZONAS 
Weydman Lopes Henriques 27 anos, estudante de engenharia civil na ULBRA de 
Manaus e funcionária pública municipal foi notificada no dia 24/9/2000 pela 
delegada Maria Júlia Belota Lopes - Delegada de Policia mat. 118.060.8-B, 
intimando-a a comparecer a referida delegacia situada na Avenida Pedro Teixeira 
s/n,  no Prédio da Delegacia Geral de Polícia Civil, para prestar esclarecimentos 
de seu interesse, e caso ela não fosse seria enquadrada no artigo 330 do Código 
Penal. O motivo: ”Ela teria que trocar a foto da identidade, pois estava com 
cabelos compridos, brincos, e maquiada no referido documento de identificação.” 
A delegada ordenou: “tirar uma foto 3x4 de cabelos preso, sem maquiagem, sem 
brincos, e sem ter feito a sobrancelha.” [Fonte: Arquivo GGB, Internet, denunciante 
weydman@bol.com.br, 28-9-2000] 
 
TRAVESTI DISCRIMINADA NO TRABALHO E EM BOITE, GO 
“Sou travesti e advogada e gostaria de trabalhar em algum lugar e ganhar um 
salário decente. Mudaria até de cidade se fosse preciso. Me ajudem! Não quero ir 
me prostituir, estou precisando trabalhar, pois já estou com duas anuidades 
vencidas na OAB. Moro em Goiânia, penso que sou a única travesti advogada, 
devidamente inscrita na OAB-GO. Por ter tido várias oportunidades, viajei por 
vários países, mas por incrível que pareça, na minha própria cidade, fui convidada 
para uma festa de lançamento de uma revista numa boate local e fui barrada por 
ser travesti, veja que ironia do destino, eu que conheço casas noturnas até na 
Turquia....bom, imediatamente fui a uma delegacia e fiz um TCO, o encaminhei 
para um dos mais conceituados advogados do meu estado, que logo indicou o 



meu caso para uma outra colega... enfim passei de mão em mão e ninguém fez 
nada... é mole???” [Fonte: Arquivo GGB, Internet, <ludmylla@cultura.com.br> 
7/12/2000] 
 
TRAVESTIS SOFREM CONSTRANGIMENTO EM SANITÁRIO FEMINIO EM  
BRASÍLIA 
A diretoria da Escola de Samba Mocidade Independente do Gama, prepara uma 
festa para inaugurar o primeiro banheiro Gay do Distrito Federal só para 
homossexuais. O “banheiro opcional”, como será denominado, tem 1,5m por 3,6m, 
terá um mictório, pia, espelho e dois vasos cor de rosa. Segundo o presidente da 
Mocidade do Gama, Paulo Roberto Silva, cerca de 100 homossexuais, 
comparecem a cada ensaio da escola, nos dois meses que antecedem o carnaval. 
“Tomei a iniciativa depois que um colega gay teve a atenção chamada dentro do 
banheiro feminino. O constrangimento e o preconceito são comuns em todo lugar, 
principalmente nos shoppings e boates”, declarou. [Correio Brasiliense, 13-4-2000] 
 
TRAVESTIS SÃO EXPLORADOS EM PRESÍDIOS NO CEARÁ 
Joyce, homossexual de Sobral, no Ceará, conheceu o significado do amor bandido 
quando se apaixonou por um traficante da cidade. O homem terminou preso e, 
desolado com a distância, Joyce preparou um plano suicida. Arranjou um punhado 
de maconha, chamou a polícia e forjou o flagrante de si próprio. Achava que seria 
melhor ficar na cadeia ao lado do namorado do que em liberdade sozinho. 
Enganou-se. A direção não permitiu o namoro. Argumentava que seria pouca 
vergonha. Autorizou, no entanto, que Joyce fosse estuprado todos os dias e noites 
pelos colegas de xadrez. Joyce terminou no hospital com o ânus dilacerado e o 
intestino grosso perfurado. ‘‘Só então descobriram que Joyce tinha apenas 17 
anos’’, conta Murilo Rocha Lima, vice-presidente da Comissão de Direitos 
Humanos da Ordem dos Advogados do Brasil no Ceará. ‘‘Uma das tragédias do 
sistema carcerário é o sexo. Não se sabe como tratá-lo’’.  Um presidiário gay 
declarou: ”No xadrez, gay é a escória. Não tem namorada e ainda é obrigado a 
fazer favores sexuais para esse bando de homens tarados.” [Fonte: Correio 
Brasiliense, 18-9-2000] 
 
TRAVESTIS DISCRIMINADOS EM SHOPPING EM RECIFE  
Os travestis Marcos Antônio Bruno e Rômulo Antônio dos Santos prestaram  
queixa policial contra o Shopping Boa Vista, no Recife, por discriminação. Os dois 
teriam sido barrados , na entrada do centro de compras por estarem trajando 
roupas femininas. Segundo o boletim de  ocorrência, o funcionário teria dito que 
por ordem da gerência, os rapazes só poderiam percorrer as instalações do 
Shopping depois de trocarem as vestimentas por roupas masculinas. [Fonte: 
Jornal do Comércio/PE 30/11/2000] 
 
TRAVESTIS SÃO EXPLORADOS NO PRESÍDIO DE RECIFE, PE 
Os travestis que estão no presídio Aníbal Bruno, em Recife,  vivem como 
escravos: têm que lavar as roupas dos presos e arrumar a sela,  são violentados 
pelos outros presos, ficam sem direito a banho de sol. “Os caras dizem para gente 
que fresco não tem querer. Nos fazem de empregada e de noite usam a gente do 



jeito que querem”, desabafou um dos travestis. [Fonte: Jornal do Commercio/PE, 
4-6-2000]  
 
DELEGADA É ACUSADA DE AGREDIR TRAVESTIS EM SALVADOR 
A presidente da ATRAS, Michelle Marry, recebeu denúncia de outras travestis que 
na Delegacia de Homicídios de Salvador, há uma delegada que costuma agredir 
fisicamente às travestis e mulheres de programa no Centro da cidade. [Fonte: 
Arquivo do GGB, Caderno de Atas das Reuniões da  ATRAS,  6/1/2000] 
 
PM PERSEGUE TRAVESTI NO CENTRO DE SALVADOR 
A travesti Kelly denunciou  que os policiais disseram não querer nenhuma travesti 
no Centro de Salvador,  ameaçando-as quando as encontram na rua à noite. 
[Fonte: Arquivo do GGB, Caderno de Atas das Reuniões da  ATRAS,  20/1/2000] 
 
PRESIDENTE DA ATRAS É PRESA AO FAZER PREVENÇÃO DA AIDS EM 
SALVADOR 
Michelle Marry, presidenta da Associação de Travestis de Salvador,  foi presa por 
uma viatura da PM,  quando realizava  trabalho de prevenção na orla da Pituba, 
constatando pessoalmente os maus tratos que os policiais praticam contra as 
travestis de pista. [Fonte: Arquivo do GGB, Caderno de Atas de Reuniões da  
ATRAS,  20/1/2000] 
 
TRAVESTI É DISCRIMINADA AO TIRAR CARTEIRA DE INDENTIDADE EM 
SALVADOR 
A travesti  Vamp, foi discriminada ao tirar a carteira de identidade: ouviu piadinhas 
e a recusa de sua foto com aparência feminina. [Fonte: Arquivo do GGB, Caderno 
de Atas de Reuniões da  ATRAS,  27/1/2000] 
 
PM AGRIDE TRAVESTIS NA PITUBA, SALVADOR 
As travestis Bruna e Sheila foram agredidas com  pancadas e chutes, sendo  
escorraçadas da calçada da Pituba por policiais militares. [Fonte: Arquivo do GGB, 
Caderno de Atas de Reuniões da  ATRAS,  6/1/2000] 
 
TRAVESTI É DISCRIMINADA EM  HOTEL DO PELOURINHO, SALVADOR 
A travesti Kelly foi impedida de  entrar num hotel do Pelourinho quando quis alugar 
um quarto com um cliente. [Fonte: Arquivo do GGB, Caderno de Atas de Reuniões 
da  ATRAS,  3/2/2000] 
 
TRAVESTI É AMEAÇADA DE MORTE POR SARGENTO, SALVADOR  
O Sargento Adagnaldo é denunciado por diversas travestis de ser useiro em 
extorquir as travestis que fazem pista na Pituba. Segundo uma das vítimas, C., o 
Sargento insulta e faz   ameaças de morte a quem ouse depor contra ele. [Fonte: 
Arquivo do GGB, Caderno de Atas de Reuniões da  ATRAS, 9/2 /2000] 
 
PRESIDENTE DA ATRAS É DISCRIMINADA POR MOTORISTA, SALVADOR 
A presidente da ATRAS,  Michelle Marry, sofreu discriminação por parte do 
motorista  ao entrar no ônibus da linha  Ribeira-Barroquinha,  da empresa Praia 



Grande, que a destratou com palavras de baixo calão por ser travesti. [Fonte: 
Arquivo do GGB, Caderno de Atas de Reuniões da  ATRAS, 9/2/2000] 
 
POLICIAIS PESEGUEM TRAVESTIS NA PITUBA, SALVADOR 
Uma viatura com 4 policiais perseguiu a travesti Talia,  que estava no carro com 
um cliente, sendo obrigados a parar o veículo e tendo seu dinheiro extorquido 
pelos policiais. [Fonte: Arquivo do GGB, Caderno de Atas de Reuniões da  
ATRAS, 9/2/2000] 
 
PMs AMEAÇAM TRAVESTIS COM VIATURA NO CENTRO DE SALVADOR. 
Um grupo de travestis estava conversando na Rua dos Aflitos, à noite, no centro 
de Salvador, quando chegou uma viatura com alguns policiais, que passaram a 
agredi-los e no final, jogaram a viatura em direção das  travestis. [Fonte: Arquivo 
do GGB, Caderno de Atas de Reuniões da  ATRAS, 9/2/2000] 
 
POLICIAIS AMEAÇAM  ACIDENTAR TRAVESTIS NA PITUBA, BA 
Travestis que fazem trotuar na Pituba  foram algemadas e jogadas dentro de uma 
viatura policial, ficando a porta aberta para que caíssem quando o veículo 
entrasse em movimento. [Fonte: Arquivo do GGB, Caderno de Atas de Reuniões 
da  ATRAS, 9/2/2000] 
 
DUAS TRAVESTIS PRESAS NA 1A DELEGACIA EM SALVADOR 
As travestis Cinde e Celeni foram presas sem motivo algum, passando  dois dias 
de constrangimento no xadrez da 1a Delegacia, sem comida  nem bebida: os 
policiais disseram que travesti não tem  direito algum! [Fonte: Arquivo do GGB, 
Caderno de Atas de Reuniões da  ATRAS, 9/2/2000] 
 
TRAVESTI É AGREDIDA NA 7A DP EM SALVADOR 
A travesti Paloma Negão foi presa e levada para a 7a Delegacia de Salvador, e ao  
reclamar por estar sendo insultada e exigir ser tratada como cidadã, foi agredida 
por um policial que lhe jogou um arquivo em sua cabeça. [Fonte: Arquivo do GGB, 
Caderno de Atas de Reuniões da  ATRAS, 17/2/2000] 
 
POLICIAIS AMEAÇAM TRAVESTI NO CENTRO DE SALVADOR 
Naomi e outras  travestis que fazem  ponto na Avenida Sete de Setembro, no 
centro de Salvador, denunciaram que os policias da 1a DP disseram que vão 
prender todas as travestis se continuarem a fazer pista nas imediações do Quartel 
dos Aflitos, e que os presos seriam libertados somente depois do carnaval. [Fonte: 
Arquivo do GGB, Caderno de Atas de Reuniões da  ATRAS, 172//2000] 
 
TRAVESTI MAIS UMA VEZ É BARRADA NO SANITÁRIO DO SHOPPING, 
SALVADOR 
A travesti  Márcia foi barrada pela terceira vez quando ia ao sanitário feminino do 
Shopping Center Lapa:  foi arrastada pelos seguranças e obrigada a usar o 
sanitário de deficientes. [Fonte: Arquivo do GGB, Caderno de Atas de Reuniões da  
ATRAS, 24/2/2000] 
 



TRAVESTI  É AGREDIDA POR POLICIAS EM SALVADOR 
Diversas travestis de Salvador denunciaram na reunião da ATRAS que policias 1a 
DP estavam agredindo quase toda noite as que encontram na rua.  A travesti 
Luzia,  mesmo doente,  recebeu uma rasteira dos policias. [Fonte: Arquivo do 
GGB, Caderno de Atas de Reuniões da  ATRAS, 24/2/2000] 
 
QUINZE TRAVESTIS SÃO PRESAS MAIS UMA VEZ EM SALVADOR 
Quinze travestis foram presas na 1a DP por estarem fazendo pista na Pituba. A  
presidente  da ATRAS tentou localizar as travestis porém os esforços foram em 
vão,  pois as delegacias de polícia recusaram dar informações. [Fonte: Arquivo do 
GGB, Caderno de Atas de Reuniões da  ATRAS, 24/2/2000] 
 
TRAVESTI É ENCARCERADA JUNTO COM DELINQUENTES PERIGOSOS NA  
BAHIA 
A travesti Paloma Prado sofreu  constrangimento ao  ser presa na 7a DP, sendo 
colocada em na mesma cela junto com delinquentes perigosos e sendo solta 
apenas no outro dia. [Fonte: Arquivo do GGB, Caderno de Atas de Reuniões da  
ATRAS, 24/2/2000] 
 
SARGENTO PRENDE E AGRIDE TRAVESTIS EM SALVADOR 
Quatro travestis  residentes na Avenida  Peixe, em Salvador,  foram presas com 
atos de violência pelo sargento Adagnaldo, segundo o qual não vai deixar 
nenhuma  travesti fazer pista na Rua Manuel Dias,  no Bairro da Pituba.  [Fonte: 
Arquivo do GGB, Caderno de Atas de Reuniões da  ATRAS, 16/2/2000] 
 
TRAVESTI É AGREDIDA POR POLICIAIS EM SALVADOR 
A  travesti Claudia, a  caminho da sua residência, foi espancada por policiais que 
rondam pelo  Centro de Salvador. [Fonte: Arquivo do GGB, Caderno de Atas de 
Reuniões da  ATRAS, 16/3/2000] 
 
POLICIAIS AMEAÇAM TRAVESTI NA BAHIA 
Policiais da 1a DP que fazem ronda motorizada  no bairro dos  Barris, centro de 
Salvador,  ameaçaram  espancar a travesti  Krecia caso ela permanecesse 
fazendo pista neste local. [Fonte: Arquivo do GGB, Caderno de Atas de Reuniões 
da  ATRAS, 23/3/2000] 
 
TRAVESTI É PRESA E COLOCADA NO CAMBURÃO NA PITUBA 
Agentes da Polícia de Choque de Salvador correram atrás de uma dezena de 
travestis que faziam pista  na Rua Manuel Dias, conseguindo  prender a travesti 
Paloma, que foi solta só no dia seguinte. [Fonte: Arquivo do GGB, Caderno de 
Atas de Reuniões da  ATRAS, 23/3/2000] 
 
POLICIAIS PROIBEM ENTRADA DE TRAVESTI EM HOTEL EM SALVADOR 
Segundo denúncia de algumas travestis que frequentam as reuniões da ATRAS, 
Policiais da 1a Delegacia estão proibindo, de dia e de noite,  às travestis  entrar 
com seus clientes em hotéis 30/3/2000] 
 



CLIENTE AMEAÇA TRAVESTI  EM SALVADOR 
A travesti Noemi informou que um cliente anunciou falou “ a próxima travesti a 
morrer seria Joanina”. Relatou também  que outro cliente, após o programa não 
quis pagar, e que ela era pago para matar travestis. [Fonte: Arquivo do GGB, 
Caderno de Atas de Reuniões da  ATRAS, 6/4/2000] 
 
TENENTE ATROPELA TRAVESTI EM SALVADOR 
O Tenente Adagnaldo, da  16a DP, é denunciado por uma testemunha de ter  
atropelado intencionalmente a uma  travesti de 15 anos,  na Avenida Magalhães 
Neto,  na Pituba, por volta da  meia noite do dia 11/4. Ao fugir da perseguição 
policial, quando  atravessava  a pista, a vítima  foi atingida pela viatura que era 
dirigida pelo referido tenente , que disse: “na próxima vez,  vai ser para matar!” 
[Fonte: Arquivo do GGB, Caderno de Atas de Reuniões da  ATRAS, 13/4/2000] 
 
TRAVESTI É ESFAQUEADA EM SALVADOR 
A travesti  Regina foi esfaqueada por um desconhecido,   morador em  Itapoã. 
[Fonte: Arquivo do GGB, Caderno de Atas de Reuniões da  ATRAS, 20/4/2000] 
 
TRAVESTI RECEBE AMEAÇA DE MORTE EM SALVADOR 
A travesti Talia recebeu ameaça de um homem que estava em um Volks branco, o 
qual disse que se pegasse uma travesti iria matar, pois era açougueiro. [Fonte: 
Arquivo do GGB, Caderno de Atas de Reuniões da  ATRAS20/4//2000] 
 
POLICIAIS ESPANCAM TRAVESTIS EM SALVADOR 
As travestis Matchelli e Paula, depois de serem chamadas de “desgraça”,   foram 
espancadas por policiais no centro de Salvador. [Fonte: Arquivo do GGB, Caderno 
de Atas de Reuniões da  ATRAS, 11/5/2000] 
 
POLICIAS PERSEGUEM TRAVESTIS EM SALVADOR 
A travesti Gal relata que  policiais que fazem ronda nas imediações do Largo dos 
Aflitos correram atrás de  diversas travestis que faziam pista neste logradouro no 
centro de Salvador. [Fonte: Arquivo do GGB, Caderno de Atas de Reuniões da  
ATRAS, 16/6/2000] 
 
POLICIAIS PRENDEM TRAVESTIS EM SALVADOR 
A travesti Paloma,  que costuma fazer ponto na Avenida Manuel Dias,  na Pituba, 
lado a lado com prostitutas, relatou que  policiais da 7a DP do Rio Vermelho, 
prenderam diversas  travestis que faziam pista no local, poupando as mulheres 
profissionais do sexo. [Fonte: Arquivo do GGB, Caderno de Atas de Reuniões da  
ATRAS, 13/7/2000] 
 
POLICIAIS AMEAÇAM TRAVESTI DE MORTE EM SALVADOR 
A travesti  Rosana foi presa na orla  em Patamares por fazer  trotuar, sendo 
ameaçada  de morte por um policial. [Fonte: Arquivo do GGB, Caderno de Atas de 
Reuniões da  ATRAS, 13/7/2000] 
 
DELEGADA AMEAÇA TRAVESTI EM SALVADOR 



A delegada Meire, da 10a DP de Pau da Lima, Salvador, (segundo depoimento da 
vítima, a delegada é “coroa, magrinha, loura, cabelo chanel”) , é acusada de ter 
agredido à  travesti Clecia, dizendo:  “Você ou outra travesti que for pega no meu 
plantão,   vou fazer de tudo para ir para a Casa de Detenção”. [Fonte: Arquivo do 
GGB, Caderno de Atas de Reuniões da  ATRAS, 10/8/2000] 
 
HOTEL PROÍBE ENTRADA DE TRAVESTIS NO CENTRO DE SALVADOR 
Os dois hotéis situados na Avenida  7 de Setembro, em Salvador, próximos ao 
Banco  Itau, proíbem  a entrada de travestis quando levam clientes para  fazer 
programa. [Fonte: Arquivo do GGB, Caderno de Atas de Reuniões da  ATRAS, 
10/8/2000] 
 
POLICIAIS PROÍBEM TRAVESTIS PERMANECER EM PRAÇA DE SALVADOR 
Diversas travestis denunciaram não poder mais permanecer sentadas na Praça 
Piedade, pois logo os Policiais as mandam se retirar, dizendo que a praça é local 
de respeito. [Fonte: Arquivo do GGB, Caderno de Atas de Reuniões da  ATRAS, 
10/82000]  
 
TRAVESTI É AMARRADO E ESPANCADO POR CLIENTES EM SALVADOR 
A travesti Elaine ao aceitar fazer um programa com um cliente da Pituba, foi 
levado para local desértico e quando o carro parou, saíram dois homens do porta-
malas, os quais após  amarrar  os braços e  pernas da travesti, a espancaram, 
dizendo que estavam  fazendo aquilo  para se vingar das travestis que “aprontam” 
com os clientes. [Fonte: Arquivo do GGB, Caderno de Atas de Reuniões da  
ATRAS, 24/8/2000] 
 
TENENTE EXPULSA TRAVESTIS DA PRAIA DE  PATAMARES, BA 
A travesti Paloma denunciou que o tenente Maurício “não pode ver as travestis em 
Patamares que manda o comando prendê-las, ameaçando-as com violência. Ele  
é super despeitado com as monas,  impedindo-as de ficar no local.” [Fonte: 
Arquivo do GGB, Caderno de Atas de Reuniões da  ATRAS, 12/9/2000] 
 
TRAVESTI É ATACADA POR TRÊS HOMENS EM SALVADOR 
A travesti Joisy relatou que três homens que estavam dentro de um volks cor prata 
a atacaram  na Fonte do Gravata, querendo levá-la à força para dentro do carro:  
um era moreno e os outros dois mais escuros. Só não foi sequestrada porque 
alguns  policiais que estavam nas imediações a defenderam dizendo que a 
conheciam  e  que ela não era marginal. ” [Fonte: Arquivo do GGB, Caderno de 
Atas de Reuniões da  ATRAS, 121/9/2000] 
 
TRAVESTI É ESFAQUEADA EM SALVADOR 
A travesti Gel levou algumas facadas, sendo o agressor um indivíduo de nome 
Roberto,  marido da travesti Pitula. [Fonte: Arquivo do GGB, Caderno de Atas de 
Reuniões da  ATRAS, 28/9/2000] 
 
TRAVESTI É DISCRIMINADA POR POLICIAL EM SALVADOR 
A travesti Paloma foi insultada por um  policial dizendo que ela estava velha 



demais para estar  nessa vida, avisando que iam  prender todas as travestis que 
estivessem na pista e levá-las para a Delegacia da Boca do Rio, proibindo-as de 
estacionarem na área da Pituba de dia e de  noite. [Fonte: Arquivo do GGB, 
Caderno de Atas de Reuniões da  ATRAS, 28/9/2000] 
 
POLICIAIS OBRIGAM  TRAVESTIS A FAZER SEXO EM SALVADOR 
A travesti Sheila denunciou  que os policiais da Pituba obrigam-nas a fazer sexo 
oral em troca de terem mais liberdade para  batalhar. Outra travesti, Celeste, 
relatou que três policiais queriam fazer sexo como ela, e como  não aceitou, um 
dos policiais de cor  negra ameaçou-a, dizendo  que ia levá-la  para um lugar 
assustador e enfiaria um pau no seu ânus. [Fonte: Arquivo do GGB, Caderno de 
Atas de Reuniões da  ATRAS, 26-10/2000] 
 
POLICIAL AGRIDE TRAVESTI NA PITUBA, SALVADOR 
A travesti Roberta, 25 anos,  profissional do sexo, logo após fazer um programa na 
Pituba, foi abordada pelo tenente Dagnaldo com agressão verbal e corporal, tanto 
na pista quanto dentro da 7a Delegacia.  (Fonte: Registro de Queixas de Violência 
e Discriminação Anti–Homossexual, GGB, 28-1-2000). 
 
TRAVESTI É AMEAÇADA DE MORTE EM SALVADOR 
Barbara Kelly, 22 anos, profissional do sexo, foi ameaçada de morte, no seu ponto 
de trabalho, pelo marginal Jilmaro Ribeiro dos Santos, 22, conhecido por Binna ou 
Henrick. A vitima prestou queixa na 1a DP dos Barris. (Fonte: Registro de 
Violência e Discriminação Anti–Homossexual, GGB, 3-2-2000). 
 
TRAVESTI É AMEAÇADA DE MORTE EM SALVADOR 
A travesti Carla Faial, cabeleireira, denunciou ter sido ameaçada de  morte, pelo 
marginal Jorge Caiçara. (Fonte: Registo de Violência e Discriminação Anti–
Homossexual, GGB, 12-2-2000). 
 
 TRAVESTI É AGREDIDA POR POLICIAL EM SALVADOR 
A travesti Celine  foi detida na Rua Carlos Gomes, quando fazia torturar, sofrendo 
agressões por parte de  policias da 1a DP dos Barris. (Fonte: Registo de Violência 
e Discriminação Anti-Homossexual, GGB 24-2-2000). 
 
TRAVESTI É DISCRIMINADA EM SALÃO DE BELEZA EM SHOPPING NA 
BAHIA 
A travesti Kelly,  27 anos,  profissional do sexo, foi discriminada pela proprietária 
do Instituto de Beleza  do Shopping Baixa do Sapateiro,  alegando  que não tinha 
cera para fazer depilação em seu rosto e nem  manicura  disponível para fazer 
suas unhas. A vítima constatou que se tratava de preconceito anti-
homossexual.(Fonte: Registo de Violência e Discriminação Anti-Homossexual, 
GGB 30-3-2000) 
 
TRAVESTI É DISCRIMINADA EM ESCOLA EM SALVADOR 
A travesti Thania Lins, 19 anos, estudante, foi discriminada pela diretora da Escola 
CEPA, devido a ser transgênero. (Fonte: Registo de Violência e Discriminação 



Anti-Homossexual, GGB, 5-4-2000) 
 
TRAVESTI É AGREDIDO POR POLICIAL EM SALVADOR 
José Raimundo Santos Filho, 17 anos , travesti, foi agredido por um policial na Av. 
Carlos Gomes: recebeu socos, chutes e puxavões, xingando-a de desgraçada. A 
vítima alega que não estava fazendo pista. (Fonte: Registro de Violência e 
Discriminação Anti-Homossexual, GGB, 6/8/2000) 
 
POLICIA INTIMIDA CLIENTES DE TRAVESTIS, RJ 
A polícia vai usar câmara fotográficas para reprimir a prostituição na Avenida 
Atlântica, em Copacabana. Equipes da 12a DP, da 13a DP e do 19° BPM, todos 
em Copacabana, vão patrulhar os principais pontos de prostituição da orla para a 
fotografar as placas dos carros que param para abordar garotas de programa e 
travestis.  [Fonte: Jornal O Dia/ RJ, O Globo/RJ, 29/07/2000] 
 
TRAVESTI É DISCRIMINADA EM ÔNIBUS NO RIO DE JANEIRO 
Malena D’Assunção, diretora do Grupo 28 de Junho, de Nova Iguaçu, foi 
discriminada por um  motorista da Viação Vila Rica, ao ingressar no coletivo, com 
as seguintes palavras:  “viado no meu ônibus não entra!”. [Fonte:  Arquivo do 
GGB, 25/12/2000]  
 
MENINOS SÃO OBRIGADOS A VIRAR TRAVESTIS, RJ 
Representantes do Grupo Astral, de assistência a travestis do Rio de Janeiro, 
denunciaram à primeira-dama do estado e secretária de Ação  Social, Rosângela 
Matheus, que garotos de 12 a 14 anos estão sendo recrutados nos estados do 
Ceará, Bahia e Espírito Santo para se prostituírem no Rio. Os menores são 
obrigados a usar anticoncepcionais e silicone industrial para ganharem formas 
femininas. O grupo reivindicou a intervenção do Estado para que  não seja 
formada uma geração de travestis mirins. Os menores ganham, segundo a 
ASTRAL, de R$ 50 a R$ 100  por cada programa. O ponto de prostituição 
preferido é a Avenida Atlântica, em Copacabana. A maior parte vem para o  Rio 
por vontade própria e se transforma em travesti para  sobreviver. Rosinha 
prometeu que o estado vai apurar a denúncia e convidou o grupo a participar do 
Programa Estadual    de Combate à Exploração Sexual de Menores.  De acordo 
com Giovana Baby, secretária do Astral, os menores  já têm tendências 
homossexuais e se tornam alvo fácil. “Eles caem nas mãos das bombadeiras. São 
aquelas travestis que  aplicam silicone. Existe toda uma indústria por trás disso”,  
explica. Giovana compara a exploração dos menores ao trabalho  forçado nas 
lavouras de cana-de-açúcar. “Eles tinham que estar   na escola”. [Fonte: O Dia,  
12/09/2000] 
 
VIOLÊNCIA ASSUSTA TRAVESTIS EM CAMPINAS, SP 
Os travestis que fazem ponto à noite e durante a madrugada na região do bairro 
do Bosque, em Campinas, estão apavorados com uma onda de violência que em 
quatros dias fez duas vítimas; os travestis suspeitam da ação de um 
maníaco.[Fonte: Correio Popular; Campinas/ 18/8/2000] 
 



 TRANSEXUAL É HUMILHADA NO SENAC NA  BAIXADA SANTISTA, SP  
 Tila Rodrigues, uma transexual, que trabalha no Projeto Noite, como agente de 
saúde, ao fazer um curso de cabeleireiros no SENAC foi procurada pela 
coordenadora do curso que lhe sugeriu a utilização de um terceiro banheiro, visto 
que a mesma fazia uso dos sanitários femininos, e não queria utilizar-se dos 
sanitários masculinos. A coordenadora sentindo-se contrariada disse que levaria a 
situação à diretoria da entidade. [Fonte: Arquivo GGB, Internet, Grupo Vise-Versa, 
através de denúncia de betojesus@uol.com.br , 19-9-2000]. 
 
TRAVESTI ADOLESCENTE É PRESO EM SANTO ANDRÉ, SP 
Os policias do 4° DP de Santo André fizeram uma blitz na Av. Industrial, 
prendendo e insultando a travesti  G.S, 15, que fazia pista à noite. [Fonte: Diário 
do Grande ABC/SP 11/8/2000]  
 
FAMÍLIA IMPEDE QUE FILHO NAMORE TRAVESTI, SP 
Fábio Pardo, 30 e Fabiana Marques, travesti, 31, cabeleireira, mantinham um 
relacionamento de dois anos, até que a família de Fábio descobriu que ela era 
uma travesti. “A família de meu namorado proibiu nosso romance só porque sou 
travesti”, desabafou a cabeleireira. Fabiana foi convidada para ser madrinha do 
casamento do irmão do namorado, mas a família descobriu sua sexualidade, 
então ela e Fábio terminaram o namoro. “Foi aí que eles começaram a me 
discriminar. O pai dele até me ameaçou de morte.” [Notícias Populares/SP, 3-4-
2000; Agora São Paulo,  13/7/2000] 
 
TRAVESTIS ACUSAM PM DE ABUSO SEXUAL EM SP 
Travestis e prostitutas que batalham no Bairro de Indianápolis, em S.Paulo, 
denunciam que os policiais às prendem e levam para o distrito,  só que no meio do 
caminho obrigam-nas a fazer  sexo oral sem o preservativo. Uma delas que foi 
reclamar, o delegado  respondeu que esse tipo de comportamento  era bem a cara 
delas. Depois do sexo costumam ser  deixadas em lugares desertos de difícil 
acesso. [Fonte: Agora São Paulo/SP, 23/7/2000]. 
 
TRAVESTI É FERIDO PERTO DA ESCOLA EM CAMPINAS, SP 
Um travesti foi ferido com três tiros, na barriga, na perna e no braço, a poucos 
metros de uma escola próxima do centro de Campinas, no cruzamento das ruas 
Padre Vieira  e Uruguaiana, rua utilizada como ponto de prostituição de 
profissionais do sexo. Moradores da região se diziam assustados não apenas com 
os travestis, mas com os “fregueses” que procuram programas nas imediações. A 
polícia não tinha pistas do autor dos disparos apenas conhecido com Doblésia. 
[Correio Popular/Campinas/SP,  15-3-2000] 
 
TRAVESTI LEVA TIRO EM CURITIBA, PR 
A travesti Natasha, Sidney Pedro da Silva, 21, foi baleado no peito às 23h40, no 
Tatuquara, Zona Sul de Curitiba. Testemunhas informam que Natasha conversava 
com um grupo de amigos, quando um deles, identificado como Anderson, sacou 
um revólver e começou a brincar. Natasha não gostou e discutiu com o rapaz. 
Irritado, ele disparou dois tiros, mas só um deles atingiu a vítima. [O Estado do 



Paraná/PR, 20-2-2000] 
  
II. ASSASSINATO DE HOMOSSEXUAIS NO BRASIL – 2000 
“Nada paga, nada traz de volta a vida do meu irmão Néris, nada vai recompensar 
a nossa perda, mas serve de consolo saber que os carecas que o mataram  vão 
ficar 21 anos na cadeia e que essa gente vai pensar mil vezes antes de ir matando 
por aí!” 
(Benedita Rodrigues, irmã de Edson Néris) 
  
Ao iniciar o século XXI, eis que uma pequena luz surge no fundo deste túnel de 
trevas e sangue representado pela violência anti-homossexual no Brasil: enquanto 
em 1999 foram 169 os homossexuais assassinados, em 2000 este número baixou 
para 130 homicídios. 39 assassinatos a menos que no ano anterior. Em outros 
termos:  em 1999 um homossexual era assassinado a cada 2,1 dias, passando 
para 2,8 dias no  ano de 2000. Uma pequenina redução na intensidade da 
violência: sete décimos a menos de chance de uma próxima vítima de homicídio 
ser um homossexual. Apesar de ter diminuído o número absoluto de execução de 
homossexuais, não deixa de ser chocante e altamente dramática esta triste 
realidade: o Brasil continua sendo o campeão mundial de homicídios contra as 
minorias sexuais: cinco homossexuais são mortos a cada duas semanas. Nem 
nos Estados Unidos e Inglaterra, países onde os crimes de ódio são frequentes e 
ainda existem restrições legais à prática homossexual, nem mesmo nos países 
islâmicos e  africanos mais homofóbicos, onde há legislação punitiva contra os 
praticantes do que é considerado como “vício dos colonialistas brancos”,  em 
nenhum país do mundo, inclusive na América Latina, são assassinados tantos 
gays como no Brasil. Tal conclusão se baseia nos levantamentos realizados pela 
mais fidedignas fontes de informação sobre a homossexualidade no mundo, a 
International Lesbian and Gay Association e a International Gay and Lesbian 
Human Rights Comission.  
Denunciar a violência diuturna que se abate contra os/as amantes do mesmo sexo 
é o primeiro passo para a construção de nossa cidadania, na medida em que a 
maioria das pessoas, seja o cidadão comum, sejam os representantes dos órgãos 
governamentais, desconhecem esta triste e dramática realidade: a cruel 
mortandade de gays, travestis e lésbicas. Realidade encoberta pelo “complô do 
silêncio” e que necessita ser inadiavelmente denunciada a fim de impedir novas  
execuções. 
Portanto, a divulgação de tais denúncias não pode ser rotulada de “vitimismo” na 
medida em que não consideramos as vítimas de tais homicídios, mártires ou 
heróis, mas presas de uma ideologia machista e violenta que há gerações vem 
repetindo a mesma sentença: “viado tem mais é que morrer!” Assim sendo, ao 
denunciar e analisar o homicídio de homossexuais,  jamais os tratamos como 
“coitadinhos” ou incapazes de enfrentar e superar tais violências. Pelo contrário: 
retratamos realisticamente a força e maldade da homofobia com vistas a 
sensibilizar não só os donos do poder e a sociedade global, mas sobretudo as 
próprias vítimas dessa guerra sangrenta, a fim de que,  reagindo e evitando 
situações de risco, não se tornem mais um número a engrossar tão  infeliz 
estatística. Deixar de denunciar, com todas as cores e realismo, tais assassinatos 



e violações dos direitos humanos das minorias sexuais, não se indignar com tal 
carnificina, estas sim, são posturas condenáveis, posto que, como ensina a 
sabedoria popular, “quem cala, consente”, e a indignação, o grito e a denúncia são 
as principais armas dos oprimidos na luta pelo respeito e igualdade.  
Os crimes praticados contra homossexuais são,  na sua maior parte,  crimes de 
ódio,  e devem ser referidos como crimes homofóbicos, pois têm  como móvel a 
não aceitação e ódio por parte do agressor em relação à vítima  por ser gay, 
lésbica, travesti ou transexual. É impróprio referir-se aos crimes contra 
homossexuais como “crimes passionais”, reservando-se tal denominação apenas 
às mortes provocadas por ciúme doentio ou decorrente de desentendimento 
sentimental entre as partes, ocorrendo crimes passionais com muito maior 
frequência entre homens que matam suas mulheres do que entre pessoas do 
mesmo sexo. Mesmo em crimes passionais entre homossexuais, na maioria 
destes casos, a homofobia está subjacente em tais delitos, explorando o 
assassino a condição inferior e a fragilidade física ou social da vítima. 
Quando um gay, lésbica ou transgênero é assassinado por um não-homossexual, 
tendo como móvel ou inspiração do crime o fato da vítima pertencer a uma minoria 
sexual socialmente estigmatizada e extremamente vulnerável, ou por ostentar um 
estilo de vida diferenciado, aí então não se trata de um homicídio passional mas 
um crime homofóbico. 
Portanto, podemos descrever os crimes homofóbicos como homicídios praticados 
por autores não-homossexuais, ou eventualmente por homossexuais 
egodistônicos3 , contra vítimas com orientação sexual exclusiva ou 
predominantemente homoerótica, tendo como inspiração a ideologia machista 
predominante em nossa sociedade heterossexista que vê e trata os gays, lésbicas 
e transgêneros como minorias sexuais desprezíveis e desprezadas, que por 
viverem suas práticas eróticas em sua maior parte na clandestinidade, e por 
ostentarem comportamento andrógino ou efeminado, são vistos pelos agressores 
como alvo mais fácil de chantagem, extorsão e latrocínio.  
Assim como os demais crimes de ódio, o crime homofóbico é marcado pela 
crueldade do modus operandi do autor ou dos autores, incluindo muitas vezes 
tortura prévia da vítima, a utilização de diversos instrumentos mortíferos e elevado 
número de golpes. Como a homofobia permeia todas as áreas culturais e esferas 
de nossa sociedade, inclusive e particularmente o setor governamental, policial e 
judiciário, mesmo os crimes mais hediondos contra homossexuais raramente 
despertam a atenção e empenho das autoridades constituídas que, com 
indiferença, minimizam a gravidade de tais homicídios ou atribuem à vítima parte 
da responsabilidade do sinistro, seja por se expor a situações e contactos de risco, 
seja por tentar “seduzir” o agressor. Devido a tais preconceitos, muitos dos 
homicídios tendo homossexuais como vítimas não são rigorosamente investigados 
pela polícia, deixando de registrar, seja no documento policial, seja na mídia, a 
homofobia como móvel do crime. 
Eis a evolução dos homicídios homofóbicos registrados em nosso país nas últimas 
décadas:  
 
 
HOMOSSEXUAIS ASSASSINADOS NO BRASIL- 1963/2000 



  Ano Total  
 1963-1969 30  
 1970-1979 41  
 1980 31  
 1981 34  
 1982 53  
 1983 46  
 1984 44  
 1985 34  
 1986 63  
 1987 77  
 1988 57  
 1989 64  
 1990 134  
 1991 153  
 1992 83  
 1993 149  
 1994 97  
 1995 99  
 1996 126  
 1997 130  
 1998 116  
 1999 169  
 2000 130  
 Total 1.960  
 
Se observarmos atentamente este quadro, detendo-nos  apenas  na última 
década, constatamos que de ano para ano, o número de vítimas tem variado de 
forma imprevisível, num sobe e desce desconcertante: em 1990 foram 134 
vítimas, subindo para 153 em 1991, baixando para 83 em 1992, subindo para 149 
no ano seguinte, e assim sucessivamente. Já em 1997 registrou-se o mesmo 
número de homicídios que no ano passado, 130 vítimas, baixando para 116 em 
1998 mas subindo para o número máximo em 1999, com 169 mortes.  
A partir de tais oscilações, nada garante que esta redução observada no ano 
passado prognostique que esta tendência de redução do número de assassinatos 
há de se manter daqui para frente. Oxalá  isto aconteça! Os dados de alguns 
Estados, notadamente Sergipe, sugerem que talvez essa possa ser uma 
realidade, pois segundo depoimento do Presidente do Grupo Dialogay, Marcelo 
Domingos, desde que foi fartamente distribuído na comunidade gay de Aracaju o 
livreto do GGB, “Manual de Sobrevivência Homossexual”, diminuíram 
significativamente os registros de crimes homofóbicos. 
 
ASSASSINATOS DE HOMOSSEXUAIS POR MÊS - 2000 
 
Mês Gays  Trav. Lésbicas  Total   
Janeiro 11 4 -  15  
Fevereiro 14 6 -  20  



Março 9 4 2  15  
Abril 15 6 -  21  
Maio 8 1 -  9  
Junho 3 2 -  5  
Julho 2 2 -  4  
Agosto 10 1 -  11  
Setembro 2 4 -  6  
Outubro 6 1 -  7  
Novembro 2 4 -  6  
Dezembro 8 3 -  11  
Total 90 38 2  130  
 
 Até o presente não conseguimos identificar  regularidades explicativas da  
variação dos assassinatos de homossexuais ao longo dos meses do ano. Em 
1999 , por exemplo, março e julho foram  os meses em que  ocorreram o número 
mais elevado de crimes: 21, seguidos de abril e maio, com 19 mortes. No ano de 
2000, abril  foi o mais violento dos meses, com 21 assassinatos, seguido de 
fevereiro com 20 ocorrências. No lado oposto, em 1999 setembro foi o mês menos 
violento, com  5 mortes; em 2000, julho foi o mês com menor número de sinistros: 
4. Portanto, embora conjeturemos que aumente a probabilidade de ocorrerem 
crimes homofóbicos nos meses com maior concentração de celebrações públicas , 
como por exemplo, no carnaval, festas juninas, reveillon,  etc.  – onde é maior o 
consumo de bebidas alcoólicas, drogas e interações sócio-sexuais, os dados 
estatísticos são ainda insuficientes  para generalizações conclusivas. Abril tem 
sido um dos meses mais trágicos no tocante a crimes homofóbicos: 14 casos em 
1998, 19 em 1999 e 21 mortes  no presente ano.   
 
 
HOMOSSEXUAIS ASSASSINADOS POR ESTADO – 2000 
 
Estado Gays Travestis Lésbica Total  
AL 9 1 - 10  
AM 1 1 - 2  
BA 7 1 - 8  
CE 1 1 - 2  
DF 4 - - 4  
ES - 3 - 3  
GO 3 3 - 6  
MA 3 - - 3  
MG 6 1 - 7  
MT - 1 - 1  
PA 1 - - 1  
PE 14 4 - 18  
PI 3 1 - 4  
PR 1 3 - 4  
RO 1 - - 1  
RJ 10 4 2 16  



RN 4 - - 4  
RS 1 2 - 3  
SC 1 - - 1  
SE 2 - - 2  
SP 18 10 - 28  
Exterior - 2 - 2  
Total 90 38 2 130  
 
No relatório deste ano, graças sobretudo à Internet e à colaboração dos muitos 
correspondentes do GGB, conseguimos ampliar a área geográfica sobre crimes 
homofóbicos: de 18 estados  no relatório anterior, para 21 no ano de 2000. Faltam 
ainda informações sobre seis Estados: Acre, Amapá, Mato Grosso do Sul, 
Roraima, Tocantins, Paraíba. 
É difícil imaginar que nenhum homossexual tenha sido  assassinado nestes seis 
Estados nos últimos anos, como porém  neles não há grupos gays organizados, 
ou as entidades existentes não  enviaram em tempo hábil  tais informações ao 
GGB, fica esta lacuna.  
Neste último ano enviamos repetidos pedidos a diversas entidades de direitos 
humanos de todo Brasil, insistindo que nos enviassem tais informações, 
infelizmente sem resultado.   Aproveitamos o momento para renovar o pedido: 
prezado  leitor e amiga leitora, se você reside nestes Estados sobre os quais 
faltam informações sobre crimes homofóbicos, ou tem algum contacto neles, 
consiga junto aos  grupos homossexuais e de direitos humanos que nos enviem  
sempre informação detalhada sobre  homossexuais assassinados,  auxiliando-nos 
assim a   sanar tais lacunas no próximo Boletim. Contamos com sua cooperação! 
Pelo quarto   ano consecutivo  S.Paulo lidera esta triste lista: é o estado onde se 
registrou o maior número de assassinatos de  homossexuais: 31 homicídios em 
1997, 19 em 1998, novamente 31 em 1999, e 28 casos em 2000. Como na 
maioria dos demais Estados, também em São Paulo observou-se  leve redução 
destes crimes: no ano anterior  matavam-se no estado paulista  2,5 homossexuais 
por mês, baixando para 2,3 em 2000. Entre as vítimas, logo no começo do milênio, 
Edson Néris dos Santos – linchado por  um bando de Carecas do ABC, o caso 
mais clamoroso dos últimos anos. 
 A Paulicéia Desvairada oferece a contraditória situação de ter conseguido a 
fantástica façanha de reunir mais de 120 mil gays, lésbicas, transgêneros e 
simpatizantes na Parada do Orgulho Gay, a maior manifestação de visibilidade 
massiva já conseguida em toda história da América Latina, e contraditoriamente, 
não ultrapassou  uma centena de GLS quando da celebração de um ato político 
no primeiro aniversário do assassinato deste que vem se tornando um ícone dos 
crimes homofóbicos: Édson Néris. Urge que os grupos homossexuais e de direitos 
humanos de São Paulo encontrem o caminho de como diminuir tais homicídios e 
mobilizar politicamente a massa GLTB a fim de protestar e exigir investigação 
rigorosa e punição exemplar dos autores de crimes de ódio.  
      Contudo, mais que São Paulo, os Estados que despertam a  maior 
preocupação quanto aos crimes homofóbicos são Pernambuco e Alagoas, pois de 
acordo com o último censo do IBGE, o estado de  São Paulo conta com 37 
milhões de habitantes e teve 28 crimes homofóbicos, enquanto que em 



Pernambuco, com quase 8 milhões, foram assassinados  18 homossexuais, e 
Alagoas, com menos de 3 milhões de habitantes, registrou 10 mortes. 
Se somarmos as populações destes dois Estados nordestinos, Pernambuco e 
Alagoas, teremos 11 milhões de habitantes e 28 assassinatos – o mesmo número 
de mortes de S.Paulo cujo número de habitantes é três vezes maior. Outra 
comparação: a Bahia, com 13 milhões de habitantes, teve 8 assassinatos de 
homossexuais – enquanto Alagoas, com uma população de 3 milhões, registrou 
10 homicídios homofóbicos, dois a mais  do que a Bahia, enquanto  Pernambuco, 
com 5 milhões a menos de habitantes que a Bahia, superou este Estado em  dez 
crimes homofóbicos. Rio de Janeiro, considerado um dos Estados mais violentos 
do Brasil, apesar de ter população superior à de Pernambuco, teve 16 
assassinatos, contra os 18  registrados nesse Estado nordestino.  
Tais números indicam  que 41% dos crimes homofóbicos concentram-se nos 
estados do Nordeste – região onde a tradição do machismo é mais virulenta, onde 
o mandonismo das elites e abuso de autoridade policial e ineficácia do poder 
judiciário facilitam a impunidade dos autores de crimes contra as minorias sexuais.  
Convém referir que o  estado da Bahia aparece sempre com destaque  nestas 
estatísticas devido ao fato de sediar o Grupo Gay da Bahia,  e sermos mais 
rigorosos na investigação destes sinistros, pois  não nos  contentamos  em 
registrar diligentemente todos os homicídios de homossexuais divulgados na 
mídia, mas através de extensa rede de colaboradores, recebemos  informações 
orais de crimes cuja  homossexualidade  da vítima às vezes é omitida no noticiário 
dos jornais ou televisão. Alegra-nos a redução do número de assassinatos na 
Bahia nestes últimos anos, pois de 14 sinistros ocorridos em 1998,  baixou para  
11 em 1999,  e para 8 no ano passado. Também “em casa” tudo leva a crer que 
estamos conseguindo conscientizar cada vez mais a comunidade gay a fim de 
evitar situações de risco para este tipo de criminalidade. Contudo, a discriminação 
e violação dos direitos humanos, sobretudo das travestis,  continua gravíssima na 
Terra de Todos os Santos, conforme mostramos na primeira parte deste livro. 
  
ORIENTAÇÃO SEXUAL DAS VÍTIMAS 
 
ANO GAYS  TRAV.  LÉSBICAS TOTAL  
1997 82 – 63%  42 – 32%   6 - 5% 130  
1998 73 – 63%   36 – 31%   7 – 6% 116  
1999 104 – 61%  57 – 34%  8 – 5% 169  
2000 90 – 69%   38 -  29%   2 – 2%  130  
 
No ano de 2000, os gays representaram 69,% das vítimas, 29,% travestis e 
aproximadamente 2%  lésbicas. Comparativamente aos anos anteriores, notamos 
que  vem-se mantendo bastante fixa a distribuição dos assassinatos de acordo 
com a orientação sexual das vítimas, observando-se contudo  que relativamente 
ao total de crimes registrados em 2000, houve proporcionalmente 8% a mais de 
assassinato de gays face ao total das vítimas, enquanto o número de travestis 
executados  decresceu não só em números absolutos mas também em 4% se 
referidos às lésbicas e gays assassinados no mesmo ano. O mesmo ocorreu com  
as lésbicas, que de 8 mortes em 1999, diminuíram para 2 casos no ano passado, 



redução assaz significativa. Ambas lésbicas foram assassinadas no Rio de 
Janeiro. Escapa-nos, também aqui, até o presente, a explicação de tal oscilação 
na criminalidade diferencial destas categorias sexológicas.  
Nunca é demais lembrar, contudo,  que proporcionalmente,  as travestis são muito 
mais vitimizadas do que as lésbicas e gays, pois nossa população de 
transgêneros deve oscilar ente 10 a 20 mil indivíduos5  (para um total de 37 
homicídios), enquanto os gays devem ultrapassar 15 milhões (para 90 vítimas).  
Dentre os 8 assassinatos registrados em Alagoas, todos eram gays; em 
Pernambuco foram assassinados 15 gays, número superior ao Rio de Janeiro (14) 
e  igual ao de S.Paulo. Também foi São Paulo o estado onde houve o maior 
número de travestis assassinadas: 10 vítimas, quase 1/3 do total dos crimes (18 
gays). No Espírito Santo, todos os três homossexuais mortos eram travestis. No 
Paraná, das 4 mortes, 3 eram de travestis. No Rio Grande do Sul, de 3 mortos, 2 
eram travestis.   
Este últimos  dados parecem indicar  que nas áreas mais “civilizadas” do país, no 
Brasil Meridional, a criminalidade anti-homossexual atinge mais a população 
socialmente mais marginalizada, como é o caso das travestis profissionais do sexo 
– a maior parte delas executada quando faziam trotuar nas ruas centrais daquelas 
capitais. Talvez o nível mais elevado de conscientização dos gays do sul do país, 
mais cuidadosos na seleção de parceiros, associado à melhores condições 
materiais dos frequentadores da cena gay local, favoreçam menos a  tentação da  
prática de latrocínio tendo os homossexuais como vítimas, levando, por 
conseguinte à  concentração maior de tais crimes exatamente nas áreas e por 
indivíduos ligados à prática do sexo comercial. Hipótese aqui lançada para 
investigação futura.  
 Vejamos a seguir o que esses  dados revelam a respeito da faixa etária dos 
homossexuais assassinados no Brasil no ano de 2000. 
 
   IDADE DAS VÍTIMAS 
 
 Idade  TOTAL  
 16-17  2  
 18-25  30  
 26-30  19  
 31-40  38  
 41-50  16  
 51 -60  5  
 s/idade  20  
 Total  30  
 
Entre os homossexuais que foram  vítimas de crimes homofóbicos, dois eram 
menores de idade, ambos travestis: um  de 16 anos,  Abelardo Dias, negro, 
profissional do sexo, executado em Nova Iguaçu, RJ,  próximo a secretaria de 
educação de Niterói e o outro, na periferia da capital do Espírito Santo,   travesti 
de nome desconhecido, negro, assassinado com 7 tiros, em um matagal próximo 
a fábrica de pré-moldados Incopal, no bairro Centro Industrial de Vitória II na 
Serra. Via de regra as travestis adolescentes estão  mais expostas a crimes 



homofóbicos do que gays e lésbicas, explicando-se tal vulnerabilidade devido à 
violência inerente às zonas de prostituição onde  grande parte das travestis  
consegue seu ganha pão. Este foi o caso do travesti  Marcelo Aires Pinto, 18,  
profissional do sexo, assassinado com 3 tiros , na Av. França, 941, em Porto 
Alegre, enquanto fazia trotuar. 
Como nos anos anteriores, sem hipocrisia e falso moralismo,  a presença de 
diversos menores homossexuais assassinados também em 2000, obriga-nos a 
discutir e defender, à exemplo dos países mais civilizados do mundo, a redução 
da idade da maioridade sexual quando menos para 16 anos, implementando-se 
campanhas de conscientização, auto-estima e defesa dos gays, travestis e 
lésbicas adolescentes. Hoje em dia, via de regra, somente são perseguidos pela 
polícia e justiça os homossexuais, quando mantêm relação afetiva ou sexual com 
menores de 18 anos, enquanto as relações entre  adultos heterossexuais com 
adolescentes são toleradas e aceitas com toda naturalidade. Para evitar tais 
injustiças, urge que a idade do consentimento sexual seja reduzida quando menos 
para 16 anos – como fez recentemente Israel e já é lei em diversos países do 
mundo moderno. Durante nosso período colonial, as Constituições da Igreja 
Católica diziam: “os varões podem-se casar aos 14 anos e as donzelas, aos 12.” 
Condenar como crime hediondo a  liberdade sexual de adolescentes antes dos 18 
anos,  é autoritarismo adultocêntrico  que censura e  reprime a livre prática sexual 
dos jovens, sobretudo dos homoeróticos. Um entulho moralista que deve ser 
modernizado com vistas à proteção dos próprios adolescentes. 30% das vítimas 
tinham menos de 26 anos e 80% menos de 41: foram exterminados  portanto na 
flor da idade. O que comprova que as principais vítimas dos criminosos  não são 
os gays velhos e indefesos mas homossexuais em plena força física e idade 
produtiva. Um alerta portanto àqueles que confiam no vigor da juventude para que 
se acautelem mais sobretudo quando se relacionam com desconhecidos.   
 
PROFISSÃO DAS VÍTIMAS 
 
 Profissional do Sexo 28  
 Cabeleireiro 8  
 Cozinheiro, doméstico 5  
 Professor 4   
 Gerente, auxiliar admnistr. 4  
 Funcionário Público 3  
 Policial 3  
 Escriturário 2  
 Produtor de eventos 2  
 Servente, zelador 2  
 Comerciante 2  
 Enfermeiro 2  
 Estudante 2  
 Médico 2  
 Engenheiro, Arquiteto 2  
 Analista de Sistema 1  
 Vigia 1  



 Decorador 1  
 Corretor de imóveis 1  
 Motorista 1  
 Cônsul 1  
 Padre 1  
 Aposentado 1  
 Empresário 1  
 Maestro 1  
 Adestrador de cães 1  
 Mestre em informática 1  
 Diretor de escola 1  
 Restaurador  de livros 1  
 Dançarino 1  
 S/Profissão declarada 44  
 Total 130  
 
 
Dentre as vítimas cuja profissão consta no noticiário da imprensa, foram arroladas 
mais de  30 profissões, o que comprova a presença de homossexuais em todos os 
estratos sociais – incluindo empregados domésticos, vigias, serventes, 
desempregados,  como também engenheiros, arquitetos, gerentes, profissionais 
liberais.  Fica da mesma forma comprovada a extensão generalizada da violência 
contra esta minoria sexual, que inclui entre suas vítimas,  médicos, professores, 
policiais, uma padre católico e um cônsul.  Curioso que no ano anterior constavam 
entre os mortos,  4 pais de santo, um seminarista e um pastor protestante: neste 
ano, apenas um sacerdote, o padre  Edilson de Souza Conceição, 30 anos , 
assassinado aos 3 de março de 2000,  com um tiro na cabeça, durante a 
madrugada, no quarto de hóspedes da Igreja São Paulo Apóstolo, em Macaé, RJ.  
No início deste milênio, entre as 130 vítimas de crimes homofóbicos, alguns gays 
de certa projeção sócio-econômica em suas respectivas cidades: Jerônimo Júnior 
dos Santos, 42, economista e funcionário público, foi assassinado com chutes, 
socos e marteladas, em sua residência  em Juiz de Fora; Marcelo de Freitas Silva, 
27, era sargento da Aeronáutica, assassinado com 3 tiros no rosto; Otacílio 
Clementino Barreto, maestro da orquestra Usiminas, do Palácio das Artes, 
espancado até a morte, no quarto do Motel Le Premier na BR-040;  Luiz Alberto 
Ferrari, professor de inglês da UniABC, assassinado com um tiro, encontrado 
morto em  seu carro no Bairro Jardim Nova Mauá;  Michael Thomas Casey 
Mccann, 57, diretor da Escola Britânica St.Paul, assassinado por estrangulamento 
e com mãos e pés amarrados, em seu apartamento no Jardim Europa, Zona Sul 
de São Paulo;  José de Anchieta Tavares, 38, era gerente adjunto da Caixa 
Econômica Federal em Aracaju: foi executado  dentro de seu veículo, com uma 
facada no pescoço; Ricardo José Leone Salvador, 34, médico infectologista de 
Campinas, foi morto com três tiros na cabeça, em seu apartamento no Jardim 
Proença. Certamente, a mais graduada das vítimas  no ano passado foi o Cônsul 
de Portugal no Paraná, Miguel José Fawor, 42, assassinado com pancadas na 
cabeça, encontrado pela Polícia Militar embaixo de uma ponte na BR–277, na 
Serra do Mar, a 40Km de Curitiba, sendo os assassinos dois rapazes de 



programa.  
Igualmente ao observado nos relatórios anteriores,  os/as  profissionais do sexo 
são a categoria homoerótica   mais exposta:  21 homicídios em 1998, 28 em 1999, 
28 também em 2000.  Observe-se porém que a quase totalidade das travestis 
assassinadas (38=29%) certamente viviam da prestação de serviços sexuais na 
pista – muito embora tal profissão não constasse na notícia dos jornais. Portanto, 
a categoria mais exposta a crimes homofóbicos são as/os profissionais do sexo, 
travestis maioritariamente, mas também alguns poucos michês, muito embora os 
garotos de programa entrem mais na categoria de autores do que vítimas da 
violência . Também como nos anos anteriores, uma das categorias profissionais 
mais atingidas pelos crimes homofóbicos são os/as cabeleireiros/as: 6 em 1997, 7 
em 1998,  8 em 1999 e novamente 8 no ano passado.   Comentando tal fato com 
uma das mais conhecidas cabeleireiras de Salvador, a veterana travesti Suzaná 
Vermont, sugeriu-nos que o tipo de amante geralmente preferido por suas colegas 
de profissão, é o “bofe mesmo”, isto é, o homem ou  rapaz que ostenta  o 
estereótipo de super-macho, ultra viril.  Ora: certamente muitos destes indivíduos 
são predominantemente heterossexuais – ocupando na Escala Kinsey o número 1 
ou quando muito o número 2 – “heterossexuais com poucas experiências 
homossexuais” – homens portanto imbuídos de fortes doses de homofobia e 
sobretudo, de homofobia internalizada, razão pela qual, muitas vezes depois do 
gozo homoerótico, podem ver-se atacados por uma espécie de pânico 
homofóbico, destruindo através da morte aquele ser – a travesti cabeleireira ou 
maquiadora – que o seduziu e provocou aquela experiência a um tempo deliciosa 
e diabólica. Somente uma pesquisa em profundidade com os matadores de 
homossexuais poderia comprovar ou não a veracidade desta hipótese. Outros 
“bofes”  certamente mataram a fim de roubar a vítima, instigados ao latrocínio  
pela fragilidade da cabeleireira ultra-efeminada, presa fácil de um super-homem.  
A violência e crueldade dos crimes homofóbicos manifestam-se pela barbaridade 
da forma de execução das vítimas conforme podemos observar na tabela abaixo:  
 
CAUSA MORTIS 
 
Tiro 52  
Facada 33  
Espancamento 20  
Estrangulamento 4  
Garrafada 3  
Asfixia 2  
Atropelamento 2  
Queimadura 2  
Jogado da sacada 1  
S/causa conhecida 11  
Total 130  
 
Como se observou nos anos anteriores, também em 2000 repete-se a mesma 
sequência das causa mortis dos gays, travestis e lésbicas: em primeiro lugar 
armas de fogo (revólver, pistola), com 43%, seguido de armas brancas (faca, 



peixeira, estilete), com 28% sendo a terceira causa mortis o espancamento 
(pedrada, paulada, linchamento).  
Na maioria das notícias relativas a homossexuais assassinados com armas de 
fogo, consta simplesmente “morto com vários tiros”, geralmente na cabeça, peito – 
ou mais precisamente, no olho, coração ou nas costas. Dentre as vítimas deste 
ano, a que recebeu o maior número de balas foi uma travesti de nome ignorado, 
encontrada  morta com 12 tiros, na rua Paraibuna, em São José, SP (Folha 
Online);  em Salvador, no mês de abril, o cabeleireiro  Carlos Vagner Lopes 
Nunes, 25 anos, foi abatido com 10 tiros, dentro de seu próprio salão de beleza no 
bairro do IAPI, por volta das 22:45hs: segundo uma testemunha, três homens 
encapuzados foram os autores deste homicídio. Várias vítimas de morte a tiros 
eram travestis profissionais do sexo, assassinadas na pista quando faziam trotuar. 
No capítulo inicial deste livro, ao tratar de agressões e torturas, relatamos alguns 
destes episódios que redundaram em lesões corporais graves sem contudo 
chegar contudo à morte das vítimas.  
Na entrada do século XXI, temos informação documentada que 31 homossexuais 
foram assassinados no Brasil a facadas: embora nas páginas de crime geralmente 
apareça apenas que vítima foi morta com “várias facadas”, nalguns casos, o 
elevado número de golpes comprova todo o ódio do  assassino em relação não 
apenas àquele indivíduo em particular, mas contra o que ele representava no seu 
imaginário: a homossexualidade – que foi considerada durante séculos, em nossa 
tradição cristã luso-brasileira, de “o mais torpe, sujo e desonesto pecado: o 
abominável e nefando crime de sodomia”. O escriturário Renato Teixeira Cortez, 
27, residente no município de  Acará, no Amazonas, foi morto com 15  facadas. 
No Piauí, na localidade de Joca Marques,  o professor  Francisco Gil Ribeiro Filho, 
27,  levou 11 facadas do lavrador Raimundo Nonato do Nascimento, 60,   
alegando  que o professor havia dado um tapa no rosto do seu filho. Ao esfaqueá-
lo,  disse: “ Nenhum  viado bate na cara de filho de homem” em Joca Marques.  
Gilson Carlos da Silva, 32, vigia noturno em Olinda, morreu com 14 facadas: por 
volta da meia-noite, na hora da agressão seu companheiro, o cabeleireiro Edson 
chegou ao local e tentou impedir as agressões, crime  praticado por um indivíduo 
conhecido como  Jackson Negão, e  pelo menor S.H.L., de  16 anos. A morte mais 
violenta causada por arma branca ocorreu em Ourinhos, no estado de São Paulo: 
Elso de Carvalho, 32, cabeleireiro, levou 42 facadas, encontrado agonizando no 
porta malas de seu carro um Vectra: dois  latrocidas foram identificados como os 
autores deste crime bárbaro: 42 golpes de faca! 
Na modalidade de crimes praticados com arma branca, convém citar  ainda o  
menor F.B.S., 15 anos, residente em Recife, que  por pouco não entrava nesta 
lista macabra: no dia 12 de fevereiro de 2000, por volta das 13h30, este gayzinho 
foi espancado e molestado sexualmente por sete rapazes, que o acusavam de ser 
homossexual. F. foi atraído por uma colega e depois arrastado por dois rapazes 
para uma casa abandonada onde estavam outros 5 homens, foi obrigado a fazer 
sexo oral em três deles, depois o agrediram com socos, pontapés, pedradas, 
pauladas e garrafadas,  tormento que durou 3 horas. “Eles disseram que iam me 
matar porque eu era homossexual.” Afirmou o menor que só escapou vivo por que 
prometeu não denunciar os agressores: “implorei para que eles não me 
matassem!”  



Menos sorte teve  Élcio de Oliveira, 31 anos,  garoto de programa nas ruas 
centrais de Belo Horizonte: foi  espancado com paus e apedrejado,   encontrado 
morto  com um pedaço de madeira de 60 cm introduzido no ânus, na margem da 
via férrea que corta a capital mineira. Em São Paulo,  Sebastião Pereira Matos, 
60, empregado doméstico, morador  na Rua da Consolação (a mesma artéria por 
onde passaram neste mesmo ano  120 mil manifestantes na Parada GLS) , foi 
encontrado morto  a pauladas depois de ter os pés amarrados. 
Além dos tiros, facadas e estrangulamento, outro tanto de homossexuais foram 
assassinados com requintes de crueldade, incluindo estrangulamento, garrafada, 
asfixia, atropelamento, queimadura. Em dezembro passado, no Rio de Janeiro, 
Sílvio Luís da Silveira, 38, restaurador de livros, foi empurrado da sacada, do seu 
apartamento, por volta das 4h30, sendo o assassino Edgard Gomes Terra, 22, 
garoto de programa. Também em dezembro do mesmo ano,  em Aracaju, o 
professor  Benemi Passo, 33, após ter sido  esfaqueado nas costas,  teve seu  
corpo completamente carbonizado.  
Patenteia-se que os crimes de ódio homofóbico  caracterizam-se pela extrema 
violência,  seja pelo grande  número de golpes desferidos contra a vítima, pela 
crueldade do ferimento, seja pelo concurso de diversos modos de tortura e 
participação de diversos agressores. Por trás de muitos destes crimes, mais do 
que a simples motivação  de matar para roubar (latrocínio), ou “queima de arquivo” 
(para impedir de ser denunciado pela vítima), evidencia-se claramente a 
conotação homofóbica da agressão, o imenso  ódio  que o “machão” tem  do 
“viado”, seja porque o considera “descarado”, “safado”,   um traidor da categoria 
dos machos, portanto merecedor de violência e morte, seja porque assumiu 
práticas sexuais e um estilo de vida que o machão gostaria de assumir mas que 
pela homofobia internalizada, reprime e desconta na “bicha” toda sua frustração 
de homossexual mal-resolvido. Na maioria dos casos o assassino manteve prévia 
relação sexual com a vítima - e não raras vezes, assumiu prazerosamente  a 
posição passiva no ato homoerótico. A alegação de alguns assassinos de que 
mataram o gay em legítima defesa da honra, por não aceitarem ser passivos na 
relação homoerótica, não passa  de desculpa esfarrapada  plantada pelos 
advogados de defesa para inocentar os réus de sua  culpa de crime hediondo.  
Esta outra tabela tem objetivos claros: alertar sobre os locais mais perigosos onde 
ocorrem os crimes homofóbicos. 
 
LOCAL DO CRIME 
 
Residência 28 4 - 32  
Rua 21 20 - 41  
Veículo 10 - - 10  
Hotel, Motel 3 1 - 4  
Candomblé 2 - - 2  
Matagal 1 1 - 2  
Ponto de ônibus 1 - - 1  
Bar 1 - - 1  
Aeroporto 1 - - 1  
Quarto de Igreja 1 - - 1  



Embaixo da Ponte 2 - - 2  
Salão 1 - - 1  
Areal 1 - - 1  
Hospital 1 - - 1  
Lagoa 1 - - 1  
Galpão 1 - - 1  
Casa do assassino 1 - - 1  
Local n/ identificado 13 12 2 27  
Total 90 38 2 130  
 
 
Consideramos importante indicar neste dossier, a  variável:  o local onde ocorreu o 
crime, alertando os homossexuais para que evitem  situações e aqueles  locais de 
maior  risco. No mais das vezes,  travestis são assassinadas na rua ou em locais 
públicos (80%  em 1998, 89% em 1999, 71% em 2000), geralmente quando 
faziam trotuar. Os gays, por sua vez, são mortos predominantemente dentro de 
casa  e  locais fechados, como  dentro de carro, em hotéis e pensões (64%),  mas 
também em espaços públicos: na rua, em lugares ermos.  
 Atenção, leitor amante do mesmo sexo: várias destas vítimas foram transar  com 
desconhecidos em  matagais, areais, lagoas,  terrenos baldios – lugares 
desérticos que facilitam crimes quejandos. Sugerimos como regra básica de 
segurança,  que para transar, dê preferência a hotéis, motéis  e pensões. Em se 
tratando de pensões  populares, exija  que o  parceiro desconhecido deixe seu 
documento na portaria, ou que seja feito registro de sua identidade, dizendo ao  
gerente  ou porteiro que ambos devem  sair juntos do quarto, medidas que podem 
inibir as más intenções de criminosos. Em Salvador, o GGB distribuiu em todos os 
principais hotéis da área central frequentados por homossexuais, um folheto 
sugerindo aos gerentes que sejam bastante zelosos neste particular, evitando 
assim novos crimes  homofóbicos. Muitos gays aconselham as saunas como um 
dos locais mais seguros para encontros homoeróticos, não havendo registro até 
agora de casos de violência aí ocorridos. 
Consideramos crucial para  efeito de conscientização da “comunidade 
homossexual” conhecer  o perfil dos assassinos de travestis, gays e lésbicas, com 
objetivo de  se prevenir e  mobilizar-se contra os crimes homofóbicos. Porém, 
deparamo-nos com grave empecilho:  as notícias de jornal e oriundas de outras 
fontes de informação costumam  fornecer pouquíssimos dados sobre os autores 
de tais crimes. A razão de tal carência de dados é óbvia: grande parte dos gays 
não são assumidos,  mantendo clandestinamente seus encontros homoeróticos. 
Em tais circunstâncias, procuram transar em locais secretos, longe dos olhares e 
conhecimento de terceiros, tornando muitas vezes impossível à polícia encontrar 
qualquer pista sobre os assassinos, por não terem sido vistos por nenhuma 
testemunha. Noutras vezes, vizinhos ou mesmo conhecidos da vítima omitem 
informação sobre os  criminosos por alimentarem preconceito anti-homossexual, e 
consequentemente, não terem estabelecido contactos anteriores com a vítima, ou 
ainda, por temerem envolvimento com a polícia. Crimes homofóbicos, em 
decorrência da clandestinidade das relações homoeróticas, constituem, portanto, 
uma das modalidades de ilícitos de mais difícil investigação e elucidação, 



acrescidos pela homofobia dos agentes policiais e titulares de delegacias, que 
devido ao preconceito anti-homossexual, fazem vista grossa ou empurram com a 
barriga tais investigações.  Não obstante tais lacunas, conseguimos alguns dados 
sobre a idade e profissão dos matadores de homossexuais.  
 
IDADE DOS ASSASSINOS 
 
  15 – 17 6  
  18 – 21 16  
  22 – 32 16  
  33– 39 4  
  40 -  49 2  
  60 - 61 2  
  S/idade 96  
  Total 142  
 
Igualmente ao observado em anos anteriores, uma mesma tendência  emerge 
como uma regularidade no perfil dos assassinos de homossexuais: esta categoria 
de deliquentes é constituída sobretudo por adolescentes, sendo que dos 44 
assassinos sobre os quais se conhece a idade, a metade tinha menos de 21 anos, 
seis dos quais menores de idade, entre 14 e 17 anos. Repete-se também em 2000 
o padrão frequentemente observado em anos anteriores pelo Brasil a fora: gays 
mais velhos têm preferência por parceiros mais jovens, daí os matadores de gays 
geralmente serem mais novos que as vítimas. Inversamente, muitos adolescentes 
sentem grande curiosidade sexual ou acham mais fácil manter relações sexuais 
com “viados”, daí a presença de tantos jovens na lista dos assassinos. Eis alguns 
destes sinistros: aos 6 de fevereiro de 2000, em Brasília, o sargento da 
aeronáutica Marcelo de Freitas Silva, 27, foi  assassinado com 3 tiros no rosto, 
dentro do porta mala do seu carro, por três indivíduos: um de  25 anos, “Beiçola”, 
secundado por mais três   menores:  G.G.S., 15 anos; Rivanildo Ferreira Lira, 
“Ceguinho”,  e o  menor “Galeguinho”. Segundo depoimento dos mesmos, o 
sargento antes de morrer implorou: “Podem levar tudo o que vocês quiserem, mas 
pelo amor de Deus, não me matem”. Mataram e roubaram o carro.  Também na 
Capital federal, três meses após aquele crime,  José de Anchieta Tavares, 38, 
gerente adjunto da Caixa Econômica Federal, foi assassinado com uma facada no 
pescoço, dentro do seu veiculo, durante a madrugada, tendo como autores deste 
sinistro  Fernando Pereira da Silva, 20, e o menor M.B.F.S, 16, ambos garotos de 
programa, que mataram para roubar a vítima.  Embora em vários destes crimes os 
menores  assassinos faziam companhia a delinqüentes maiores de idade, 
algumas vezes agem isoladamente: o cabeleireiro Daniel Batista Cordeiro, 34, no 
Rio Grande do Norte, foi espancado até a morte em sua residência pelo  menor 
E.L.S., 16 anos. 
 Nestes crimes praticados por menores, insistimos, observam-se algumas 
regularidades: muitas das vítimas tinham idade para ser pai do menor, que nem 
por isso se intimidou com a idade e status superior do homossexual; vários destes 
crimes tiveram a participação de dois ou mais menores, acompanhados de 
comparsas adultos;  a extrema violência dos crimes envolvendo menores 



comprova o quanto a homofobia impregna os códigos de violência desta 
população.  
 A seguir, vejamos o que as notícias de jornal revelam a respeito da  
profissão dos criminosos, alertando que dispomos de informação apenas sobre 35 
do total de sinistros: 
 
 
PROFISSÃO DO ASSASSINOS 
 
          PROFISSÃO  TOTAL  
 
Profissional do sexo 18  
Assaltante 2  
Servente 2  
Lavador 2  
Guardador de carro 1  
Jogador de futebol 1  
Feirante 1  
Agente de Policia Federal 1  
Segurança 1  
Balconista 1  
Cabeleireiro 1  
Caminhoneiro 1  
Garçom 1  
Motorista 1  
Taxista 1  
S/ Informação 95  
Total 130  
 
Enquanto no ano anterior eram 5 os profissionais do sexo autores de homicídios 
contra homossexuais,  para o presente ano tal número se eleva para 18, 
sugerindo o maior envolvimento das vítimas com espaços e categorias sociais que 
estão nos interstícios da marginalidade.  Urge igualmente que sejam realizados 
trabalhos de conscientização e humanização dirigidos aos michês e rapazes de 
programa, para evitar tamanha mortandade. Nalguns casos, os assassinos eram 
marginais que aproveitaram-se dos espaços frequentados por gays, disfarçando-
se de profissionais do sexo.  
 Predominam  entre os assassinos homens e rapazes dedicados ao setor terciário, 
prestação de serviços e atividades menos especializadas, ocupações geralmente 
menos remuneradas, o que levaria alguns a se relacionar com homossexuais, seja 
para auferir alguma remuneração pelo sexo prestado, seja para roubar bens, 
dinheiro ou cheques da vítima. Alguns destes matadores já tinham antecedentes 
criminais ou mantinham ligação com a marginalidade. Outros estavam ocupados 
em trabalhos que  implicam no manuseio de armas de fogo, como policiais e 
seguranças.  
Terminamos este relatório com a descrição resumida de todos os homicídios 
praticados contra homossexuais no Brasil em 2000. 



III. RELAÇÃO NOMINAL DOS HOMOSSEXUAIS ASSASSINADOS  NO BRASIL, 
2000  
 
“Quem cala sobre teu corpo, consente na tua morte. 
Quem cala, morre contigo mais morto que estás agora. 
Quem grita, vive contigo!”  
[Milton Nascimento e Ronaldo Bastos,  Menino”] 
 
As datas  no início de cada assassinato referem-se ao dia em que a notícia foi 
publicada na imprensa, na maioria dos casos, no dia após o corpo da vítima ter 
sido encontrado. Todas as informações aqui divulgadas baseiam-se em notícias 
de jornal ou foram  enviadas ao GGB através de email, cartas e  denúncias orais 
registradas no Livro de Ocorrência do Grupo Gay da Bahia, eximindo-se  o GGB 
de qualquer responsabilidade sobre as fontes de tais informações.  
 
JANEIRO – 15 assassinatos 
(CE) - 5/1/2000 – André, encontrado morto na esquina da Rua Carolina de Aquino 
e Av. Treze de Maio;  assassinos Ricardo Menezes da Ressurreição, 22 e Paulo 
Eugênio Mendes da Silva,  residentes na Rua Jaime Calado, 62, Bairro de Fátima, 
os quais confessaram a autoria do crime e também o assassinato do homossexual 
“Borboleta” em julho de 1989;  o delegado Adilberto José de Souza, da 4a DP, 
declarou que os assassinos, por serem reincidentes, podem ser  “serial killer”.  
(Tribuna do Ceará, Diário do Nordeste/CE) 
(RO) – 6/1/2000 – JOÃO MOURA FELIX, 41, servidor público, assassinado a 
marteladas, com pancadas na cabeça, em sua residência, Rua Francisco Soares,  
bairro Ulisses Guimarães, suspeito seu amante Vagner, que encontra-se 
desaparecido; o  latrocínio foi registrado pela Delegada Alessandra Paraguassu (O 
Estadão/RO) 
(AL) – 7/1/2000 – BENEDITO ELIAS DOS SANTOS, 29, “Biu”, cabeleireiro, foi 
morto com tiros, Lagoa do Pau Grande, assassino desconhecido, Maceió/Al 
(Fonte: Delegacia Local, Maceió,/AL)  
(PE) – 8/1/2000 – RODRIGO DE ALCÂNTARA SILVA, “Sarita”, travesti, 24, 
assassinado no bairro Casa Amarela, Recife/PE (Fonte GGB, Folha de 
Pernambuco/PE) 
(PE) – 9/1/2000 – JAILTON JOAQUIM PEREIRA, 34, cozinheiro, assassinado com 
vários tiros na cabeça, em frente a sua residência no Alto do Buruti, Bairro da 
Macaxeira, assassinos três homens não identificados, na Grande Recife/PE 
(Jornal do Comércio/PE) 
(PE) – 9/01/2000 – MÁRCIO JOSÉ DA SILVA, 28, cabeleireiro, assassinado por 
volta da 1h da manhã, no ponto de ônibus, assassinos 2 homens que estavam em 
uma motocicleta, Município de Jaboatão/PE (Jornal do Comércio/PE) 
(PE) – 9/1/2000 – ALEXANDRE SANTOS SILVA, menor, assassinado com vários 
tiros na cabeça, junto com seu companheiro, no alto do Buruti, Bairro da 
Macaxeira, assassinos 3 homens não identificados, na Grande Recife/PE (Jornal 
do Comércio/PE) 
(SP) – 12/1/2000 – Clóvis Rabelo da Silva, 42, soldado da PM, assassinado com 
um tiro na virilha, às 2h da madrugada, na Rua Emílio Matarazzo, Zona Leste de 



São Paulo, assassino Vagner Pereira Gomes, 25, “Patrícia” travesti, profissional 
do sexo, preso na carceragem feminina do 62º. DP, São Paulo/SP (Noticias 
Populares/SP) 
(PI) – 12/1/2000 – FRANCISCO GIL RIBEIRO FILHO, 27, professor, assassinado 
com 11 facadas, em um bar, assassino Raimundo Nonato do Nascimento, 60, 
lavrador, que  alegou ter  o professor dado um tapa no rosto do seu filho, o qual  
disse: “Nenhum  viado bate na cara de filho de homem” ,  Joca Marques/PI 
(Arquivo GGB, denúncia enviada pelo Grupo Babilônia) 
(PI) – 13/1/2000 – DOMINGOS LIMA RODRIGUES, 26, executado com uma 
facada profunda no peito, assassino Francisco Chagas Santos, 22, lavrador, que 
se irritou com a vítima porque esta passou a mão em seu corpo, Joca Marques/PI  
(Arquivo GGB, denúncia enviada pelo Grupo Babilônia) 
(RJ) – 17/1/2000 – ANDRÉ FREITAS FERREIRA, 32, “Andréia Rianelle”, travesti, 
profissional do sexo, morto com vários tiros, em uma rua do Bairro Morro Agudo, 
assassino desconhecido, o caso esta sendo acompanhado pela 54a DP, Nova 
Iguaçu/RJ (Fonte: Arquivo do GGB, denúncia enviada pelo Grupo 28 de Junho/RJ) 
(PE) – 20/01/2000 – HERALDO RODRIGUES DA SILVA, 22, possuía problemas 
mentais, assassinado com garrafadas e uma facada no coração, em sua 
residência no bairro de Águas Compridas, assassino Edson Rodrigues da Silva, 
24, balconista, irmão da vitima (Jornal do Comércio/PE) 
(Itália) – 25/1/2000 – CÃNDIDO OSIAS,  35, travesti brasileiro, profissional do 
sexo, assassinado em sua residência, em Milão, Itália (Gazeta do Paraná/PR, 
Diário de Pernambuco/PE, Folha do Paraná/PR)  
(MT) – 29/1/2000 – JOÃO JOSÉ FERREIRA FILHO, 38, “Suzi”, travesti, 
profissional do sexo e funcionário público, assassinado com um tiro no olho 
esquerdo, na região da Cascalheira;  Suzi era a principal testemunha do 
assassinato de Gretchen, travesti morta em 1998, no mesmo local, em Cuiabá/MT 
(Diário de Cuiabá/MT) 
(MG) – 30/1/2000 – JERÔNIMO JÚNIOR DOS SANTOS, 42, economista e 
funcionário público, assassinado com chutes, socos e marteladas, em sua 
residência na rua Elmaia Cunha, 307, por volta das 4:20hs da manhã; assassinos 
Carlos Roberto de Jesus Cortes, 24, “Nem Cachorro” e Estefano da Silva Souza, 
18, que mantinha um relacionamento amoroso com a vítima;  ambos contaram 
versões diferentes do crime;  este latrocínio está sendo investigado pela Delegacia 
de Furtos e Roubos, pelo delegado Élder D’angelo, em Juiz de Fora/MG (Tribuna 
de Minas/MG) 
 
FEVEREIRO - 20 
(RJ) – 5/2/2000 – LUIS HENRIQUE GONÇALVES TECLA, 30, assassinado com 
um tiro no peito, no quarto do hotel São Francisco, na Barra, Rio de Janeiro 
(Extra/RJ) 
(DF) – 6/2/2000 – MARCELO DE FREITAS SILVA, 27, sargento da Aeronáutica, 
assassinado com 3 tiros no rosto, dentro do porta mala do seu carro, latrocínio, 
assassinos Alexnaldo Santos da Silva, 25, “Beiçola”, G.G.S., 15, “Ceguinho”, 
Rivanildo Ferreira Lira, e o menor “Galeguinho”;  a vitima antes de morrer 
implorou:  “Podem levar tudo o que vocês quiserem, mas pelo amor de Deus, não 
me matem!”, latrocínio  registrado pela Seção de Investigações Criminais da 1ª 



DP, Asa Sul, Brasília/DF (Jornal de Brasília/DF) 
(MG) – 6/2/2000 – OTACÍLIO CLEMENTINO BARRETO, maestro da orquestra 
Usiminas, do Palácio das Artes, espancado até a morte, no quarto do Motel Le 
Premier na BR-040;  o corpo foi achado já em estado de decomposição na Serra 
do Rola Moça, região metropolitana de BH; assassino Marcus Vinícius Nogueira 
Rodrigues, 19, michê;  investigações feitas pela Delegacia Especializada de 
Apuração de Latrocínio,  Belo Horizonte/MG (Hoje em Dia/MG) 
(SP) – 7/2/2000 – EDSON NÉRIS DA SILVA, 35, adestrador de cães, espancado 
a socos, murros e pontapés, na Praça da República, por volta da 00:10 hs, 
assassinos uma gangue de Skinheads, Carecas do ABC, com 25 pessoas,  um 
deles estava armado com um soco inglês;  após o crime foram  localizados e 
presos no Bar Recanto dos Amigos, na Rua Treze de Mai0;  registrado no 3º 
Distrito Policial, em São Paulo/SP (Jornal da Tarde/SP, Estado de Minas, Diário 
Popular/SP, O Estado de São Paulo, Diário do grande ABC/SP, Agora São Paulo, 
Jornal do Brasil/RJ,  O Globo/RJ) 
(SP) – 12/2/2000 – EVERSON DE SOUZA DA COSTA, 22, travesti, branco, 
profissional do sexo, assassinado com golpes de faca no coração, na Av. do 
Estado, 1.443, no bairro do Pari, assassino homem branco de óculos, 
investigações na 12ª DP, em São Paulo/SP (Folha on-line/SP, Jornal da Tarde/SP, 
Agora São Paulo, Noticias Populares/SP, Diário do Grande ABC/SP) 
(SP) – 12/2/2000 – Travesti de nome ignorado, aproximadamente 25 anos, 
branco, profissional do sexo, assassinado a golpes de faca, por volta das 5h da 
manhã, na Praça Rotary, Vila Buarque Zona Central, em São Paulo/SP (Folha on-
line/SP, Agora/SP, Noticias Populares/SP, Diário do Grande ABC/SP) 
(DF) – 12/2/2000 – LEÔNCIO BORGES DE SOUZA, 33, maquiador, assassinado 
com tiros no peito, no Parque da Cidade próximo a um Bar GLS, a polícia suspeita 
de latrocínio, registrado na 1ª DP da Asa Sul pelo delegado Mauro Cézar Lima, 
em Brasília/DF (Jornal da Comunidade/DF, Jornal de Brasília/DF) 
(PI) - 13/2/2000 – EVERARDO SOARES DA CRUZ, 27, assassinado com 4 
facadas, por volta das 23hs, na Av. Principal do Promorar, Zona Sul de Teresina, 
assassino Ismael Alves de Souza, 27, residente na quadra 53, lote 03, casa B, 
autuado em flagrante e registrado pelo 4º Distrito Policial do Parque Piauí, 
Delegado Antônio Carvalho Lopes, em Teresina/PI (Diário do Povo/PI) 
(RS) – 14/2/2000 – MARCELO ARES PINTO, 18, travesti, profissional do sexo, 
assassinado com 3 tiros , na Av. França, 941, enquanto fazia trotuar, assassino 
Luiz Gustavo Fernandes Mendes, travesti, profissional do sexo, e companheiro da 
vítima, em Porto Alegre/RS (Correio do Povo/RS) 
(RN) – 14/2/2000 – JOSÉ EDUARDO MARTINS DA SILVA, 19, assassinado por 
espancamento que resultou em traumatismo craniano, na Av. Bernardo Vieira, 
assassinos um grupo de 20 taxistas que informados de que a vítima tinha 
praticado um assalto ao taxista Francisco de Assis, investigação feita pela 5ª DP, 
Delegado Custódio Ricardo, em Natal/RN (Tribuna do Norte/RN, Diário de 
Natal/RN)  
(PE) – 15/2/2000 – IRANILDO TOMAZ FERREIRA, 25, assassinado a facadas, no 
rio Camaragibe, o assassino foi seu amante Davidson Alves da Silva, 19, que 
declarou: “Ele não aceitava o fim do nosso namoro. Disse que me mataria se eu 
ficasse com outro”, tendo como cúmplice Rosilene Maria Vieira, 18;  o Delegado 



Almir Cesário pediu prisão provisória, em Camaragibe/PE (Jornal do 
Commércio/PE) 
(SP) – 15/2/2000 – LUIZ ALBERTO FERRARI, professor de inglês da UniABC, 
assassinado com um tiro, encontrado morto em  seu carro no Bairro Jardim Nova 
Mauá, latrocínio, investigações feitas pela Polícia Civil, em Mauá/SP (Agora São 
Paulo) 
(RS) – 16/2/2000 – Adilson Vieira de Souza, 33, escriturário, assassinado com 
uma pancada na cabeça, encontrado com as mãos amarradas, em sua residência, 
localizada na Av. Baltazar Oliveira Garcia, latrocínio;  um colega de trabalho 
declarou que  a vítima era muito alegre e educado, mas  estava nervoso, diferente, 
e revelou que iria se encontrar com um amigo naquela noite no shopping; 
registrado pelo Delegado João Lopes Ferrão, em Porto Alegre/RS (Zero Hora/RS) 
(SP) - 16/2/2000 – Wallace Willian de Oliveira, 22, “Tatiana”, travesti, profissional 
do sexo, executado com cinco tiros disparados por um desconhecido que ocupava 
um Del Rey, por volta das 1:45hs da madrugada, na Quadra 4 da Rua Presidente 
Kennedy no Centro;  investigações feitas pelo Delegado Titular da Delegacia de 
Investigações Gerais DIG/Garra, J. J. Cardia, em Bauru/SP (Jornal da Cidade de 
Bauru/SP) 
(SP) – 17/2/2000 – MANOEL MANZO DE ARAÚJO, 35, “Neco”, assassinado por 
estrangulamento, na residência do seu amante na Rua Francisco Foot, no bairro 
Gopaúva, por volta das 7h30 da manhã;  assassino Asayr Cavalcante de Brito, 61, 
feirante, declarou que “não existia mais amor. Era apenas interesse. Neco estava 
comigo para arrancar minha grana.” Registrado no 5º DP, Guarulhos/SP (Noticias 
Populares/SP, Folha de São Paulo) 
(SP) – 18/2/2000 – DANIEL DE OLIVEIRA, 35, cor morena, promotor de festas 
gays e traficante, assassinado com vários tiros na cabeça, na padaria Adorei, a 
vítima não possuía antecedentes criminais, sua mãe declarou que “era boa gente. 
Nunca teve problemas com a polícia”, investigações feitas pela 49ª DP, em São 
Mateus/SP (Notícias Populares/SP) 
(RS) – 20/2/2000 – ELTON DA ROSA MONTEIRO, travesti, profissional do sexo, 
assassinado com 3 tiros, na rua Câncio Gomes, no bairro Floresta, Zona Norte, 
por volta das 5h da manhã, em Porto Alegre/RS (Zero Hora/RS) 
(SP) – 24/2/2000 – Travesti não identificado,  profissional do sexo, moreno, 1,65m, 
cabelos negro e crespos, assassinado com um tiro na cabeça, nas margens da 
Rodovia Piaçaguera–Guarujá, por volta das 2h da madrugada, suspeitos dois 
homens que circulavam pelo local de bicicleta  e que teriam disparado contra a 
vítima, registrado no 1º DP de Cubatão, delegado Armando Prado L. Neto, 
Cubatão/SP (Diário do Litoral – Santos/SP) 
(DF) – 25/2/2000 - Carlos Daniel Chacur Alves, 25, mestre em informática, 
assassinado a tiros com uma pistola Taurus calibre 38, no saguão do aeroporto de 
Brasília, assassino Eder Douglas Santana Macedo, 37, agente administrativo da 
Polícia Federal, em Brasília/DF (Revista Época, Correio Brasiliense, Jornal da 
Comunidade/DF, Folha de São Paulo) 
(SP) – 29/2/2000 – MICHAEL THOMAS CASEY MCCANN, 57, diretor da Escola 
Britânica St.Paul, assassinado por estrangulamento e com mãos e pés amarrados, 
em seu apartamento no Jardim Europa, Zona Sul;  a polícia suspeita do golpe Boa 
Noite Cinderela, em São Paulo/SP (O Estado de São Paulo, Revista Época/SP, 



Jornal da Tarde/SP) 
 
MARÇO: 15 ASSASSINATOS 
(BA) – 3/3/2000 – MIGDONES RIBEIRO MACEDO, 51, bancário aposentado, 
assassinado por estrangulamento, em sua residência, na rua Macapá, Edifício 
Ogum Ladim, bairro de Ondina; assassinos Weiner Pereira de Almeida, 20, 
jogador de futebol e Francisco Assis Cardoso Carvalho Júnior, 19, guardador de 
carros, os quais tentaram levar o carro e outros objetos da vítima, porém foram 
presos em flagrante,  crime registrado na 7ª DP, em Salvador/BA (A Tarde/BA) 
(RJ) – 3/3/2000 – EDILSON DE SOUZA CONCEIÇÃO, 30, padre, assassinado 
com um tiro na cabeça, durante a madrugada, no quarto de hóspede da Igreja São 
Paulo Apóstolo; principal suspeito Daniel da Rosa Madeira, 22, assaltante,  
Macaé/RJ (O Debate, Diário de Macaé/RJ) 
(PR) – 7/3/2000 – MIGUEL JOSÉ FAWOR, 42, cônsul de Portugal em Curitiba, 
assassinado com pancadas na cabeça, encontrado pela Polícia Militar embaixo de 
uma ponte na BR–277, na Serra do Mar, a 40Km de Curitiba;  assassinos Valter 
Machado Soares, 25,  Carlos Rodrigo Pereira Fraga, 19, garotos de programa;  
investigações coordenadas  pelo Delegado Fause Salmen, da DP de Homicídios, 
em Curitiba/PR (Folha de São Paulo/SP, Gazeta do Povo/PR, Jornal de 
Londrina/PR, Folha de Londrina/PR, Diário Popular/SP) 
(AL) – 9/03/2000 – JORGE MOREIRA DA SILVA, 20, estudante, assassinado com 
tiros e punhaladas, no local Área Urbana, assassino desconhecido, Maceió/AL 
(Fonte: Jornal Popular/AL)  
(RJ) - 17/3/2000 – FERNANDO OLIVEIRA CARUSO, 36, comerciante,  morto com 
várias facadas, assassino  desconhecido; o caso está sendo investigado pela 65a 
DP, Guapemirim/ RJ, ( Fonte: Enviada pelo Grupo 28 de Junho/RJ).  
(PE) – 20/3/2000 – XUXA DO PAGODE, 23, travesti,  assassinado com tiros à 
queima roupa, na rua Nápoles,  em Sitio Grande, quando voltava de um pagode; 
registrado na Delegacia de Homicídios, na Imbiribeira/PE (Folha de Pernambuco) 
(BA) – 20/3/2000 – Wilson dos Santos, 21, “Keila”, travesti, profissional do sexo, 
seqüestrada e morta com 5 tiros, na Boa Vista de São Caetano;  a polícia suspeita 
de grupo de extermínio que persegue homossexuais e menores de rua, 
Salvador/BA (A Tarde/BA, Tribuna da Bahia, Correio da Bahia ) 
(PE) – 20/3/2000 – MARCOS BERNADO DA SILVA, 33, “Marquesa”, travesti, 
profissional do sexo, assassinada a tiros em sua residência por volta da meia 
noite, na Rua Blumenau  em Barra da Jangada;  a polícia suspeita de crime por 
vingança, pois Marcos poderia saber o culpado por um crime que ocorrera nas 
proximidades do local onde morava, em Recife/PE (Folha de Pernambuco) 
(PE) - 22/3/2000- JOSÉ LEITE ALVES, 41,  assassinado com golpes de cadeira 
de ferro e espancamento, no quarto do Hotel Paketá, localizado na Rua Arquiteto 
Augusto Reinaldo, 97, no bairro do Pina, assassino desconhecido, em  Recife/PE 
(Folha de Pernambuco) 
(PE) - 22/3/2000 –JOSÉ MÁRIO ÉLOE, 22, “ Sayonara”  travesti, profissional do 
sexo, cor clara, unhas pintadas de vermelho, seqüestrado na Av. Conselheiro 
Aguiar, encontrado morto em avançado estado de decomposição e com o rosto 
irreconhecível, a mãe da vítima declarou que “na vizinhança todos gostavam dele 
e estão todos chocados com essa história”; em Engenho de São Joaquim,  



Jaboatão dos Guararapes, Muribeca/PE (Folha de Pernambuco, Cidades/PE, 
Diário de Pernambuco/PE) 
(MA) – 23/3/2000 – FRANCISLEI DE JESUS SIVA, “Pablo”, assassinado com 7 
facadas, em sua residência na Rua 13, no São Francisco; assassinos Sandro 
Martins Aires e Deny Rossy Oliveira Fonseca;  investigações feitas na 9ª DP, em 
São Luiz/MA (O Imparcial/MA, O Estado do Maranhão)  
(PE) – 29/3/2000 – GILSON CARLOS DA SILVA, 32, vigia noturno, assassinado 
com 14 facadas na rua José Alexandre Carvalho 175-B, por volta da meia-noite; 
na hora da agressão seu companheiro Edson, cabeleireiro chegou ao local e 
tentou impedir as agressões;  assassinos:  Jackson Negão e um menor S.H.L., 16; 
investigações na DP de Olinda/PE (Folha de Pernambuco, Diário de Pernambuco)  
(RJ) – 30/3/2000 – RITA APARECIDA SANTOS, 38, motorista de lotação, 
assassinada a tiros;  assassino Silvio da Graça dos Santos, 42, ex-marido da 
vítima, ao qual estava sendo cobrada pensão alimentícia, em São Bernardo/SP 
(Jornal Extra/RJ) 
(RJ) – 30/3/2000 - NOÊMIA SENA, 39, assassino Silvio da Graça dos Santos, 42, 
o mesmo acima, ex-marido de sua companheira, em São Bernado/SP (Jornal 
Extra/RJ) 
(MA) – 31/3/2000 – MANOEL GUTEMBERG BARROS COSTA, “Guto”, gerente de 
vendas, assassinado por estrangulamento, em sua residência, na Bloco L, Ipem 
Bequimão, latrocínio;  assassino Vicente Pereira da Silva Filho, 23, 
desempregado; investigações feitas por policiais do 14º DP, em São Luiz/MA (O 
Imparcial/MA, O Estado do Maranhão) 
 
ABRIL: 21 assassinatos 
(PR) – 3/4/2000 – “KÉRICA”, 22, travesti, profissional do sexo, morta por 
hemorragia interna em função de espancamento, na Rua Piquiri, Centro, durante a 
madrugada, assassinos quatro policiais da PM, com nomes não divulgados, que 
tentaram extorquir a vítima; seu amigo  Alexandre Lima Neto “Jaque” declarou que 
Kérica ao chegar em casa com as lesões “afirmou estar cansada de ter que dividir 
o seu dinheiro suado com a polícia”;  investigações conduzidas pelo delegado 
Vilson Toledo Alves, em Curiba/PR (Folha de Londrina/PR, Tribuna do Paraná, 
Gazeta do Povo/PR) 
(SP) – 5/4/2000 – CELSO DE CARVALHO, 32, cabeleireiro, assassinado com 42 
facadas, encontrado agonizando no porta-malas de seu carro; assassinos Marcelo 
Dimas Bina, 22, viciado em crack e um desconhecido, comerciante local; 
latrocínio, em Ourinhos/SP (Diário Popular/SP)  
(PE) – 6/4/2000 – ROBERTO FERNANDO OLIVEIRA DA SILVA, 38, enfermeiro, 
residente na Rua Dr. Luiz Inácio de Andrade Lima,  assassinado com facadas  nas 
costas e  coração;  o corpo  estava próximo de seu veículo, na Rua Cachoeirinha, 
Bairro Janga, em Paulista/PE (Folha de Pernambuco) 
(AL) – 8/4/2000 – HAROLDO PEDRO, Hal, ajudante de pedreiro,  foi morto por 
espancamento, na Rua Arame Tabuleiro, assassino desconhecido, Maceió/Al 
(Fonte: Jornal Tribuna/Al) 
(GO) – 9/4/2000 – FERNANDO NERES LOPES, “Luciana”, travesti, profissional do 
sexo, assassinado com várias facadas nas costas, nas proximidades do bar 
Menestrel, na Av. Assis Chateaubriand, Setor Oeste;  investigações feitas pelo 



delegado Lanivaldo José Mendes, em Goiânia/GO (O Popular/GO) 
(MA) – 11/4/2000 – JOÃO DE JESUS COTRIM DOS SANTOS, 38, “Carlos”, 
cabeleireiro, assassinado a facadas com golpes na garganta, em sua residência 
na Rua X, Quadra 7, Planalto Anil III, crime de latrocínio; suspeito José de 
Ribamar dos Santos Ramos, “Daniel”, garoto de programa; conduz o inquérito a  
delegada Nilmar da Gama Rocha,  titular da Delegacia de Furtos e Roubos, em 
São Luiz/MA (O Imparcial/MA, O Estado do Maranhão) 
(SP) – 11/4/2000 – SEBASTIÃO PEREIRA MATOS, 60, empregado doméstico, 
assassinado a pauladas depois de ter os pés amarrados, o corpo foi encontrado 
na laje do vão interno do prédio onde morava, assassinado em sua residência na 
Rua da Consolação, 1.372, Ed. Patriarca; assassino José Carlos dos Santos, 32, 
ex-segurança, amante da vítima; investigações feitas pela delegada Maria Beatriz 
Curió de Carvalho, da equipe F-Leste do DHPP (São Paulo/SP) 
(BA) – 12/4/2000 – OLDAY BISPO DE ALMEIDA, 27, assassinado com vários 
tiros, na sua residência, localizada à Rua da Castanhêda, bairro da Mouraria, 
crime de vingança, assassino desconhecido, homem baixo, moreno, trajando 
jeans e camisa de botão, investigações feitas por agentes da 1ª DP no complexo 
dos Barris, em Salvador/BA (Correio da Bahia/BA) 
(RN) – 15/4/2000 – REINALDO GREGÓRIO DO NASCIMENTO, 42, “Reis”, ex-
diretor do Ginásio de Esportes Gerivaldo José de Souza e cabeleireiro, 
assassinado com três tiros de Pistola semi-automática, em sua residência, 
latrocínio;  o corpo fora enterrado em uma cova rasa num local de desova, 
investigações conduzidas pela 1ª Delegacia de Polícia do Urupá, no Rio Grande 
do Norte (O Estado do Norte/RN) 
(SP) – 16/4/2000 – CLÉBER DA SILVA, “Neguinha”, 24, travesti, assassinado a 
golpes de facas e tiros, na Rua Gabriel Martins;  o corpo foi jogado em um 
campinho no Jardim Santa Maria, Zona Norte; investigações feitas na 20ª DP e 
pela equipe G-Leste da Divisão de homicídios do DHPP (Diário Popular/SP) 
(BA) - 20/4/2000 – CARLOS VAGNER LOPES NUNES, 25, cabeleireiro, 
assassinado com 10 tiros, dentro do seu salão de beleza no IAPI, por volta das 
22:45hs;  assassinos três homens encapuzados; principal testemunha Elisângela 
Santos Freitas, 24;  investigações feitas pelo delegado Edson Guimarães da 9ª 
DP, em Salvador/BA (Correio da Bahia,  A Tarde/BA) 
(BA) – 20/4/2000 – JOSÉ CONCEIÇÃO, 35, zelador, assassinado com um tiro, na 
sua residência localizada na Travessa Contorno, em São Caetano; Investigações 
feitas pelo delegado Orlando Dourado, da 4ª DP, em Salvador/BA (A Tarde/BA) 
(RJ) – 20/4/2000 - HERISTAL BATISTA NETO, 31, cabeleireiro, assassinado com 
dois tiros de pistola calibre 380 na cabeça, quando estava dirigindo seu carro, em 
São Cristóvão, por volta das 20hs;  assassinos dois motoqueiros não identificados, 
investigações feitas pela 9ª DP, no Rio de Janeiro/RJ (O Globo/RJ) 
(SP) – 24/4/2000 – JURANDIR MONTEAGUDO DA SILVA JÚNIOR, 22, corretor 
de imóveis, assassinado com dois tiros na Alameda Santos perto da AV. Paulista, 
por volta das 3hs da madrugada;  assassino Avelino Gomes de Lima, 31, garoto 
de programa; investigações feitas pelo Delegado Alexandre Sampaio Zakir da 78ª 
DP, em São Paulo/SP (Diário Popular/SP, Jornal do Brasil/SP) 
(MG) – 25/4/2000 – MÚCIO BELÉM JARDIM, 39, empresário, assassinado por 
asfixia, dentro do seu carro, no bairro da Renascença no centro de BH, local de 



prostituição;  assassinos Rafael Simões de Oliveira, 19, e dois menores de  17 
anos, garotos de programa;  latrocínio; investigação conduzida pelo delegado 
Edson Moreira, Belo Horizonte/MG (O Tempo/MG, Cidades/MG) 
(RJ) – 26/4/2000 – LUIZ CARLOS DO NASCIMENTO, 30, decorador de festas, 
assassinado com facadas no pescoço, em sua residência na Rua Bernardino de 
Melo, por volta das 22hs; assassino desconhecido, em Nova Iguaçu/RJ (Extra/RJ) 
(ES) – 25/4/2000 – Travesti não identificada,  17,  morena, 1,65m, cabelos pretos, 
crespos e alisados, assassinado com 7 tiros, em um matagal próximo da fábrica 
de pré-moldados Incopal, no bairro Centro Industrial de Vitória II,  na Serra, 
Vitória/ES(A Gazeta/ES) 
(MG) – 28/4/2000 – ÉLCIO DE OLIVEIRA, 31,  garoto de programa, assassinado a 
pedradas e pauladas, encontrado com um pedaço de madeira de 60 cm 
introduzido no ânus, na margem da Via férrea que corta Belo Horizonte; assassino 
Wagner Freitas da Silva, 25, que estava sob efeito de drogas; delegado Hélder 
Dangelo, em Juiz de Fora/MG (Tribuna de Minas/MG, Hoje em Dia/MG) 
(PR) – 28/4/2000 – GILVÂNIO MACHADO, 23, “Tatiana”, travesti, profissional do 
sexo, assassinado com várias facadas, quando fazia trotuar  na BR116 no 
Pinheirinho, por volta das 1h50;  assassino “Rafaela”, travesti, profissional do 
sexo, em Curitiba/PR (Gazeta do Povo/PR) 
(IT) – 30/4/2000 – MARGIOS PEREIRA, 33, travesti, morto atropelado, segundo a 
polícia,  após tentar assaltar o cliente que estava dirigindo o carro e que perdeu o 
controle batendo o carro em um poste, ocasionando a morte do travesti, em 
Bérgamo, Itália (O Estado de São Paulo/SP) 
 
MAIO: 9 assassinatos 
(PA) – 2/5/200 – HUMBERTO SERRÃO BALIEIRO, 46, arquiteto, assassinado a 
pauladas, no quarto da pousada Dona Clara, na qual estava hospedado, por volta 
das 23h; assassino Rodson José Alves da Silva, 19, garçom, após manter 
relações sexuais com a vítima  a matou; investigações feitas pelo delegado Jaime 
das Mercês, em Cojituba/PA (Diário do Pará) 
(MG) – 4/5/2000 – SAMIR NARCISO FERRES, 45, professor, assassinado com 
dois golpes de caco de vidro no pescoço, o corpo foi encontrado na Rua Onze de 
Fevereiro, no bairro Eldorado; assassino Fabiano Batista de Oliveira, 24, 
desempregado e garoto de programa, em Contagem na Grande Belo 
Horizonte/MG (O Tempo/MG, Diário da Tarde/MG) 
(MG) – 12/5/2000 – WEBERT CLEYTON MARTINS, 23, assassinado a 
punhaladas, na residência do parceiro; assassino Wender Nascimento Beiral, 21, 
garoto de programa, declarou que a vítima passou a agredi-lo com tapas no rosto 
e então “fiquei nervoso e peguei a peixeira, que ficava debaixo do meu colchão e 
enfiei nele”; investigações feitas pela Delegacia de Homicídios, em Belo 
Horizonte/MG (Estado de Minas/MG) 
(DF) – 16/5/2000 – JOSÉ DE ANCHIETA TAVARES, 38, gerente adjunto da Caixa 
Econômica Federal, assassinado com uma facada no pescoço, dentro do seu 
veículo, por volta das 1h da madrugada; assassinos Fernando Pereira da Silva, 
20, e o menor M.B.F.S, 16, garotos de programa, latrocínio; investigações 
realizadas  pela 12ªDP, Delegado Reginaldo Borges da Silva, em Brasília/DF 
(Jornal de Brasília/DF) 



(SP) – 18/5/2000 – ADALBERTO PEREIRA GARCIA, 32, assassinado com tiros, 
no seu carro, na Rua Francisco Bueno Luiz, Parque São Lucas, Zona Leste, por 
volta das 20h45, ele estava acompanhado de um menor ex-interno da FEBEM, 
assassinos desconhecidos, em São Paulo/SP (Noticias Populares/SP) 
(AL) – 23/5/2000 – JOSÉ TADEU CARVALHO PIMENTEL, 37, assassinado a tiros 
dentro de um Fiat Uno de Placa MUA-2593, juntamente com o homossexual 
abaixo relacionado, residia no Conjunto Graciliano Ramos;  investigações feitas 
pelo setor de operações do 10º Distrito, Delegado Leone Vanderlei, em Maceió/AL 
(Gazeta de Alagoas/AL) 
(AL) – 23/5/2000 – SIDIKLEY BARBOSA DA SILVA, 28,  assassinado a tiros 
dentro de um Fiat Uno de Placa MUA-2593, juntamente com o homossexual acima 
relacionado, residia no Conjunto Graciliano Ramos; investigações feitas pelo setor 
de operações do 10º Distrito Policial, Delegado Leone Vanderlei, em Maceió/AL 
(Gazeta de Alagoas/AL) 
(AL) – 25/5/2000 – MANOEL JOAQUIM DA SILVA, 23, “Manú”, pai de santo, 
assassinado com tiros e punhaladas, na rua Área Urbana, assassino 
desconhecido, Maceió/Al (Fonte: Jornal Populares/Al)   
(AM) - 26/5/2000 – GÉLSON DE SOUZA TEIXEIRA, 38, travesti, profissional do 
sexo, assassinado a golpes de gargalo de garrafa, no quarto do Hotel Horizontes, 
no Centro da Cidade, após sair da Boite Aquários acompanhada de um homem; o 
assassino foi descrito como sendo  homem alto, louro e  frequentador da boate 
Aquários, investigações feitas pela DEHS, Manaus/AM (A Crítica/AM). 
 
JUNHO: 5 assassinatos 
(RJ) – 3/6/2000 – SÉRGIO DE JESUS BRASIL, 51, “Simone”, travesti, profissional 
do sexo, assassinado a facadas, em sua residência na Rua Ministro Viveiros de 
Castro, Copacabana, principal suspeito garoto de programa não identificado, no 
Rio de Janeiro/RJ (O Dia/RJ) 
(PE) – 21/6/2000 – DAVI JOSÉ DA SILVA, 28, assassinado com pancadas e 
asfixiado, em sua casa, na rua Matias de Albuquerque, Vila Popular, latrocínio, em 
Olinda, Recife/PE (Folha de Pernambuco/PE) 
(GO) – 21/6/2000 – MONALISA , travesti, profissional do sexo, assassinada com 
um tiro, na Av. Anhanguera, Setor Aeroviário, por volta das 21h30, investigações 
feitas pelo delegado Lanivaldo José Mendes da DEH, em Goiânia/GO (O 
Popular/GO) 
(BA) – 25/6/2000 – MÁRIO JOSÉ NOGUEIRA GUIMARÃES, 53, cozinheiro, 
assassinado a pauladas em sua residência, na Rua Bandeirantes, em  Matatu, 
nada foi levado da casa da vítima, investigações conduzidas  pelo Delegado Tito 
Paraíso, da 6ª DP,  dos Galés, em Salvador/BA (Correio da Bahia/BA) 
(SP) – 27/6/2000 – ARIOVALDO DE MELO, 28, assassinado a tiros em sua 
residência, quando estava reunido com amigos; os policiais supõem que os 
assassinos pertenciam a um grupo de extermínio; , investigações feitas pelo 101º 
DP, em São Paulo/SP (Noticias Populares/SP) 
 
JULHO: 4 assassinatos 
(SP) – 7/7/2000 – ROGÉRIO GARCIA CONDE, 33, assistente administrativo, 
assassinado com um tiro na cabeça, executado por  Carlos Alberto dos Santos, 



18, “Negão” Edinaldo Júnior Ferreira da Silva, “Biscuí”, Fabiano da Silva Leme, 18, 
Latrocínio;  investigações conduzidas  pelo delegado Marcos Baleeiro Martini, da 
1a  DP, em São Paulo/SP (Notícias Populares/SP)  
(MG) – 27/7/2000 – REGINALDO, Menininha, travesti, morta  com 5 tiros, por se 
recusar  a fazer um assalto juntamente com o assassino, enterrada atrás do 
estádio de Alfenas;  assassino Emanuel de Souza Marques Vianna, 18, residente 
na Av. Capitão Luiz Pimenta, 950 fundos, em São Vicente/SP; conduz o caso o 
delegado Sérgio Nanssur, em Alfenas/MG (A Tribuna/Santos/SP) 
(PR) – 29/7/2000 – EDENIR FLORIANO, 35, Bia Simon, travesti, assassinada com 
pancadas na cabeça e na nuca por um objeto contundente, em sua residência, no 
Boqueirão, vencedora do concurso Gala Gay, encontrada vestindo sutiã e 
calcinha, em Curitiba/PR (Noticias Populares/SP, Tribuna do Paraná, Folha de 
Londrina/PR). 
( RJ) – 30/7/2000 – Marcelo FERREIRA DIAS, 28, estudante de Direito, foi morto 
apedrejado, no centro de Nova Iguaçu, assassino desconhecido;  o caso está 
registrado  na 52a DP,  Nova Iguaçu/RJ (Fonte: 28 de Junho do DDH/ RJ)  
 
AGOSTO: 11 assassinatos 
(AM) –  3/8/2000 – RENATO TEIXEIRA CORTEZ, 27, escriturário,  morto com 15  
facadas, no ramal do Acará, no KM 17 da estrada AM-010; assassino Mário Alves 
da Silva Júnior,18, estudante; os investigadores Reinaldo Socorro e Cunha estão 
no caso, Manaus/AM (Jornal A Crítica/AM). 
(BA) – 7/8/2000 – LUIZ CARLOS SILVA FRANCO, 21, solteiro, pai-de-santo, 
assassinado com vários tiros, na porta de sua residência, Rua Luiz Henrique, 
Bairro Cana Brava, em Salvador/BA (A Tarde/BA) 
(AL) – 11/8/2000 – SEBASTIÃO PIMENTEL GUEDES, 42, Tião, professor, foi 
assassinado por espancamento, no Conjunto Luiz Pedro; assassino Josinaldo 
Mendonça, Maceió/AL (Fonte: Gazeta/AL) 
 (SE) - 12/8/2000 – JOSÉ AIRTON ALMEIDA  MARCOLINO, 47, anestesiologista, 
sequestrado, estrangulado e o corpo carbonizado, encontrado num matagal da 
Rodovia José Sarney,  no Mosqueiro; assassinos Emerson Carlos Carvalho da 
Silva, 22, ex-presidiário, Rivaldo Matias Filho, 24, desempregado e Breno 
Lombard dos Anjos Santana, 18;  latrocínio;  investigações feitas pela COPCAL, 4ª 
DM, em Aracaju/SE (Jornal da Cidade/SE)  
(SP) – 15/8/2000 - ARMANDO APARECIDO DOS SANTOS, espancado e 
assassinado com 15 facadas, encontrado nu em sua residência; o delegado que 
esteve no local do crime afirmou: “É mais um caso de gay morto por michê”;  em 
São Paulo/SP (Arquivo GGB) 
(RN) – 22/8/2000 – ADMILSON GONÇALVES, 49, cozinheiro, assassinado com 
uma facada no pescoço, na sua residência localizada na rua dos Caicós, no 
Alecrim, por volta das 21h30; latrocínio; investigações feitas pelo ITEP, em 
Naltal/RN  (Tribuna do Norte/RN) 
(RJ) – 24/8/2000 – ABELARDO DIAS, negro, 16, travesti, profissional do sexo, 
encontrado morto próximo à Secretaria de Educação de Niteroi, as 6h30, 
assassino  desconhecido, Nova Iguaçu/RJ (Fonte: Denúncia do Grupo 28 de 
Junho/RJ)  
(SC) – 26/8/2000 – VILMAR MACHADO, 41, cabeleireiro, assassinado com um 



tiro no peito e uma facada na região do abdômen, em sua residência no bairro 
Forquilhas, vizinhos ouviram pedidos de socorro por volta das 23hs;  suspeito um 
homem branco, “Baixinho”, com cerca de 1,60m que fugiu logo depois;  registrado 
na 1ª Delegacia de São José, Delegado Arilto Zanelato, em São José/SC (Diário 
Catarinense/SC) 
(PE) – 27/8/2000 – ROGÉRIO MANOEL DE OLIVEIRA, 21, assassinado com tiros 
a queima roupa nas costas e na cabeça, ao sair com um amigo de um terreiro de 
Xangô no Engenho do Meio, em Recife/PE (Folha de Pernambuco/PE) 
(PE) – 27/8/2000 – Gay não identificado, assassinado com tiros a queima roupa 
nas costas e na cabeça, ao sair com um amigo de um terreiro de Xangô no 
Engenho do Meio, em Recife/PE (Folha de Pernambuco/PE). 
(GO) – 29/8/2000 – ELDER  ARRUDA GONÇALVES, 30,  soldado,  assassinado 
com garrafada no rosto e pescoço e chutes, na Av. Paranaíba,  esquina da Rua 
24, às 4h30;  assassino, Jean França Almeida, Goiânia/ GO. (Diário da 
Manhã/GO). 
 
Setembro: 6  assassinatos 
(SP) – 05/9/2000 – ABINAEL CASIMIRO DA COSTA, 30, Tainá, travesti, 
profissional do sexo e cabeleireiro, foi morto com um tiro nas costas, perto de um 
boliche na rua Tietê, no bairro Campestre, em Santo André; encontrado pela 
Policia Militar, às 21h, assassino desconhecido , Santo André/SP ( Fonte Diário do 
Grande ABC).  
(ES) – 9/9/2000 – PÂMELA, travesti, morta com um tiro em frente à Boite Eros, 
Vitória, ES (Fonte: Informação enviada por  M.G.M, Arquivo do GGB) 
(CE) – 10/9/2000 - JONANTAN KISS, 33,  travesti, promotor de eventos, foi morto 
com um tiro, assassino desconhecido, Juazeiro do Padre Cícero/CE (Fonte: 
Informação enviada pelo Grupo de Resistência Asa Branca,  Arquivo do GGB).    
(GO) – 11/9/2000 – PAULO ALMEIDA DO NASCIMENTO, 20, servente, morto a 
tiros com duas perfurações de bala na cabeça e uma facada no queixo, 
encontrado na Rua 3, Parque Ibirapuera, por vota das 22h, assassino  
desconhecido; investigação conduzida pelo 6 ° DP,  Jardim Tiradentes, em 
Goiânia/GO (Jornal O Popular /Go). 
(PI) – 11/9/2000 – CHARLES ALVES DA SILVA, 27, travesti,  morto com golpes 
na cabeça e no rosto, encontrado boiando nas águas do Rio Parnaíba, assassino 
desconhecido, Teresina/PI (Fonte: Informação enviada pelo Grupo Babilônia, 
Teresina, Arquivo do GGB )  
(SP) – 12/9/2000 – ALOÍSO BELARMINO RAMOS, 36, gerente de cobranças, foi 
assassinado com várias pauladas na cara, seguido de roubo,  encontrado jogado 
num  galpão abandonado da Avenida Secundino, Vila Ema (Zona Leste de São 
Paulo);  assassinos:  Hugo Moreira, 18, e dois menores J.A.A.C, 17, e M.O.O, 17;  
o caso foi registrado no 29° DP (Vila Diva), em São Paulo/ SP (Notícias 
Populares/SP).      
 
OUTUBRO: 7 assassinatos 
(AL) -  3/10/2000 – CÍCERO FRANCISCO DOS SANTOS, 31, “Cicinha”, travesti, 
vendedora ambulante,  morta a  punhaladas, na Rua Levada;  assassino Carlos 
Isídio dos Santos, Maceió/AL (Fonte: Tribuna/AL)  



(GO) – GENIVALDO LAURINDO DE NEPOMUCENO, 26, diarista, morto com 
quatro tiros nas costas e cabeça, na ponte que liga o Setor Montes Claros ao 
Centro; assassino desconhecido, em Santo Antônio do Descoberto/GO (Fonte: O 
Popular/GO). 
(SP) – 20/10/2000 – CLÁUDIO JACOMELLI FILHO, 43, foi morto com um tiro na 
nuca, de madrugada, no Parque Industrial Tomas Edson, na Barra Funda;  
assassina:  Késsia, travesti, profissional do sexo; os policiais da 23°DP estão no 
caso, Diadema/SP.(Jornal da Tarde, Agora São Paulo/SP). 
(AL) – 20/10/2000 – ANTÔNIO JOSÉ, “Diabinho”,  morto a punhaladas, em 
Jaraguá;  assassino: o menor A . A . S, Maceió/AL (Fonte: Jornal Tribuna/Al). 
(AL) – 21/10/2000 – JOSÉ CICERO DOS SANTOS, “Zé”, dançarino, morto com 
uma punhalada, na Rua Chá da Jaquira; assassino Erivaldo Domingos Santos, 
Marceió/AL (Fonte: Jornal da Tribuna/AL)    
(PE) – 23/10/2000 – EDNALDO PEDRO DA SILVA, 31, universitário,   morto a 
pedradas na cabeça  e  boca cortada com uma chapa que ficou encravada no céu 
da boca, encontrado atrás da Escola Lions Club, no Bairro da Vila Kennedy, 
assassino  desconhecido, Caruaru/PE (Fonte: Denúncia enviada por um gay de 
Caruaru/PE).  
(SP) – 28/10/2000 – NELSON CURROTTO FILHO,  43, engenheiro,  morto com 
pancadas na cabeça, em sua casa no Centro de Diadema; assassinos  Marco 
Alexandre Ferreira, 22, auxiliar, e a travesti Augusto  Aguiar, Guta, 36,  profissional 
do sexo e cabeleireira; caso acompanhado pela 3a DP, em Diadema/SP, (Diário 
do G de A.B.C/ Santo André/SP).  
 
NOVEMBRO 6 assassinatoS 
(SP) –   6/11/2000 -   JOSÉ EDIBERTO BARBOSA DA SILVA, 22, Cindy, travesti, 
profissional do sexo, morta com três tiros,  nas pernas e  pescoço,  às 3hs da 
madrugada de 4/11, na Avenida Industrial,  em Santo André; assassino: um 
homem moreno, aproximadamente 35 anos, alto, forte, que atirou de dentro de um  
Escort, fugindo  em direção a  São Caetano. (Diário do Grande ABC/SP). 
(SP) – 11/11/2000 - MÁRIO JOSÉ GOMES, 38, analista de sistema, branco, foi 
morto com dois tiros no peito e um na cabeça, por dois garotos de programa não 
identificados que no dia do assassinato foram vistos  saindo do prédio onde  
morava a vítima. O  crime  foi denunciado por uma vizinha, que encontrou a porta 
do apartamento aberta e o quarto revirado; o delegado Nélson Camargo Rosa, do 
78o  Distrito (Jardins), registrou o crime, e solicitou apoio ao DHPP. (Fonte: Diário 
Popular de São Paulo/SP).  
(RJ) -  18/11/2000 – JOÃO BATISTA QUEIROZ MONTEIRO, 41, dentista,  
assassinato a  pauladas, encontrado na Estrada da Manga Larga, em Itaipava, 
assassino desconhecido; policias da 106a DP acompanham o  caso, Petrópolis/RJ 
(Fonte: Diario de Petrópolis/RJ). 
(SP) – 27/11/2000 – Travesti não identificada, cor branca, cabelos negros 
compridos e cacheados, 30, profissional do sexo,  morta por  atropelamento, em 
frente ao Horus Motel, na Av. Álvaro Guimarães, no bairro Planalto, em São 
Bernardo, às 9h30; assassino:  o  cliente Diógenes Gonçalves de Oliveira, 37, 
caminhoneiro; ocorrência encaminhada ao 2º Distrito Policial de São  Bernardo/SP 
(Fonte: Diário do Grande ABC/SP). +- 



(RJ) –  28/11/2000 - ROBERTO DIAS SARAIVA, 31, Roberta, travesti,   
encontrada morta a facadas  em seu apartamento;  assassino desconhecido;   o 
caso foi encaminhado para a 13a DP, Rio de Janeiro/RJ (Fonte: Extra/RJ). 
 (ES) – 30/11/2000 – CÍNTIA, travesti, morta a pauladas na Barra do Jucu, Vitória/ 
ES ( Fonte: Informação enviada por  M. G. M, Arquivo do GGB).   
 
DEZEMBRO 11  assassinatos 
(RN) – 4/12/2000 – DANIEL BATISTA CORDEIRO, 34, cabeleireiro, espancado 
até a morte, na Rua de Olinda;   assassino:  o menor E.L.S, 16, Esperança/RN 
(Fonte: Tribuna do Norte/GN).  
(SP) – 9/12/2000 – Travesti não identificada,  morta com 12 tiros, na Rua 
Paraibuna, às 3hs da madrugada; assassino desconhecido, São José/SP (Folha 
Online/SP) 
(SP) – 10/12/2000 – Travesti não identificada, profissional do sexo,  morta com um 
tiro, na Rua Evaristo de Morais,  Vila Mariana, por volta da 1h30, assassino  
desconhecido, São Paulo/SP (Fonte: Agora São Paulo, Notícias Populares/SP). 
(RJ) – 14/12/2000 – SÍLVIO LUÍS DA SILVEIRA, 38, restaurador de livros,  
empurrado da sacada do seu apartamento, por volta das 4h30; assassino:  Edgard 
Gomes Terra, 22, garoto de programa;  o caso foi encaminhado à  12a DP, Rio de 
Janeiro/RJ (Fonte: Jornal do Brasil/ RJ, O Globo/RJ, Diário do Grande  ABC/SP, A 
Tarde/BA).    
(SE) – 17/12/2000 – BENEMI PASSO, 33, professor de redação, esfaqueado nas 
costas e corpo queimado,  encontrado morto na Av. Alesandro Alcino, bairro Santa 
Maria, assassino desconhecido;  o caso está sendo apurado pela  9a Delegacia 
Metropolitana, Aracaju/SE (Jornal da Cidade/SE) 
(GO) – 19/12/2000 – JOSÉ LEÔNIDAS DA COSTA, 22, travesti, profissional do 
sexo, encontrado morto em  Goiânia/GO (Fonte: O Popular/GO). 
(SP) – 25/12/2000 – RICARDO JOSÉ LEONE SALVADOR, 34, médico 
infectologista, foi morto com três tiros na cabeça, em seu apartamento no Jardim 
Proença,  por volta das 6hs, assassino desconhecido; a Polícia Civil de Campinas 
está investigando o caso, Campinas/SP(Fonte: Correio Popular/SP). 
(BA) - 25/12/2000 - VAGNER, 18, “Fofinho”, dançarino de quadrilha, morto com 
um tiro cabeça, na Calçada;  assassino desconhecido,  Salvador/BA(Fonte: 
Informação prestada na Reunião do GGB)  
(RJ) – 25/12/2000 – ANDERSON SOUZA DE OLIVEIRA, 23, garoto de programa, 
morto com um tiro no rosto e no tórax, na Rua Serzedelo Correia, Copacabana; 
assassino:  quatros lutadores de artes marciais,  um conhecido como “PQD” e 
outro como “Bandido”,  Rio de Janeiro/RJ ( Fonte: O Dia/RJ).  
(PE) –29/12/2000 – COSME JOAQUIM GRANJEIRO, 45, enfermeiro, morto com 
vários tiros, em sua residência,  juntamente com seu companheiro abaixo 
relacionado; os vizinhos  ouviram diversos disparos de tiros por volta das 3h30;  
assassinos  desconhecidos, Nova Descoberta/PE (Fonte: Folha de Pernambuco). 
(PE) – 29/12/2000 – REINALDO DOS PASSOS LINS, 19, comerciante, 
assassinado com vários tiros, em sua residência, juntamente com seu 
companheiro acima relacionado por volta das 3h30; assassino(s) deconhecido(s), 
Nova Descoberta/PE (Fonte: Folha de Pernambuco/PE). 
ANEXO 



 
 
Gay vivo não dorme com o inimigo: Como  evitar a violência anti-gay 
 
1. Evite levar desconhecidos ou garotos de programa para casa. Prefira fazer 
programas em hotéis, motéis ou saunas;  
2. Investigue a vida da pessoa com quem pretende sair. Prefira pessoas 
conhecidas ou indicadas por amigos e só saia com alguém se tiver certeza que é 
de confiança;  
3. Nunca beba líquidos oferecidos pelo parceiro desconhecido. A bebida (ou 
chiclete) pode conter soníferos, o perigoso “Boa Noite, Cinderela”. Em um bar ou 
boate, preste atenção em seu copo e precisar ir ao banheiro ou se ausentar, leve 
o copo consigo, ou, invente uma desculpa e peça outra bebida;  
4. Se levar alguém para casa, não o esconda do porteiro, ou de vizinhos. Eles 
podem ajudá-lo na hora do perigo. É sempre bom ter uma boa relação com esse 
pessoal. Na hora do babado, eles podem ser solidários;  
5. Se for possível, demonstre para seu parceiro eventual que é gay assumido. Isso 
evita chantagem ou tentativa de extorsão;  
6. Não se sinta inferior. Não se mostre indefeso, evite demonstrar passividade, 
medo, submissão. Não cultive o tipo machão, ou pelo menos não mostre que o 
valoriza tanto; se ele lhe ameaçar, grite, faça escândalo, ou em último caso, saia 
correndo e peça socorro aos vizinhos; 
7. Evite fazer programa com mais de um michê. Antes da transa, acerte todos os 
detalhes: preço, duração, preferências eróticas (se ele aceita, por exemplo, ser 
passivo): isto evita brigas e discussões;  
8. Não humilhe o parceiro. Não exiba jóias, riqueza ou símbolos de superioridade 
que despertem cobiça. O garoto de programa quase sempre é de classe inferior à 
sua;  
9. Se o encontro for na sua casa, tranque a porta e esconda a chave. Não deixe 
armas, facas e objetos perigosos à vista; não se esqueça que  você é dono da 
casa e deve dominar a situação;  
10. Se for agredido, procure a polícia, peça exame de corpo delito e denuncie o 
caso aos grupos de ativistas homossexuais. Lembre-se que as Delegacias de 
Polícia são públicas. Se foi mal tratado pelo oficial, chame o Delegado Titular, se 
ele não estiver chame o plantonista. Se mesmo assim, for mal atendido, entre com 
uma ação contra a delegacia. Não tenha medo: é legal ser homossexual!  
 

 
 


