MPF é contra projeto de lei que
trata do Estatuto da Família na
Câmara
(MPF, 23/11/2015) Projeto desrespeitaria a diversidade e o princípio
constitucional da igualdade de todas as pessoas perante a lei
Você vai ver na edição do Interesse Público desta semana que o Ministério
Público Federal é contra ao Projeto de Lei n. 6583/13, aprovado pela Câmara
dos Deputados. O texto define família como o núcleo formado a partir da
união entre homem e mulher. Para o MPF, além de desrespeitar a
diversidade e o princípio constitucional da igualdade de todas as pessoas
perante a lei, restringe direitos já conquistados por uniões civis de pessoas
do mesmo sexo e de arranjos familiares que não correspondem à definição
proposta.
O INSS deve conceder benefício a estrangeiros/as com deficiência e idosos/as
em Rondônia. O Ministério Público Federal recomendou à autarquia federal
que cumpra a Lei Orgânica de Assistência Social e que pague um saláriomínimo a estrangeiros ou estrangeiras residentes no Brasil que se
enquadrem nos requisitos da lei.
O Zoológico do Rio de Janeiro é um exemplo preocupante das condições
como são mantidos animais em cativeiro no país. O mais antigo zoo do Brasil
está em situação tão precária que o Ministério Público Federal entrou na
justiça para que sejam feitas reformas urgentes.
Veja também que o Ministério Público Federal tem feito ações para
disciplinar o uso de agrotóxicos. Esse é o tema da reportagem especial desta
semana. No Mato Grosso, um dos estados campeões na produção agrícola,
um estudo importante está em andamento. A pesquisa, que tem o apoio do
MPF, tenta dimensionar o impacto dos agrotóxicos na saúde das pessoas.
Onde assistir – Você pode assistir ao Interesse Público toda segunda-feira,
às 19h, na TV Justiça (canal 52 – analógico/ canal 53 – digital) ou no site da

TV Justiça (www.tvjustica.jus.br). As reportagens também podem ser revistas
no site da PGR (www.pgr.mpf.gov.br) link “Interesse Público” ou na página
do MPF no Youtube (www.youtube.com/tvmpf). Envie críticas e sugestões
pelo endereço eletrônico:interessepublico@pgr.mpf.gov.br .
Secretaria de Comunicação Social
Acesse no site de origem: MPF é contra projeto de lei que trata do
Estatuto da Família na Câmara (MPF, 23/11/2015)

ONU está preocupada com
projeto de lei que define
conceito de família
(ONU Brasil, 27/10/2015) Proposta legislativa que institui o Estatuto da
Família (PL 6583/2013) foi aprovada por uma comissão da Câmara dos
Deputados no final de setembro. Negar a existência de composições
familiares diversas viola tratados internacionais e representa uma “involução
legislativa”, disse a Organização em um comunicado.
A ONU no Brasil disse estar acompanhando “com preocupação” a tramitação,
no Congresso Nacional, da Proposição Legislativa que institui o Estatuto da
Família (PL 6583/2013), especialmente quanto ao conceito de família e “seus
impactos para o exercício dos direitos humanos”.
Leia mais: Deputados apresentam recurso para votação do Estatuto da
Família em Plenário (Câmara Notícias, 26/10/2015)
Citando tratados internacionais, a ONU disse por meio de uma nota ser
importante assegurar que outros arranjos familiares, além do formado por
casal heteroafetivo, também sejam igualmente protegidos como parte dos

esforços para eliminar a discriminação. Entre os demais arranjos, a
Organização citou o unipessoal, casal com filhos, casal sem filhos,
mulher/homem sem cônjuge e com filhos, casais homoafetivos com ou sem
filhos.
“Negar a existência destas composições familiares diversas, para além de
violar os tratados internacionais, representa uma involução legislativa”, disse
a ONU por meio do comunicado.
O Projeto de Lei 6583/2013 define família como a união entre homem e
mulher, por meio de casamento ou união estável, e exclui a união
homoafetiva. O texto também considera família o arranjo formado por apenas
um dos pais e os filhos. O projeto está em tramitação desde 2013 na Câmara
dos Deputados, onde está sendo analisado.
O Sistema ONU afirmou, por meio da nota, que tem avaliado positivamente
decisões do Estado brasileiro, que têm “buscado acompanhar transformações
sociais, ao incorporar em seu ordenamento jurídico a garantia de direitos
das/dos integrantes dos diversos arranjos familiares”.
A ONU destacou positivamente a decisão do Supremo Tribunal Federal de
reconhecer a união contínua, pública e duradoura entre duas pessoas do
mesmo sexo como “entidade familiar”, estendendo a esta as mesmas regras e
consequências da união estável heteroafetiva. Além disso, lembrou ainda que
uma resolução do Conselho Nacional de Justiça proibiu recentemente as
autoridades competentes de se recusarem a habilitar ou celebrar o
casamento civil ou a converter em casamento a união estável entre pessoas
do mesmo sexo.
“Decisões como estas se alinham à jurisprudência de órgãos de tratados das
Nações Unidas, que têm reiterado serem a orientação sexual e a identidade
de gênero motivos de discriminação proibidos pelo Direito Internacional”,
disse a ONU no comunicado.
Acesse o posicionamento
em http://bit.ly/onu_familia
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Acesse no site de origem: ONU está preocupada com projeto de lei que

define conceito de família (ONU Brasil, 27/10/2015)

Deputados apresentam recurso
para votação do Estatuto da
Família em Plenário
(Câmara Notícias, 26/10/2015) Deputados apresentaram nesta segundafeira (26) recursos para levar o projeto do Estatuto da Família (PL 6583/13) à
votação no Plenário da Câmara. A proposta foi aprovada em comissão
especial no último dia 8 e, por tramitar em caráter conclusivo, seguiria
diretamente para o Senado.
A deputada Erika Kokay (PT-DF) e o deputado Jean Wyllys (Psol-RJ), no
entanto, conseguiram as assinaturas necessárias para solicitar a análise do
projeto em Plenário. Não há prazo para essa votação e quem define a data é o
presidente da Câmara. Em caso de aprovação do recurso, o Plenário da
Câmara terá de votar o estatuto. Já em caso de rejeição do recurso, o
estatuto seguirá para o Senado.
Leia mais: ONU está preocupada com projeto de lei que define conceito de
família (ONU Brasil, 27/10/2015)
O texto causa polêmica por definir família como o núcleo formado a partir da
união entre um homem e uma mulher. Erika Kokay argumenta que o estatuto
deixa de contemplar vários arranjos familiares presentes no Brasil, como a
união entre pessoas do mesmo sexo, já reconhecida pelo Supremo Tribunal
Federal (STF).
“Esse estatuto define uma lógica de família que exclui as demais e as joga no
limbo do processo de discriminação. Com o recurso, é suspenso o poder
conclusivo e, enquanto ele não for apreciado, o projeto não caminha para o

Senado. Penso que a Câmara, na sua maioria, não vai concordar com um
projeto que é obscurantista e inconstitucional, porque o Supremo já decidiu
sobre isso”, afirmou a deputada.
Na apresentação dos recursos de Erika Kokay e Jean Willys, nesta segundafeira, vários representantes de movimentos sociais, principalmente LGBTs,
fizeram manifestação na Câmara, com palavras de ordem e cartazes em que
classificam o Estatuto da Família de “discriminatório”, “homofóbico”,
“machista”, “patriarcal” e “inconstitucional”.
O Estatuto da Família foi aprovado na comissão especial com o apoio maciço
das bancadas religiosas, sobretudo a evangélica.
Expectativa de aprovação
O relator da matéria, deputado Diego Garcia (PHS-PR), afirmou que o
recurso para apreciação em Plenário já era esperado e não deve reverter a
tendência de aprovação do texto na Câmara. “Estamos muito bem seguros de
que o texto apreciado no Plenário também será aprovado com grande
maioria. É uma oportunidade de a sociedade brasileira saber o que cada
parlamentar pensa a respeito de todos os ataques que a família vem sofrendo
no dia a dia”, disse.
O estatuto também trata de direitos da família e das diretrizes das políticas
públicas voltadas para valorização e apoio à “entidade familiar”. O projeto
cria ainda os Conselhos da Família, que seriam órgãos permanentes e
autônomos com poder para auxiliar na elaboração de políticas públicas, além
de acompanhar e fiscalizar sua implementação.
José Carlos Oliveira; Edição – Pierre Triboli
Acesse no site de origem: Deputados apresentam recurso para votação do
Estatuto da Família em Plenário (Câmara Notícias, 26/10/2015)

Estatuto da Família é um
retrocesso de viés tanto legal
quanto social, por Maria Luiza
Gorga
(ConJur, 08/07/2015) Com a recente manobra que terminou na aprovação
da redução da maioridade penal na Câmara, o fortalecimento de Eduardo
Cunha impulsionou a tramitação de outras matérias de viés conservador,
como o Projeto de Lei (PL) 6.583/13 (Estatuto da Família), o qual, de acordo
com alguns deputados, pode ser aprovada ainda este ano.
O ponto nevrálgico de tal projeto é seu artigo 2º, o qual dispõe que “define-se
entidade familiar como o núcleo social formado a partir da união entre
um homem e uma mulher, (…), ou ainda por comunidade formada por
qualquer dos pais e seus descendentes” (grifos no original). Além disso, o
projeto busca a valorização deste núcleo familiar através da previsão de
diversos direitos e políticas públicas, da criação do Dia Nacional da
Valorização da Família, e da criação de Conselhos Familiares.
Em sua justificativa, encontra-se que haveria, atualmente, ameaças à
entidade familiar e ao desenvolvimento psicossocial do indivíduo, como a
“desconstrução do conceito de família” — o que, pelo ano de propositura de
tal projeto, entende-se advir da aprovação da Resolução 175 do Conselho
Nacional de Justiça, a qual determinou que cartórios do país não poderiam
recusar a celebração de casamentos civis a casais do mesmo sexo, ou deixar
de converter em casamento a união estável homoafetiva.
Relevante relembrar que esta resolução surgiu apenas após o Supremo
Tribunal Federal reconhecer, em 2011, com efeito vinculante e erga omnes, o
direito à união estável a casais do mesmo sexo.
Pergunta-se então: estando a questão pacificada pelo sistema Judiciário, pode
o Legislativo desfazer tais conquistas? Entende-se que tal frontal violação a
um direito adquirido seria uma afronta inescusável à segurança jurídica,

princípio que deve prevalecer em um Estado Democrático de Direito.
Conforme colocado — de forma quase profética — por Ingo Sarlet, “do
contrário, também o ‘governo das leis’ (até pelo fato de serem expressão da
vontade política de um grupo) poderá resultar em despotismo e toda a sorte
de iniquidades”.
E mais: a Constituição Federal de 1988, além de mencionar a segurança
como valor fundamental no seu Preâmbulo, a incluiu junto aos direitos
arrolados no caput do artigo 5º — os chamados direitos fundamentais —,
ficando claro que a ordem jurídica brasileira depende da existência da
segurança jurídica, devendo esta valer e prevalecer sobre atos de qualquer
um dos três Poderes.
Como decorrência desta, tem-se o princípio da vedação ao retrocesso,
segundo o qual, de acordo com o ministro Luís Roberto Barroso, se o
ordenamento “instituir determinado direito, ele se incorpora ao patrimônio
jurídico da cidadania e não pode ser absolutamente suprimido”.
Também importante destacar que não se exige apenas uma proteção em face
de atos de cunho retroativo, mas também contra medidas denominadas
retrocessivas — supressões de direitos ou disposições constitucionais, ainda
que com efeitos meramente prospectivos como é, claramente, o caso do
Estatuto da Família.
Ou seja, após concretizados os direitos fundamentais conquistados ganham
o status de garantia constitucional, não encontrando-se mais à
disponibilidade do legislador, que não os pode suprimir ou reduzir, sob pena
de declaração de inconstitucionalidade de qualquer medida que ameace o
padrão de direitos sociais já alcançado.
A posição do Poder Judiciário e, sobretudo, dos tribunais superiores, como
guardiões da Constituição e dos direitos fundamentais não permite que estes
permaneçam passivos, excluindo-se do contexto social e da situação de
ineficácia — e mesmo inexistência — de garantias e direitos fundamentais.
No cenário brasileiro atual o Judiciário transformou-se em um verdadeiro
poder político, capaz de fazer valer a Constituição e as leis, inclusive
impondo-se quando do confronto com os outros Poderes, possibilitando o

controle sobre direitos e garantias concedidos por decisões judiciais, os quais
não serão desfeitos por atos do Legislativo ou Executivo.
Por tudo isto, resta claro que, caso tal projeto venha a ser aprovado, será o
Supremo Tribunal Federal o guardião dos direitos fundamentais e sociais,
declarando tal norma inconstitucional e impedindo um retrocesso de viés
tanto legal quanto social.
Acesse no site de origem: Estatuto da Família é um retrocesso de viés
tanto legal quanto social, por Maria Luiza Gorga (ConJur, 08/07/2015)

Homossexuais lutam por direitos
sobre filhos nos EUA
(O Estado de S. Paulo, 25/04/2015) Casais exigem que certidões de
nascimentos tenham os nomes das duas mães, mesmo em Estados que
rejeitam união entre pessoas do mesmo sexo
Ruby tem 10 meses e duas mães, Kelly Noe e Kelly McCracken. Ambas se
casaram em Massachusetts, mas a filha nasceu em Ohio, Estado que não
reconhece a união gay. Durante a gravidez, ambas perceberam que a
impossibilidade de registrar o bebê em nome de ambas poderia trazer uma
série de problemas de difícil solução.

Kelly McCracken (à esquerda) e Kelly Noe com a filha Ruby (Foto:
Reprodução)
“O que acontecerá se eu tiver de levar Ruby ao pronto-socorro? Deus me
livre disso, mas se algo acontecer a Kelly Noe, como protejo meus direitos de
mãe?”, foram algumas das inquietações de McCracken durante a gravidez da
companheira, por inseminação artificial.
Antes mesmo de Ruby nascer, ambas iniciaram uma ação judicial para que a
certidão de nascimento registrasse as duas Kellys como mães. Ganharam em
primeira instância, em uma decisão que foi além e determinou que o Estado
de Ohio reconhecesse o casamento de Massachusetts, realizado em 2011.
Meses depois, o julgamento foi revertido por uma corte de apelações e foi
assim que as duas Kellys e Ruby se envolveram no mais importante caso
sobre direitos civis a chegar à Suprema Corte dos EUA em décadas. Na
terça-feira, as três estarão em Washington para acompanhar a apresentação
dos argumentos a favor e contra a legalização do casamento gay no país.
“Por enquanto, a certidão tem meu nome, mas se ele continuará lá depende
da Suprema Corte. Se decidirem contra, o Estado de Ohio pode não
reconhecer nosso casamento e retirar meu nome da certidão, o que me deixa
muito nervosa”, disse McCracken em entrevista por telefone ao Estado.
A insegurança criada pelo não reconhecimento de ambas como mães de seus
filhos também foi o que levou Pam e Nicole a recorrer ao Judiciário. Ambas

se casaram na Califórnia, em 2008, e combinaram seus sobrenomes, York e
Smith, para criar um sobrenome único para a família: Yorksmith. Com uso de
inseminação artificial, Nicole teve dois filhos, Grayden, de 4 anos, e Orion, de
10 meses.
“Assinamos documentos dizendo que criamos nossos filhos como uma casal e
se algo acontecer a Nicole, devem permanecer comigo. Mas, na realidade, a
família de Nicole tem mais direitos sobre eles do que eu como segunda mãe”,
afirmou Pam.
Seu nome não aparece na certidão de nascimento de Grayden. Quando
estavam esperando Orion, elas iniciaram uma ação para que o nome de Pam
estivesse no documento. Agora, sua história integra o caso emblemático que
será analisado a partir de terça-feira.
“Quando recorremos ao Judiciário, há 14 meses, nunca imaginávamos que
chegaríamos à Suprema Corte. É surrealista.” Os filhos nasceram em Ohio,
mas elas moram no Kentucky, outro Estado que não aceita a união celebrada
na Califórnia. “Nosso casamento não é reconhecido no Estado em que
vivemos, onde compramos nossa casa, onde pagamos impostos e onde
criamos nossos filhos”, disse Pam.
Cláudia Trevisan
Acesse o PDF: Homossexuais lutam por direitos sobre filhos nos EUA (O
Estado de S. Paulo, 25/04/2015)

As novas famílias: histórias que
representam
algumas
das

configurações familiares no
Brasil
(O Globo, 29/03/2015) Conheça as histórias, repletas de alegrias e
conflitos, que representam algumas das configurações familiares cada vez
mais comuns no Brasil
Marcos amava Fabio que sonhava em ter um filho. Sem planejar, o casal
acabou adotando dois. Carol queria ser mãe, e Kika também. Lilian não tinha
namorado ou marido, mas resolveu engravidar. A mãe foi a companhia em
todas as consultas médicas. Com Adriano, não conhecer pessoalmente os
sogros e ter tido uma educação bem diferente da mulher, a canadense Eve,
não foram motivos para impedir o casamento deles. Fabiana tinha dois filhos;
Gian, outros dois. Foram morar juntos com os quatro, a mãe dela, e ainda
tiveram mais dois meninos. Estas histórias, que você conhece aqui embaixo,
talvez até sejam difíceis de serem entendidas logo de primeira, mas
representam algumas das configurações familiares cada vez mais comuns no
Brasil, que já ultrapassam, segundo o último Censo do IBGE, o tradicional
núcleo mãe, pai e filho.
— São arranjos que, de uma forma ou de outra, já existiam, mas não eram
expostos ou as pessoas preferiam não comentar — analisa a psicanalista
Mônica Donetto Guedes, autora do livro “Em nome do pai, da mãe e do
filho’’, que destaca a importância do debate dentro e fora do contexto
familiar. — Acho que só assim é possível amenizar os problemas, que serão
inevitáveis em formações tão diversas e complexas.
Se antes eram assunto tabu, as novas famílias servem de inspiração para
novelas como “Babilônia”. Em contrapartida aos fatos reais e da ficção, um
polêmico projeto de lei, denominado Estatuto da Família e “ressuscitado” na
Câmara dos Deputados, determina que somente a união entre um homem e
uma mulher pode constituir uma família, proibindo a adoção por casais
homoafetivos. O resultado de uma enquete do portal da Câmara, no ar desde
o mês passado, mostra que 53% dos que responderam concordam com a
definição de família proposta pelo projeto.

— Os desafios tendem a ser minimizados ao longo do tempo, mas o
preconceito existe e é preciso um cuidado especial com as crianças que têm
famílias fora do convencional — diz Junia Vilhena, professora de Psicologia
Clínica da PUC-Rio.
Enquanto isso, internautas se mobilizam contra o estatuto
usando hashtags como #emdefesadetodasasfamílias e #nossafamiliaexiste.
— O casamento não deve ser encarado como uma questão de gênero. O elo
do afeto é que caracteriza uma família — opina Carlos Tufvesson,
coordenador especial da Diversidade Sexual da Prefeitura do Rio, casado há
20 anos com o arquiteto André Piva.
— Não dá para fechar os olhos para a realidade. Estas famílias existem, estão
solidificadas e merecem respeito — afirma a advogada Patrícia Gorisch,
presidente da Comissão Nacional de Direito Homoafetivo do Instituto
Brasileiro de Direito de Família.
Clique na imagem para ver vídeo sobre as novas famílias:

Família Motta Machado
A chegada de Tereza foi exatamente como o planejado: em casa, no bairro de
Laranjeiras, numa tarde de agosto. Sob a supervisão da enfermeira obstétrica
Heloísa Lessa e ao som de Frédéric Chopin, Carol sentiu as primeiras
contrações durante a manhã. Ao longo de três horas, andou de um lado para
o outro, se acalmou sentada na cadeira de balanço e achou conforto em cima
de uma bola de pilates. Ao lado dela durante todo o trabalho de parto, sem
anestesia, estava Kika, também mãe de Tereza.
— Era tanta expectativa e emoção que não dá nem pra descrever o que
sentimos — conta a atriz e artista visual Kika Motta, de 33 anos, mãe de
primeira viagem, como a mulher, a atriz e bailarina Carol Machado.
Carol é facilmente reconhecida. Fez sucesso em novelas como “Top Model” e
“Vamp”, exibidas pela TV Globo entre o fim dos anos 80 e início dos 90,
quando ainda era uma adolescente. Na novela que tinha Malu Mader como
protagonista, ela era Jane Fonda, uma das filhas do surfista Gaspar, divertido
personagem do ator Nuno Leal Maia.
Carol e Kika se conheceram tempos depois, quando eram vizinhas, mas só
começaram a namorar após um reencontro, entre uma e outra postura nova
aprendida numa aula de ioga. Há oito anos, dividem o mesmo teto.
— Sempre pensamos em ser mães e ficar grávidas. Por uma questão de
idade, a escolhida para engravidar primeiro fui eu — explica Carol, de 39
anos, que se submeteu a três inseminações com esperma de doador anônimo.
O tratamento teve início três anos atrás numa clínica em São Paulo. Na
primeira tentativa, Carol engravidou, mas perdeu o bebê aos quatro meses de
gestação. A segunda não deu certo e, na terceira, veio Tereza, uma linda e
sorridente menina de olhos azuis, que nasceu com três quilos e 49
centímetros.
— Como não conhecíamos outro casal que tivesse passado pelo mesmo
processo, o caminho foi bem mais difícil— lembra Kika.
As duas revelam que têm forte ligação com seus respectivos pais e que

pensavam muito em como seria criar uma criança sem a figura paterna.
Estudaram muito, consultaram especialistas e fizeram novas amigas e amigos
com histórias semelhantes.
Antes do nascimento da filha, prepararam um verdadeiro dossiê, organizado
com a ajuda do pai de Kika, que é advogado. Na mesma pasta, reuniram a
união estável das duas e relatórios dos profissionais que acompanharam o
tratamento e o parto, além de menções aos casos de famílias formadas por
casais gays que, em outros estados do Brasil, conseguiram, sem qualquer
dificuldade, a certidão de nascimento dos filhos no nome deles.
— Fomos o primeiro casal homoafetivo do Rio a conseguir o registro de
nascimento direto no cartório, sem precisar recorrer à Justiça. Foi uma
conquista e tanto — comemora Carol, que deu à Tereza os sobrenomes
menos conhecidos das mães: Rezende Eichler.
Aos 7 meses, Tereza Rezende Eichler começa a engatinhar e descobrir novos
cantos da casa onde a família mora com os gatos Café, Cuca e Gaia. Tereza
dorme num futton no chão do quarto, que foi decorado pelas mães com
diferentes peças de artesanato, como os planetas comprados em Londres que
estão pendurados no teto e personagens do Circo Nacional da China,
presente de um amigo, que enfeitam a parede. Em cima de uma cômoda
ficam várias fotos das três.
Enquanto Carol amamenta e curte a licença-maternidade bem pertinho da
filha, Kika, que adora cozinhar, faz o último ano do curso de Escultura na
UFRJ. As duas têm uma companhia de teatro e dança, a Finis Cinis, e
planejam trabalhos juntas.
Com Tereza, elas vibram com cada novidade, como a chegada do primeiro
dentinho e a estreia na aula de natação, na semana passada. Mas também
não escondem que ainda ficam desconfortáveis ao falar da vida pessoal.
— A gente não tem obrigação de ficar o tempo todo dando satisfação pra todo
mundo. Dependendo da abordagem, pode incomodar, sim — conta Carol,
lembrando do dia em que pensaram que Kika era babá de Tereza ou quando
ela mesma foi questionada sobre “quem era o que da menina’’.

— As pessoas precisam entender que a família tem um significado muito mais
amplo e que envolve um sentimento lindo: o amor — resume Kika, que já se
prepara para engravidar no ano que vem. — Agora vai ser a minha vez.
Família Chagas Bélanger

A canadesnse Eve, Adriano e a filha Yanis (Foto: Fábio Seixo)
A quadra da Mangueira já estava lotada para sua tradicional feijoada. O
taxista Adriano Chagas saiu cedo de casa, em Jacarepaguá, e lá encontrou
um grupo de amigos que, como ele, é fã de samba. Logo que chegou, avistou
uma loura com longas madeixas e cara de gringa. Matriculado há dois meses
num cursinho de inglês, resolveu colocar à prova o que tinha aprendido.
— Mandei um “what’s your name?” pra ver no que dava. Estava muito
barulho e foi aí que comecei a falar mais alto. Ela olhou pra mim rindo e
perguntou: “Você não prefere falar em português?” Fiquei com a cara no
chão — lembra Adriano, de 37 anos.
Em bom e claro português, o papo foi longe, e logo ele ficaria com Eve
Bélanger. Um mês depois, os dois começaram a namorar e, em pouquíssimo
tempo, já alugavam juntos um apartamento no Bairro de Fátima. Se Eve

entendia tudo o que Adriano dizia, o mesmo não podia se afirmar de Adriano,
que achava que a namorada falava muito enrolado.
Nascida e criada no Canadá, Eve tinha pisado pela primeira vez no Brasil
anos antes. Trabalhava numa ONG em Montreal, onde morava, e foi
convidada para participar de um estágio de dois meses na cidade de Nova
Friburgo, em 2000.
— Depois disso, voltei algumas vezes. Não demorou muito pra que eu
descobrisse que o meu lugar era aqui — conta Eve, de 41 anos, que em 2005
desembarcou no Rio com todo o dinheiro que tinha guardado até então e uma
mala com algumas roupas e um colchonete. — Eu pensava que se tudo desse
errado, pelo menos eu teria onde dormir.
Com a ajuda dos amigos, ela deu aulas de inglês e francês e foi trabalhar no
AfroReggae como coordenadora de relações internacionais do grupo. Em
tempo recorde, virou a mais carioca das cariocas. Frequentava bailes funk
nas comunidades e aprendeu a sambar, dançar gafieira e tocar percussão.
Em 2010, o casamento com Adriano aconteceu num cartório em Copacabana,
com a presença de alguns familiares e dos amigos mais próximos. Eve usou
um vestido comprido tomara que caia branco, mesma cor da camisa de
Adriano. No pescoço, tinha um lenço azul indiano; nas mãos, um buquê com
flores vermelhas. Dois anos depois, nascia Yanis, uma bebê carequinha, que
logo ganharia cabelos pretos bem cacheados.
A escolha do nome da filha é um capítulo à parte. Ele gostava de Pietra e ela
achava um absurdo alguém ser chamada de “Pedra”, a tradução do italiano.
Eve sugeriu Amélie, e ele soltou uma sonora gargalhada, dizendo que Amélia
não era do seu agrado. Yanis, que significa presente de Deus e tem origem
hebraica, foi aceito com louvor, mesmo sendo uma opção mais usada para
meninos.
— Quando perguntam o nome todo dela, eu nem soletro mais. Pego a
carteirinha do plano de saúde e mostro. É mais fácil — confessa o pai.
Filho de uma dona de casa e de um taxista, Adriano vem de uma família
simples e grande, com quatro irmãos e três irmãs, mas titubeia quando

perguntado se vai ter outro filho. Ela quer, ele se preocupa com as contas. A
família mora num conjugado na Lapa tomado por brinquedos de Yanis. Eve
continua a dar aulas para brasileiros e estrangeiros e ele é sócio do Guia da
Boa, site de programação cultural.
Os olhos azuis e a pele alva costumam chamar a atenção por onde Eve passa,
ainda mais quando está ao lado do marido e da filha.
— Fico surpresa quando alguém faz algum comentário, mas não ligo. Quero
que Yanis cresça aceitando as diferenças culturais e raciais e tenha a
oportunidade de ter uma educação igual ou melhor do que a minha — diz
Eve, formada em Artes e Ciências na Universidade de Montreal e também
fluente em espanhol.
A bagagem da mulher, que já visitou 29 países, entre China, Marrocos e
Índia, ampliou os horizontes do marido.
— Nunca tinha ido ao teatro antes. Ela me mostrou um outro mundo — elogia
ele, que nunca saiu do país e que conhece os sogros apenas por Skype. —
Hoje até acho que entendo o que eles falam, em francês, mas como não
consigo pronunciar as palavras, a gente se comunica por gestos.
O choque cultural entre os dois existe, não há como negar. Enquanto ela
reclama que os brasileiros são machistas, ele não aguenta a insistência da
mulher para ir à praia, mesmo nos dias nublados.
— Fazer o quê, né? Tenho que entender. Ela passou 30 anos no Polo Norte. E
eu nem quero imaginar o que seja isso.
Família Gouvêa

Lilian e Rafael Gouvêa: gravidez depois de inseminação (Foto:Fabio Seixo)
Semanas antes de entrar na sala de parto, Lilian Gouvêa já tinha decidido
que a companhia naquele momento tão especial seria a da sobrinha e
afilhada Natália, na época com 23 anos. Com ela, Lilian tinha certeza de que
ficaria tranquila e também que teria ótimas fotos para guardar para o resto
da vida. Rafael chegou cheio de saúde, às 7h54m do dia 16 de junho, com
3,630 quilos e 49 centímetros.
— De repente me vi com 40 anos, sem marido ou namorado e qualquer
perspectiva de ter um filho. Pensei em adotar, até fiz uma proposta para um
amigo gay, mas acabei tomando coragem para bancar uma produção
independente — conta a designer de 50 anos, que engravidou aos 46, depois
de três fertilizações in vitro com espermas de doadores anônimos.
A descoberta de uma endometriose (doença caracterizada pela presença do
endométrio, tecido que reveste o interior do útero, em outros órgãos, como
trompas e ovários) fez com que Lilian começasse a pesquisar sobre o assunto.
Consultou psicólogo e ginecologista, fez uma avaliação criteriosa e recebeu
sugestões de clínicas para iniciar o tratamento.
— Claro que conversei com a minha família antes, mas minhas duas irmãs
achavam que eu era louca e que não tinha noção de como seria difícil cuidar

de uma criança sozinha — lembra Lilian, que contou com a presença da mãe,
Dalva, de 79 anos, em todas as consultas médicas.
Na primeira tentativa, três embriões foram implantados. Quando voltou para
casa, um grupo de amigas a esperava com salgadinhos e refrigerantes. Todas
tinham por baixo das roupas travesseiros que imitavam barrigas de grávidas.
Doze dias depois da festa, ela descobriu que o método não tinha funcionado:
— Fiquei mal, arrasada, e pensei em desistir, mas três meses depois
começaria tudo de novo. A diferença é que dessa vez não anunciei pra todo
mundo como fiz antes. Pouquíssimas pessoas souberam.
Mais uma vez, os embriões não vingaram. A despesa alta — R$ 15 mil por
procedimento, divididos em várias parcelas no cartão de crédito — quase fez
com que ela abandonasse o sonho de ser mãe. Um ano depois da primeira
fertilização, Lilian descobriu que seu plano de saúde poderia cobrir as
despesas do tratamento em clínicas conveniadas. Foram outros três
embriões, cinco dias de repouso total e, 15 dias depois, um exame
confirmaria a gravidez, que seguiu tranquila e sem complicações.
Com o nascimento de Rafael, o apartamento em Ipanema, onde Lilian morava
sozinha, ganhou mais um quarto depois de uma reforma. Ela escolheu não ter
babá, amamentou até os nove meses e carrega o filho debaixo do braço para
cima e para baixo. A rotina dos dois começa bem cedo, às 7h, quando, faça
sol ou chuvisco, eles vão para a praia, onde Lilian pratica beach tennis e
vôlei, e o menino, futebol. Voltam para almoçar em casa e vão a pé para a
escola, de ensino católico tradicional, que aceita famílias com diferentes
configurações e que, em 2014, não comemorou os dias dos pais e das mães.
— Não escondo de ninguém a história do meu filho, muito menos dele. Um
dia, um amiguinho perguntou se era verdade que ele não tinha pai. Foi aí que
ele respondeu: “Tenho sim. O meu paidinho’’, sobre o tio e padrinho.
No dia a dia, as decisões a serem tomadas sozinha costumam pesar.
— Quando ele fica com febre. Esta é a hora que eu realmente me desespero.
Penso em como seria bom dividir as responsabilidades com outra pessoa ou
ter uma segunda opinião. Mas, olha, isso não é nada que tire o meu sono —

garante. — Se tem uma coisa que me incomoda é quando alguém me chama
de vovó. Isso eu não gosto.
Entre as amigas, quase todas já com netos, Rafael, que acompanha a mãe nos
almoços e em viagens, virou o xodó.
— Senti uma imensa felicidade com a chegada do Rafinha. Ele não só mudou
a vida da Lili, como a nossa também — conta a parceira do vôlei Maria Darci
Giosa.
— É por isso que digo: o que mais posso querer? — pergunta-se Lilian, com
os olhos marejados, enquanto o filho de 3 anos e 9 meses mostra os
brinquedos que espalhou pelo chão da sala. — Rafael me dá as maiores
alegrias, mas o meu objetivo é prepará-lo para o mundo. Quero passar pra ele
os valores em que acredito, com verdade e amor, para que ele possa voar
bem longe e ter orgulho da família que tem.
Família Torres Prodan

Família Torres Prodan (Foto: Fábio Seixo / O Globo)
Um reencontro por acaso num shopping em Botafogo virou do avesso a vida
de Fabiana Torres e Gian Prodan. Os dois se conheceram quando ainda eram

casados. Frequentavam a casa um do outro, eram amigos dos cônjuges um do
outro e acabaram se separando na mesma época. Ela ficou sozinha, cuidando
dos dois filhos pequenos. Ele também. Sem notícias há algum tempo, o quase
esbarrão na escada rolante rendeu uma conversa animada, um convite para a
ceia de Natal e, pouco tempo depois, um namoro.
— A gente tinha a mesma configuração de família desfeita e passava por
desafios semelhantes, com a responsabilidade de criar, cada um, duas
crianças, sem a ajuda de mais ninguém — conta Fabiana, de 43 anos, mãe de
Leon, hoje com 17 anos, e Gabriel, de 15.
Juntar quatro meninos não foi tarefa das mais fáceis para o casal. Era ciúme
de um lado e implicância do outro. Com uma diferença de idade pequena (os
filhos de Gian são Pedro, de 20 anos, e Gianluca, de 16), eles logo ficariam
amigos. Mas antes disso os pais já juntavam as escovas de dentes.
— Tem gente que quase enlouquece com um único filho. Você pode imaginar
o que é criar seis? — questiona o patriarca, de 58 anos, que teve com
Fabiana Nicolas, de 6 anos, e Alessandro, de 3. — É difícil, claro. Ainda mais
na minha idade. Não tenho mais a mesma energia de antes. Bastam apenas
15 minutos, e eles conseguem deixar tudo fora do lugar.
Para amenizar o trabalho dos pais, cada um tem as próprias tarefas
domésticas, ainda que nem sempre cumpridas. Leon limpa o quintal, corta a
grama e cuida dos animais. Pedro dá comida para os caçulas. Gianluca ajuda
no lazer dos menores, organizando partidas de futebol. E Gabriel vai ao
banco e ao mercado sempre que é preciso.
A (grande) família Torres Prodan mora com um gato e dois cachorros (já
foram 12!) numa espaçosa casa de quatro quartos num condomínio no
Itanhangá. Cinco anos atrás, a mãe de Fabiana, Maria Dolores Torres, de 84
anos, deixou a cidade natal de Recife para se juntar aos oito.
— Pelo menos, tenho companhia sempre. É uma bagunça, mas eu gosto —
sussurra Maria Dolores, afundada numa poltrona vermelha, enquanto os
netos correm de um lado para o outro.
— Está sempre tudo tão desorganizado que nem me estresso mais. E

qualquer saidinha é um evento. Sei que as pessoas olham pra gente com dó,
e pensam: “Coitados deles, quanta despesa devem ter…” — diz Fabiana, que
mantém um grupo no WhatsApp com os meninos para (tentar) tomar as
rédeas de tantas funções.
De fato, as contas são bem altas, e o casal sua a camisa para não ficar no
vermelho. Fabiana é estilista e faz consultoria de moda, já Gian tem seu
próprio negócio, uma empresa de tecnologia. As despesas mensais chegam,
em média, a R$ 15 mil. Tirando o filho mais velho, que cursa Sistemas de
Informação na Universidade Federal Fluminense (UFF), todos os outros
estudam em escolas particulares. As compras são feitas, na maioria das
vezes, em grande quantidade, e de acordo com as ofertas do dia.
— O meu sonho é que eles consigam pagar, pelo menos, as próprias
despesas. Conto os dias para isso acontecer — afirma o pai, enquanto puxa o
caçula da beira da piscina. — É uma loucura. Ele não para um segundo.
Gabriel, o mais novo do casamento anterior de Fabiana, acha divertido fazer
parte de uma família, em suas próprias palavras, “confusa”, e admite ter
preguiça de explicar “quem é irmão de quem ou quem é pai de quem”.
— Demora, e nem sempre os outros entendem de primeira — justifica.
Recentemente, Gianluca, filho do primeiro casamento de Gian — único que
não participou da sessão de fotos —, foi morar com o padrasto em
Teresópolis. Leon, o mais velho de Fabiana, costuma ficar de segunda a
sexta-feira na casa do pai, na Barra.
— Eu amo os meus irmãos, mas preciso de sossego, sabe? O negócio é que
acabo sentindo tanta falta deles que venho todo fim de semana pra cá —
conta Leon, com os olhos vidrados no videogame que jogava.
— Costumo dizer que as tarefas mais fáceis são as mais complicadas para
gente. Todos os casais que conheço reclamam da rotina, né? Vou te falar que
era tudo o que eu queria na vida — desabafa Fabiana.
Família Gladstone Canuto

Fabio, com o buldogue Hugo, Marcos e os filhos Felipe (à esquerda) e
Davidson (Foto: Fabio Seixo)
Já era noite de uma quarta-feira quando Fabio Inácio Canuto saiu do
trabalho, na Cinelândia, rumo à Lapa. Não demorou a encontrar o lugar que
procurava, no terceiro andar de um antigo sobrado da Rua Mem de Sá. Um
tanto desconfortável, sentou-se numa das últimas filas. A pregação já tinha
começado e ele ouviu com atenção cada frase dita pelo pastor. Era a primeira
vez que pisava numa igreja em que, segundo ele, era recebido sem qualquer
questionamento ou recriminação.
— Foi uma sensação de alívio e acolhimento que nunca tinha sentido antes —
lembra o administrador de 35 anos sobre a primeira vez na Igreja Cristã
Contemporânea. — Tinha uma noiva e nasci numa família evangélica. Fiz
tudo que você pode imaginar para achar uma “cura” e, durante muito tempo,
fui obrigado a esconder a minha homossexualidade.
Na igreja da Lapa, gays eram muito bem-vindos, e as visitas de Fabio se
tornaram cada vez mais frequentes nos meses seguintes. Ele fez novos
amigos e acabou também arrumando um namorado: o pastor.
— Não foi exatamente amor à primeira vista, mas um encontro especial que
virou um compromisso de um ano e meio, noivado e casamento — diz Marcos

Gladstone, de 39 anos, que fundou a igreja em 2006 e hoje tem a ajuda do
marido nos cultos e na administração dos nove templos, no Rio, em Belo
Horizonte e em São Paulo.
O casório dos dois, o primeiro entre pastores homossexuais do país,
aconteceu em novembro de 2009. Os dois reuniram 300 convidados numa
casa de festas no Alto da Boa Vista, com direito a decoração com flores, bolo
de dois andares e lua de mel na Costa do Sauípe, na Bahia. No ano seguinte,
Fabio convenceu Marcos de que já era hora de dar continuação à família, e
entraram juntos com um processo de adoção. Na primeira reunião, eram os
únicos declaradamente homossexuais entre outros 30 casais. Eles dizem que
“chegou a bater um desânimo”, mas, apenas duas reuniões depois,
receberam uma ligação falando de Felipe.
Quando definiu o perfil da criança que estava disposto a adotar, o casal não
fez restrição de sexo e cor, mas teria que ter até 7 anos — idade que o
menino completaria em 15 dias. Correram para conseguir a autorização para
visitá-lo num abrigo em Santa Teresa, que fecharia em breve, e onde também
estavam quatro outros garotos. A aproximação foi lenta e cercada de
desconfiança por parte de Felipe, que fora abandonado pela mãe anos antes.
— Ele falava pouco e era muito observador. No primeiro fim de semana que
ficamos juntos, perguntei se ele tinha reparado que a nossa família seria
diferente, sem uma mãe. Ele respondeu que sim e que não se importava. Foi
o dia mais feliz da minha vida — conta Fabio.
Um mês depois, um telefonema de um funcionário da Vara da Infância,
Juventude e Idoso avisava que outro garoto do abrigo estava entrando em
processo de depressão desde a saída de Felipe. Não era plano de Marcos e
Fabio, mas não é que Davidson também foi adotado?
Hoje, os quatro e o buldogue francês Hugo, de 8 meses, moram num
apartamento alugado num condomínio na Barra, onde cada um dos meninos,
de 11 e 12 anos, tem seu quarto. Felipe e Davidson estudam em escolas
particulares, fazem aulas de futebol três vezes por semana, amam jogos
eletrônicos e são cercados de mimos pelas duas avós, que se revezam nos
fins de semana na ajuda com os netos. No dia a dia, nem tudo é só alegria.

Pai Fabio e pai Marcos (como os dois são chamados) são alvo de crítica e
preconceito.
— A gente sempre é a atração do aeroporto. É um tal de chamar supervisor e
mostrar documento que você não acredita. É um parto para embarcar — diz
Marcos, também advogado e integrante da Comissão de Direito Homoafetivo
da OAB/RJ.
Para os patriarcas da família Gladstone Canuto, uma rotina com regras bem
definidas é fundamental.
— Não dá para negar que nossos filhos têm histórias de muita dor e
sofrimento. Por isso, fazemos terapia em família uma vez por semana.
Falaram para a gente que a ordem tinha que ser instaurada já no início,
porque senão os dois dominariam a casa. Viramos dois sargentos, mas no fim
de semana a brincadeira é liberada — garante Fabio, que agora sonha em
adotar uma menina. — Só falta uma bebê para a família ficar completa. Mas
se vierem mais, tudo bem também.
Roberta Salomone
Acesse no site de origem: As novas famílias: histórias que representam
algumas das configurações familiares no Brasil (O Globo, 29/03/2015)

Câmara acelera projeto que
proíbe adoção por gays
(Congresso em Foco,12/02/2015) Comissão especial criada para Eduardo
Cunha vai examinar proposta que define como família apenas o casamento ou
união estável entre um homem e uma mulher e seus descendentes. Projeto
tinha sido arquivado com encerramento da legislatura
O presidente da Câmara, Eduardo Cunha (PMDB-RJ), criou uma comissão

especial para acelerar a tramitação da proposta que define como família o
casamento ou união estável entre um homem e uma mulher e seus
descendentes. O chamado Estatuto da Família também restringe a adoção de
crianças apenas a casais heterossexuais. Apoiado por parlamentares
evangélicos, como o próprio Eduardo Cunha, o projeto enfrenta resistência
de deputados que defendem o direito dos homossexuais de também adotarem
crianças e constituírem famílias legalmente.
O texto, de autoria do deputado Anderson Ferreira (PR-PE), da bancada
evangélica, havia sido arquivado com o encerramento da legislatura. Mas foi
retirado da gaveta e voltará a tramitar onde parou, ou seja, na comissão
especial criada especificamente para analisá-lo. Como a proposta tramita em
caráter conclusivo, o colegiado substituirá o plenário da Câmara caso não
seja aprovado um recurso para que todos os 513 deputados se pronunciem
sobre o assunto. Caberá agora aos líderes partidários indicar seus
representantes na comissão. A tendência é que a relatoria continue com o
deputado Ronaldo Fonseca (Pros-DF), pastor da Assembleia de Deus.
O projeto só não foi aprovado no ano passado por causa do esvaziamento da
Câmara no final do ano e por questões regimentais, como mostrou
o Congresso em Foco. Mas os defensores da proposta eram maioria entre os
integrantes do colegiado. Uma tendência que deve se repetir este ano dado o
perfil mais conservador da nova legislatura e a saída de parlamentares que
defendiam a causa LGBT no Congresso.
“Faz necessário diferenciar família das relações de mero afeto, convívio e
mútua assistência; sejam essas últimas relações entre pessoas de mesmo
sexo ou de sexos diferentes, havendo ou não prática sexual entre essas
pessoas”, diz Ronaldo Fonseca em seu parecer (leia a íntegra).
Segundo o relator, crianças só devem ser adotadas por casais heterossexuais.
“É importante asseverar que apenas da família, união de um homem com
uma mulher, há a presunção do exercício desse relevante papel social que a
faz ser base da sociedade”, defende o pastor.
A ex-deputada Manuela D’Ávila (PCdoB-RS) apresentou voto em separado, ou
seja, um relatório paralelo, em que contesta os argumentos do religioso e

reconhece o direito dos homossexuais em constituir legalmente uma família.
O voto de Manuela foi pela inconstitucionalidade da proposta.
“O substitutivo é inconstitucional e injurídico e no mérito não merece
aprovação”, rebateu a ex-parlamentar. Para ela, o projeto é homofóbico e
busca discriminar cidadãos brasileiros. “A lei não pode se basear na vontade
de uma maioria representada para humilhar e estigmatizar a minoria que não
se identifica com as práticas de afetividade predominantes”, contestou.
Manuela deixou a Câmara na virada do ano. É deputada estadual no Rio
Grande do Sul (leia o voto dela).
Além do não reconhecimento das uniões homoafetivas e do veto à adoção por
casais gays, o estatuto também prevê a criação dos Conselhos da Família e
estabelece a Semana Nacional de Valorização da Família (21 de outubro) e o
atendimento multidisciplinar para vítimas de violência.
A comissão especial designada por Eduardo Cunha será composta por 27
titulares e outros 27 suplentes. Além dessa, o presidente da Câmara
determinou a instalação de outros seis comissões especiais ontem. Elas são
criadas para examinar propostas de emenda à Constituição e projetos
complexos, como estatutos e códigos, que passariam pelo crivo de quatro ou
mais colegiados permanentes.
Foram recriadas outras duas comissões encerradas no final do ano passado
com o fim da legislatura: a Comissão Especial do Piso Salarial de Vigilantes
(PL 4238/12) e a Comissão do Código Comercial (PL 1572/11). Também foi
criado um colegiado para discutir as propostas do Executivo apensadas ao PL
2412/07, do ex-deputado Regis de Oliveira, com novas regras para a
cobrança da dívida ativa da União e estados. Outra comissão vai examinar
mais de 250 propostas que regulamentam o consumo de bebidas, inclusive a
que torna crime a venda de bebidas alcoólicas para menores de 18 anos.
Uma Lei Orgânica da segurança pública em nível nacional, reunindo as
discussões sobre o funcionamento das polícias estaduais, também será
discutida por uma comissão especial. Por fim, a proposta de emenda à
Constituição do Senado que altera a tramitação das medidas provisórias
(PEC 70/11) será analisada por comissão especial, informa a Agência

Câmara.
Edson Sardinha
Acesse no site de origem: Câmara acelera projeto que proíbe adoção por
gays (Congresso em Foco, 12/02/2015)

Casais homoafetivos publicam
fotos nas redes sociais contra
aprovação do Estatuto da
Família
(Rede Brasil Atual, 08/12/2014) #NossaFamíliaExiste é a palavra de
ordem que aglutina as manifestações nas redes sociais em repúdio ao projeto
de lei do Estatuto da Família (PL 6583/13), que nega o reconhecimento legal
às famílias homoafetivas. A convocatória realizada por movimentos LGBT
pede para que os casais do mesmo sexo postem uma foto com a sua família
segurando um papel com a ‘tag’ de mobilização.
O manifesto que dá o pontapé inicial à campanha lembra que os direitos das
famílias homoafetivas vem avançado, no Brasil e no Mundo, e cita a decisão
do Supremo Tribunal Federal (STF) que definiu que casais compostos por
duas pessoas do mesmo sexo são entidades familiares e diversos deles já
adotaram crianças ou tiveram filhos por métodos de reprodução assistida. É
contra o risco de retrocesso que se insurgem ativistas dos direitos LGBT e
simpatizantes.
O movimento conta com o apoio do deputado federal Jean Willys (Psol-RJ),

que integra a Frente Parlamentar em Defesa dos Direitos Humanos. Hoje,
que também é o Dia Internacional da Justiça e Dia Nacional da Família, em
sua página no Facebook, o deputado sugere reflexão “se é justo reconhecer
todas as famílias ou se é justo que muitas famílias, que hoje existem e que
não dependem da permissão de ninguém para serem famílias, sejam
proibidas de assim se identificar.”
Amanhã e quarta, a comissão especial da Câmara que analisa o projeto de lei
do dito Estatuto da Família deve discutir e votar o relatório apresentado pelo
deputado Ronaldo Fonseca (Pros-DF), que define família como o núcleo
formado pela união entre homem e mulher.
Outra questão polêmica trazida pelo projeto é a tentativa de modificação do
Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) para proibir a adoção de
crianças por casais homossexuais e ainda a prevê a instituição de disciplina
obrigatória, “Educação para a Família”, nos currículos das escolas de ensino
fundamental e médio.
O projeto tramita em caráter conclusivo e, se aprovado, segue direto para o
Senado. O deputado Jean Wyllys ressalta que a comissão especial é formada
majoritariamente por deputados evangélicos, que devem votar a favor, mas a
Frente Parlamentar em Defesa dos Direitos Humanos seguirá atuando para
impedir a aprovação no Senado.
Acesse no site de origem: Casais homoafetivos publicam fotos nas redes
sociais contra aprovação do Estatuto da Família (Rede Brasil Atual,
08/12/2014)

