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INTRODUÇÃO 

 
 
 
 
 
 
 

A análise feita neste livro foi feita baseada nos dados mais 

recentes das mortes de homossexuais no Brasil em 2013, de acordo com 

o portal do Grupo Gay da Bahia, uma Organização Não-Governamental 

brasileira. www.ggb.org.br. 
 

Este trabalho não tem intenção alguma de desmerecer as mortes 

dos gays. Apenas esclarecer a forma pela qual foram interpretadas como 

mortes por crime de homofobia situações que se enquadram como 

homicídio, latrocínio, casos passionais sem vínculo algum com a 

sexualidade. 
 

Foram analisados 313 óbitos de homossexuais no Brasil no ano 

de 2013. 
 

Este livro será rechaçado pelos ativistas gays como uma obra 

reacionário e de direita. Mas nada disso importa. Na condição de 

jornalista, não poderia deixar de analisar a famosa frase repetida pela 

mídia: “A cada 28 horas, morre um gay por homofobia no Brasil!”. 
 

Depois de analisar os fatos minuciosamente, entende-se a 

manipulação. Morrer um homossexual é uma coisa, morrer um 

homossexual por crime homofóbico é completamente diferente. A 

verdade é outra: a cada 40 dias, morre um gay por crime homofóbico no 

Brasil. Os gays matam-se uns aos outros a cada sete dias no Brasil e 

isso a grande mídia não veicula. 
 

E isso faz muita diferença. O resto, deixo com o leitor. Ele que 

tenha, agora, uma outra interpretação para que possa analisar com mais 

imparcialidade. 
 

É isso que a sociedade merece. É isso que estavam tentando 

esconder... Boa leitura! 
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DEFINIÇÕES E ESCLARECIMENTOS 

 
 
 
 
 
 
 

Neste livro, usamos termos como "gay", "´lesbica", "bissexual" e 

outros de forma livre, como são utilizados pelo público em geral, e não 

nos preocupamos com a "correção" ditada pelo vocabulário aceito pelos 

estudiosos e ativistas da área. Esta opção foi tomada por duas razões: a 

primeira, é que o vocabulário relativo a este assunto está sempre em 

expansão, e até mesmo obras escritas por luminares da causa tornam-se 

"datadas" depois de alguns anos, relegando o preciosismo à inutilidade. 

E em segundo lugar (na verdade, principalmente), porque a exatidão de 

termos seria totalmente irrelevante. Basicamente, para os fins deste livro, 

temos os heterossexuais e os não-heterossexuais, sendo que as mortes 

deste segundo grupo estão sendo analisadas. 
 

A metodologia de análise é bastante simples: o Grupo Gay da 

Bahia fez sua lista de crimes por razão de homofobia. Vamos analisá-los, 

caso a caso. 
 

Crimes por latrocínio, brigas de casal, e outros na mesma linha 

NÃO serão considerados crimes de homofobia. Crimes em que um não- 

heterossexual mata o outro, obviamente, também não o serão. 
 

Há alguns casos nos quais não existem informações sobre 

motivo e culpado do crime. Decidi não contabilizar estes crimes como 

sendo por homofobia, e por uma razão bastante simples: o Grupo Gay da 

Bahia optou, sem dado algum, por colocá-los em sua "contabilidade" do 

ano, o que é, no mínimo, precipitado (para não dizermos que é má fé 

mesmo). 
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CRIMES EM ALAGOAS – TOTAL: 13 

 
 
 
 
 
 

 

1) HUDSON CHUAN ARAÚJO LEÃO, GAY, 19 ANOS, SUICÍDIO. 

AL. MACEIÓ. 
 

http://www.vozdascomunidades.com/2013/12/jovem-comete- 

suicidio-porenforcamento.html 
 

Não. Por quê? Suicídio. Não. As razões são diversas e 

complexas. 
 
 

 

2) CLAUDEVANDO DA SILVA GOMES, GAY, 27 ANOS, 

PAULADAS, AL. MATA GRANDE. 
 

Não. Por quê? O motivo do homicídio ainda é desconhecido, mas 

a reportagem do Minuto Sertão levantou que “Bolinha” era considerado 

homossexual, apesar de não assumir, e pode ter sido atraído para o 

local, onde teria sido abusado sexualmente, antes de ser brutalmente 

assassinado. 
 
 

 

3) WALISSON MOREIRA DOS SANTOS, GAY, 22 ANOS, TIROS, 

AL. AGRESTE ALAGOANO. 
 

http://tnh1.ne10.uol.com.br/noticia/interior/2013/10/16/ 

270913/jovem-e-morto-a-tiros-em-canavial-ecompanheir o-esta- 

desaparecido.html 
 

Não. Por quê? Gay mata gay. O que chamou a atenção da polícia 

foi o fato de que Walisson Moreira vivia com outro homem em uma 

residência na cidade de Teotônio Vilela. Os policiais civis estiveram no 

imóvel e encontraram a casa totalmente revirada. "O companheiro da 

vítima, cujo nome está sendo preservado, também está desaparecido e a 
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moto do casal também não estava na residência. Estamos com a equipe 

na rua tentando localizá-lo", afirmou um dos agentes da Delegacia de 

Teotônio Vilela, que pediu para não ter o nome revelado. 
 
 

 

4) ROBSON, GAY, TIROS, AL, MACEIÓ. 
 

Não. Por quê? Homicídio. O acusado confessa o crime e alega 

que matou Edson Gomes para defender o irmão. Conforme Robson 

Almeida, o irmão dele e a vítima teriam entrado em vias de fato dentro do 

bar. Então, ele foi em casa pegou a arma e tomou as dores do irmão. 
 
 

 

5) JONATHAS DA SILVA SANTOS, GAY, 20 ANOS, 

ESPANCAMENTO. 
 

http://gazetaweb.globo.com/mobile/noticia.php?c=36207 1&e=3 
 

Não- Por quê? Gay mata gay. “Tudo indica que ambos tinham um 

relacionamento amoroso e que o crime tenha acontecido após uma 

discussão”, informou o policial. 
 

Citou que o delegado Jobson Cabral já conclui o inquérito para 

encaminhá-lo à Justiça. Eduardo foi detido enquanto trabalhava em um 

restaurante da cidade. 
 
 

 

6) ALEXANDRE FERNANDO DO NASCIMENTO, GAY, 28 ANOS, 

TIROS, AL, SÃO MIGUEL DOS CAMPOS. 
 

http://alagoasweb.com.br/noticia/27812-pai-de-santo-e-morto-a- 

tiros-durante-a-madrugada-em-sao-miguel-dos-c ampos 

 

Não. Por quê? Segundo informações de testemunhas, Alexandre 

deixou o local informando que iria para casa, após uma pessoa se 

oferecer carona, mas logo que saiu do bar, a suposta pessoa teria 

tentado lhe assaltar, ele reagiu e foi baleado. 
 
 

 

7) E. T. S., TRANSEXUAL, 33 ANOS, TIROS, AL, PORTO REAL



A Farsa dos Crimes Homofóbicos no Brasil – Página 7 

 

DO COLÉGIO. 
 

http://www.alagoas24horas.com.br/conteudo/?vCod=153 240 

 

Não. Por quê? O caso será investigado pela Delegacia de Porto 

Real do Colégio. A PC pede que aqueles que tiverem informações sobre 

o caso entrem em contato com a polícia através do número 181. A 

identidade do denunciante será mantida em sigilo. 
 
 

 

8) VALDINEZIO MIGUEL GALINDO, GAY, PAULADAS E 

PEDRADAS, ARAPIRACA, AL. 
 

http://www.alagoas24horas.com.br/conteudo/?vEditoria= Pol 

%EDcia&vCod=149468 

 

Não. Por quê? O menor foi autuado em flagrante e recolhido ao 

Centro de Recuperação de Menores – CRM, onde será submetido à 

medida socioeducativa. O menor acusado no crime, um menor de 17 

anos, já é um velho conhecido da polícia, já que por diversas vezes foi 

apreendido praticando furtos e assaltos no mesmo bairro e em outras 

partes da cidade. 
 
 

 

9) SORAIA, TRANSEXUAL, 21 ANOS, TIROS, AL, ARAPIRACA. 
 

Travesti encontrada morta no interior de Alagoas. 
 

http://reporteralagoas.com.br/novo/?p=58011 

 

Não. Por quê? O travesti Soraia- chamado Diedson Rodrigues- 

de 21 anos foi assassinado a tiros (todos na cabeça) na cidade de 

Arapiraca. 
 
 

 

10) NIVALDO, GAY, TESOURADAS, AL, MACEIÓ (MARECHAL 

DEODORO). 
 

http://www.cabuloso.org/2013/03/gay-e-morto-tesouradas-e-tem- 

cabeca.html 
 

Sim. Por quê? Segundo o acusado, a vítima tinha lhe apalpado
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as nádegas. Não gostou da provocação e matou a vítima. 
 
 

 

11) ROJIEL GOUVEIA DA SILVA, GAY, 39 ANOS, 

ESTRANGULAMENTO, AL, PALMEIRA DOS ÍNDIOS. 
 

http://claudioandreopoeta.blogspot.com.br/2013_03_01_ 

archive.html 
 

Não. Por quê? Segundo familiares, Rojiel era homossexual e teria 

sacado 5 mil reais no dia de ontem. Sem indicativo de homofobia. 
 
 

 

12) WELLINGTON CHARLES DA SILVA, GAY, 23 ANOS, 

FACADAS,AL, MACEIÓ. 
 

http://broncapesada24horas.blogspot.com/2013/02/hom 

ossexual-e-morto-golpes-de-faca.html 
 

Não. Por quê? Gay mata gay. De acordo com a recepcionista do 

estabelecimento, Wellington Charles da Silva, 23, o “Dentinho”, se 

hospedou no estabelecimento na noite da sexta-feira, 01, acompanhado 

de um homem desconhecido. (…) De acordo com familiares e amigos, 

Wellington era homossexual, usuário de drogas e era portador do vírus 

da AIDS em estado avançado, e sempre frequentou o dormitório para 

usar drogas e fazer programas com outros homens. 
 
 

 

13) PAULO CÉSAR BARROS DE SOUZA, GAY, 27 ANOS, 

TIROS, AL,MACEIÓ (BEBEDOURO). 
 

http://www.al24h.com.br/conteudo/?vCod=140392 

http://gazetaweb.globo.com/noticia.php?c=332000&e=12 

 

Não. Por quê? A polícia não adiantou se a vítima estava ligada a 

algum ilícito ou se pode ter sido vítima de latrocínio.
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CRIMES NO AMAPÁ - TOTAL: 1 

 
 
 
 
 
 

 

1) JOSÉ EDILSON CASTRO DE CASTRO, GAY, 28 ANOS, 

FACADAS, AP, MACAPÁ. 
 

http://alexandrocolares.blogspot.com/2013/04/mas-um-h 

omossexual-e-morto-por-causa-da.html 
 

Não. Por quê? “Mais uma vez o álcool foi o pivô de um homicídio. 

Esse aconteceu por volta das 06h00min desta sexta-feira (29), quando 

os amigos JOSÉ EDILSON CASTRO DE CASTRO (28) e o FELIPE 

SOUZA DA SILVA (21), estavam amanhecidos bebendo, e como sempre 

acontece nessas bebedeiras, após uma discussão entre eles”. 



A Farsa dos Crimes Homofóbicos no Brasil – Página 10 

 
 
 
 
 

CRIMES NO AMAZONAS – TOTAL: 13 

 
 
 
 
 
 

 

1) JUCINEI JOSÉ DE ARAÚJO BARBOSA, GAY,46 ANOS, 

ESPANCAMENTO E ESTRANGULAMENTO, AM, MANAUS. 
 

http://www.portaldoholanda.com.br/amazonas/dupla-matava- 

homossexuais-em-manaus-por-prazer#sthash.tGGcO 1wz.dpbs 

 

Sim. Por quê? Matavam gays em sequência e roubavam. 
 
 

 

2) CARLOS MACAMBIRA DA SILVA, GAY, 41 ANOS, 

ESTRANGULAMENTO, AM, MANAUS. 
 

Sim. Por quê? Em um sítio abandonado no bairro Santa Etelvina. 

Os mesmos bandidos que mataram Steve, Henrique e Jucinei. 
 
 

 

3) MIRO MARTINS, GAY, SUICÍDIO, AM, MANAUS. 
 

http://dialogospoliticos.wordpress.com/2013/12/13/miro-martins- 

jovem-homossexual-comete-suicidio-em-shoppin g-de-manaus/ 
 

Não. Por quê. Suicídio. O cidadão se matou depois que viu um 

filme de terror. 
 
 

 

4) NÃO IDENTIFICADA, TRANSEXUAL, PAULADAS, AM, 

MANAUS. 
 

http://acritica.uol.com.br/manaus/cadaver-corpo-travesti- 

encontrado-Prainha_0_1038496166.html 
 

Não. Por quê? Homicídio. A polícia trabalha com a hipótese de 
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que a vítima fosse um travesti, visto que o indivíduo trajava bermuda 

jeans, blusa branca e um collant preto. No local, próximo ao corpo, 

estava uma sacola com cinco peças de roupa e um boleto bancário com 

identificação não revelada pelos policiais militares. 
 
 

 

5) STEVE HOST DA COSTA BARROS, GAY, 36 ANOS, 

ESTRANGULAMENTO, AM, MANAUS. 
 

noticias.terraportaldoholandaacritica.uolamazonianarede 

g1.globo (mesmo Jucinei, exemplo um). 
 

Sim. Por quê? Homicídio. A dupla confessou durante a 

declaração o assassinato do estudante, e a polícia encontrou provas que 

demonstram que estiveram envolvidos na morte de outros três 

homossexuais de 31, 41 e 46 anos em Manaus nos últimos meses de 

2013. Os irmãos também são acusados de ter roubado os pertences das 

vítimas. 
 
 

 

6) HENRIQUE JUNIOR, GAY 31 ANOS, FACADAS, AM, 

MANAUS. 
 

http://www.pragmatismopolitico.com.br/2014/01/irmaos-que- 

assassinaram-10-homossexuais-sao-presos.html 
 

Sim. Por quê? Mesmo bandido do anterior (Steve). 
 
 

 

7) WELYSON MARQUES DE SOUZA, TRANSEXUAL, 32 ANOS, 

FACADAS,AM, MANAUS. 
 

Não. Por quê? Homicídio comum. “Por ser travesti, ele fazia 

programa por aí. Dessa vez, ele saiu e não tivemos mais notícias. Só 

ficamos sabendo dele quando ligaram falando que tinham encontrado um 

corpo ao lado do terreno de uma igreja", disse Mara Marques. 
 

As causas do crime serão investigadas pela Delegacia 

Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).
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8) JOÃO BOSCO OLIVEIRA DE SOUZA, GAY, 36 ANOS, 

FACADAS,AM, ITACOATIARA. 
 

http://new.d24am.com/noticias/amazonas/caseiro-e-encontrado- 

morto-a-facadas-dentro-apartamento/88589 

 

Não. Por quê? Segundo o irmão de João, que pediu para não ser 

identificado, a vítima era homossexual, trabalhava como caseiro em um 

sítio e foi a Itacoatiara para vigiar o apartamento de um casal de amigos. 

No sábado, ele foi visto bebendo com o suspeito em um bar. O corpo de 

João foi encontrado jogado em cima da cama, em avançado estado de 

decomposição. O delegado explicou que, na manhã desta terça-feira, a 

polícia foi até a casa do suspeito, mas não conseguiu localizá-lo. 
 
 

 

9) JOSÉ SOCORRO PICANÇO RODRIGUES, GAY, 41 ANOS, 

CARBONIZADO, AM, MANAUS. 
 

Sexto homossexual é morto em Manaus. 

http://new.d24am.com/noticias/amazonas/homem-e-quei mado-dentro- 

de-casa-no-conjunto-cidadao/81665 

 

Não! Por quê? Não diz nada sobre a vítima ser homossexual e a 

polícia suspeita de latrocínio (roubo seguido de morte). Segundo o irmão 

de Zequinha, Artur Picanço, de 49 anos, foram levados R$ 300 em 

dinheiro e um aparelho de telefone celular. 
 
 

 

10) MARY LU, TRANS, 29 ANOS, TIROS, AM, MANAUS. 
 

http://acritica.uol.com.br/manaus/Manaus-Amazonas-Amazonia- 

IML-registra-mortes-Manaus_0_870512952.html 
 

Não! Por quê? A quarta vítima se trata do homossexual Nauton 

Levy Coelho, de 29 anos, por volta das 00h05, na avenida 

Desembargador João Machado, bairro Planalto, também na Zona Centro 

- Oeste. De acordo com as informações colhidas no local do crime, a 

vítima trabalhava na mesma via com programas sexuais, morava no 

bairro Alvorada II e não teria inimigos.
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11) JESSÉ HENRIQUE MATSUI GONZAGA, GAY, 16 ANOS, 

TIROS, AM, MANAUS. 
 

http://www.emtempo.com.br/adolescente-e-assassinado-logo- 

apos-sair-da-escola/ 
 

Não. Por quê? Nada relacionado a homossexualismo. De acordo 

com a polícia, estudantes afirmam que a vítima teve um 

desentendimento com uma colega de classe que seria namorada de um 

suposto traficante do bairro Mauazinho, Zona Leste. 
 
 

 

12) DANIEL MUNIZ, GAY, 29 ANOS, ENFORCADO, AM, 

MANAUS. 
 

Cabeleireiro é encontrado morto em Manaus. Gay matou gay. 
 

Não. Por quê? O delegado explicou que Rômulo mantinha um 

relacionamento com Daniel e que antes do crime chegou a manter 

relações sexuais com ele. 
 
 

 

13) MARQUEZANOR DAVID DE SOUZA, GAY, 52 ANOS, 

FACADAS AM, MANAUS. 
 

http://new.d24am.com/noticias/amazonas/professor-e-degolado- 

dentro-de-apartamento-no-centro-de-manaus/777 43 

 

Não. Por quê? Nenhuma relação com ser ou não ser gay. A 

polícia trabalha com a suspeita de que Marquezanor tenha sido vítima de 

latrocínio (roubo seguido de morte). De acordo com o irmão da vítima, de 

47 anos, que preferiu não ser identificado, do apartamento, foram 

levados vários objetos, entre eles um notebook. O suspeito não foi 

localizado pela polícia.
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CRIMES NA BAHIA - TOTAL: 20 

 
 
 
 
 
 

 

01) FERNANDA IARA MARQUES SOARES, LÉSBICA, 33 

ANOS, FACADAS, BA, SALVADOR. 
 

http://www.bocaonews.com.br/noticias/policia/policia/777 

56,buraquinho-mulher-suspeita-de-matar-ex-namorada-a-facadas-esta- 

em-liberdade.html 
 

Não. Por quê? Gay mata gay. "Mulher suspeita de matar a 

namorada está em liberdade". 
 
 

 

02) LADY BUTTERFLY, TRANSEXUAL, 35 ANOS, FACADAS, 

BA, PORTO SEGURO. 
 

http://www.ubatanoticias.com.br/2013/11/18/porto-seguro- 

travesti-dancarina-de-famosa-barraca-de-praia-e-morta-a-facadas/ 
 

Não. Por quê? Gay mata gay. A polícia investiga o envolvimento 

do companheiro da vítima no crime, já que ele teria fugido com o carro e 

outros pertences da performista. Butterfly, que tem como nome de 

batismo Daniel José Oliveira Júnior 

 
 

 

03) JUAREZ DA SILVA GAY, 37 ANOS, APEDREJAMENTO, BA, 

SALVADOR. 
 

http://identidademandacaru.blogspot.com.br/2013/11/cabelereiro- 

morto-por-esfacelamento-de.html 
 

Não. Por quê? O caso encontra-se sob investigações da 

Delegacia de Homicídios e Proteção a Vida (DHPP). Nenhuma 

informação de morte pelo fato de ser gay. 



A Farsa dos Crimes Homofóbicos no Brasil – Página 15 

 
 
 
 

04) MARCIO OLIVEIRA TAVARES, GAY, 27 ANOS, BA, 

ITAPETINGA. 
 

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache: 

ZsVpi5tm7hoJ:www.itapetingaagora.net/2013/11/jovem-e-encontrado- 

morto-em-itapetinga.html+&cd=3&hl=pt-B R&ct=clnk&gl=br 

 

Não. Por quê? Sem informações da causa da morte. 
 
 

 

05) JOSÉ CARLOS MOREIRA FELIX, FACADAS, GAY, 32 

ANOS,BA, FEIRA DE SANTANA. 
 

http://www.policiaeviola.jornalfolhadoestado.com/noticias / 

2307/homossexual-e-encontrado-morto-com-facada-no-pescoco 

 

Não. Por quê? Gay mata gay. Tivemos informações que o 

companheiro da vítima saiu no início da noite de ontem, por volta de 18 

horas, com uma mala nas mãos levando as roupas e seus objetos. 

Então, ele é o principal suspeito, já temos o nome e já sabemos onde 

trabalha”, finalizou a delegada. 
 
 

 

06) WANDERLAN DE SOUZA ABREU, GAY, 53 ANOS, 

ESTRANGULADO, BA, GUANAMBI. 
 

http://folhadovale.net/homosexual-e-encontrado-morto-em- 

guanambi-com-penis-ereto.html 
 

http://www.jjshow.com.br/?lk=4&id=21078 
 

Não. Por quê? Outro indício forte que leva a polícia acreditar que 

foi homicídio é o fato de o portão da residência onde estava o corpo estar 

fechado pelo lado externo, ou seja, alguém teve um último contato com a 

vítima deixando-a trancada. Todavia, nenhum indício pode ser mais forte 

que uma inscrição na parede que possuía os seguintes dizeres: “Toma 

caguete safado”. O texto foi feito com tinta spray cor vermelha e numa 

parede do mesmo quarto.
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07) JOÃO WELLIGTON GOMES SERASA GAY, 24 ANOS, 

APEDREJAMENTO, BA, ITAPARICA. 
 

Não. Por quê? Sem informação. 
 
 

 

08) NIVACIL DE GODOY DIAS, GAY, 55 ANOS, 

EMPALAMENTO, BA, SALVADOR. 
 

http://www.portalcandidosales.com/2013/09/homem-e-e 

ncontrado-empalado-policia.html 
 

Não. Por quê? Segundo relatos de familiares,a vítima 

encontrava-se bastante deprimida e havia, recentemente, perdido uma 

irmã e recebido o convite do casamento de um suposto namorado. 
 
 

 

09) MAICON ALVES DE SOUZA / HETERO, 23 ANOS, TIROS, 

BA, SÃO SEBASTIÃO DO PASSÉ. 
 

http://www.ssp.ba.gov.br/noticias/matou-o-amigo-apos-s er- 

chamado-de-gay.html 
 

Não. Por quê? Foragido da cidade de Vila Velha, no Espírito 

Santo, onde tinha um mandado de prisão em aberto pelo assassinato 

(com 11 tiros) da companheira Ângela Maria Honorato Diniz, 46, em maio 

de 2009, Sandro teve uma discussão com Maicon, que lhe teria dito que, 

além de gay, era traído pela atual mulher. 
 
 

 

10) NILSON SANTOS, GAY, BA, SALVADOR. 
 

Não. Por quê? Sem informações. 
 
 

 

11) GUINHA, TRANSEXUAL, TIROS, BA, ITABUNA. 
 

http://circuito10.blogspot.com/2013/06/homossexual-e-a 

ssassinado-tiros-em.html 
 

Não. Por quê? Um homem de prenome Agnaldo e conhecido
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como “Guinha” foi morto a tiros na madrugada desta sexta-feira 21/06/13 

enquanto caminhava pela Rua Rio Branco, bairro Califórnia em Itabuna. 

O corpo da vítima foi encontrado a alguns metros de uma sacola e uma 

bolsa que o pertenciam. 
 
 

 

12) JÚLIO DIAS DE ALMEIDA, GAY,45 ANOS, FACADAS, BA, 

GUARATINGA. 
 

http://www.portalalagoinhasnews.com/2013/06/adolesce nte- 

afirma-que-matou-vitima.html 
 

Não. Por quê? Gay mata gay. O suspeito foi detido pela polícia e 

encaminhado até à delegacia da cidade. De acordo com o delegado 

Sinésio Júnior, que investiga o caso, o adolescente disse em depoimento 

que a vítima era homossexual e que pagava entre R$ 20 e R$ 50 para ter 

relações sexuais com ele. 
 

Apesar da declaração, o delegado informa que esta não será a 

única linha de investigação para o homicídio. 
 

Isso porque o adolescente já possui diversas passagens pela 

polícia por furto, roubo e receptação. 
 

Sinésio acredita que o jovem pode estar omitindo informações e 

ter tentado assaltar a vítima na noite do crime. 
 
 

 

13) LOMANTO ANTUNES TELES FILHO, TRANSEXUAL, 28 

ANOS, TIROS, BA, PRADO. 
 

http://jornalsportnews.blogspot.com.br/2013/06/prado-tr avesti-e- 

assassinado-com-um.html 
 

Não. Por quê? A delegada Rosângela Santos, titular do Prado, 

abriu inquérito policial para apurar motivação e autoria do homicídio. 

Informações de populares dão conta que a vítima era travesti. 
 
 

 

14) AUGUSTO OMOLÚ, AUGUSTO JOSÉ DA PURIFICAÇÃO 

CONCEIÇÃO, BISSEXUAL – 50 ANOS FACADAS, BA, SALVADOR.
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http://www.conexaojornalismo.com.br/colunas/politica/rio/ 

coreografo-augusto-omulu-e-morto-dentro-de-casa-na-bahia-veja-o- 

video-77-11207 

 

Não. Por quê? Segundo a Polícia Civil, Omolú tinha marcas de 

perfurações no corpo, que podem ter sido causadas por facadas. O 

coreógrafo foi levado ao Instituto Médico Legal (IML) Nina Rodrigues, em 

Salvador. 
 
 

 

15) JOELMA CRUZ DE JESUS, LÉSBICA, 33 ANOS, TIROS, BA, 

SALVADOR. 
 

http://www.foradoarmario.net/2013/05/lesbica-assassinada-em- 

salvador.html 
 

Não. Por quê? Maria de Oliveira Pereira, de 35 anos, foi 

encontrada morta, com perfurações de faca, na Rua dos Ferroviários. Os 

crimes serão investigados pelo Departamento de Homicídios e Proteção 

à Pessoa. 
 
 

 

16) UELTON FERREIRA DE ALCANTARA, GAY, 45 ANOS, 

FACADAS, BA, ITARANTIM. 
 

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache: 

eTwr2Kf4xLsJ:jotanetomaiquinique.blogspot.com/2013/04/homem-e- 

assassinado-com-facada-em.html+&cd=3&hl= pt-BR&ct=clnk&gl=br 

 

Não. Por quê? Gay mata gay. O crime tem característica 

passional, uma vez que ambos eram homossexuais e possuíam um caso 

e o autor do crime era muito ciumento. 
 

Nilton já havia cometido um outro homicídio anos atrás quando 

executou a tiros, João Veado, com o qual também mantinha um caso. 
 
 

 

17) MAURÍCIO JOSÉ SANCHES DE OLIVEIRA, GAY, 49 ANOS, 

ESPANCAMENTO E ESTRANGULAMENTO, BA, SALVADOR. 
 

http://www.bocaonews.com.br/noticias/principal/policia/5

http://www.conexaojornalismo.com.br/colunas/politica/rio/
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8295,homem-e-encontrado-morto-dentro-de-casa-namorado-e-principal- 

suspeito.html 
 

Não. Por quê? Gay mata gay. Namorado é principal suspeito. 
 
 

 

18) ITAMAR FERREIRA SOUZA, GAY, 25 ANOS, 

ESPANCAMENTO EAFOGAMENTO, BA, SALVADOR. 
 

http://www.bahiapress.com.br/justica/representantes-do- 

movimento-lgbt-pede-dignidade-para-o-caso-itamar/ 
 

Não. Por quê? Nada que relacione à homofobia. 
 
 

 

19) CARLOS LIMA, GAY, 55 ANOS, TIROS, BA, SALVADOR 
 

http://cljornal.com.br/editorias/regiao/salvador-homem-e 

-encontrado-morto-com-pedaco-de-madeira-introduzido-n o-anus 

 

Não. Por quê? De acordo com informações da Polícia Técnica, a 

morte teria sido causada por suicídio pela introdução de um pedaço de 

madeira no ânus. 
 
 

 

20) AILTON SALES MOTA, GAY, 50 ANOS, GOLPES DE 

GARRAFA, BA, SANTA BÁRBARA 

 

Não. A polícia encontrou duas garrafas vazias, além de um 

facão. A delegada Maurenice Fernandes Batista, titular da Delegacia 

Territorial de Santa Bárbara, trabalha com a hipótese de latrocínio, roubo 

seguido de morte, já que foi subtraída da residência da vítima a quantia 

de R$ 100 mil, decorrente de venda de terrenos, e um computador.
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CRIMES NO CEARÁ - TOTAL: 11 

 
 
 
 
 
 

 

1) D.S.S., TRANSEXUAL, 25 ANOS, FACADAS, CE, 

FORTALEZA. 
 

http://tribunadoceara.uol.com.br/videos/barra-pesada/travesti-e- 

morto-com-25-facadas-na-grandemessejana-em fortaleza/ 
 

Não, Por quê? Um travesti de 25 anos foi executado com golpes 

de madeira, facadas e pedradas no Bairro Alto Alegre, na região de 

Messejana, em Fortaleza. A vítima estava na calçada quando foi 

abordada. A Polícia ainda não sabe qual foi o motivo do crime. 
 
 

 

2) FRANCISCO EDSON ARAÚJO, GAY, 32 ANOS, TIROS, CE, 

SOBRAL 

 

http://sobralagora.com.br/v1/2013/10/sobral-mais-um-cr ime-de- 

morte-o-2o-na-noite-desta-quinta-feira3/ 
 

Não. Por quê? Segundo relatos dos familiares, a vítima não tinha 

envolvimento om confrontos de gangues e não tinha passagem pela 

polícia, fato confirmado por consulta ao registros da CIOPS. 
 
 

 

3) ALINE MENEZES DE SOUZA, LESBICA,27 ANOS, TIROS CE, 

FORTALEZA. 
 

http://www.cnews.com.br/tvcidade/noticias/40592/lesbica_e_assa 

ssinada_em_fortaleza 

 

Não. Por quê? Gay mata gay. Sem prova alguma. Era briga de 

três mulheres. Suspeita de crime passional. 
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4) SHIRLEYNE RIBEIRO DA SILVA, LESBICA, 28 ANOS, 

FACADAS, CE, FORTALEZA. 
 

Não. Por quê? Sem informação. 
 
 

 

5) MICHELLE, TRANSEXUAL, 22 ANOS, TIROS, CE, CANINDÉ. 
 

http://180graus.com/parnaiba/caso-michelle-travesti-foi- 

assassinada-apos-cobrar-dinheiro-de-programa 

 

Não. Por quê? Gay mata gay. O travesti Joales dos Santos, 22 

anos, conhecido como 'Michelle', foi assassinado com um tiro no peito na 

madrugada de sexta-feira (16/08) após um cliente ter retornado de um 

desentendimento entre os dois. 
 

Michelle fez um programa no valor de R$ 50,00. Após o serviço, o 

cliente lhe deu somente R$ 10,00. Ao insistir pelo dinheiro todo, o homem 

tentou ir embora, ela tirou a chave do contato. Com a exaltação das 

discussões, 
 

Michelle pegou uma pedra e quebrou o vidro da porta da Hilux 

preta. 
 
 

 

6) FRANCISCO ANTÔNIO DE FRANÇA ALMEIDA, GAY, 44 

ANOS, FACADAS, CE, CANINDÉ. 
 

Não. Por quê? De acordo com a polícia, o acusado estava 

bebendo com a vítima, quando houve um desentendimento. João Bosco 

Viana Santos, de 34 anos, pegou uma foice e decepou a cabeça da 

vítima, Francisco Antônio de França Almeida, de 44 anos. 
 

Ambos moravam embaixo da ponte e estavam embriagados no 

momento do crime. De acordo com a inspetora da Delegacia Regional de 

Canindé, que não quis se identificar, o assassino matou a vítima, que era 

homossexual, pois a mesma "tirava os seus pertences".
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7) J.R.F.S., TRANSEXUAL, 38 ANOS, TIROS, CE, FORTALEZA. 
 

Não. Por quê? Sem informação. 
 
 

 

8) FRANCISCO IGOR ALBINO FURTADO, GAY, FACADAS, CE, 

FORTALEZA. 
 

http://freelance24horas.blogspot.com.br/2013/05/urgente- 

humorista-cearense-e-encontrado.html 
 

Não. Por quê? Segundo a perícia que esteve no local, o artista 

estava morto há cerca de 3 dias. Vizinhos do humorista sentiram um mau 

cheiro vindo de sua casa e acionaram a Polícia, que foi ao local e o 

encontrou estirado sob uma rede. Picolina foi encontrada ensanguentada 

dentro de uma rede com várias perfurações a faca. 
 

Francisco Igor morava sozinho e trabalhava fazendo aparições 

em programas de TV. A investigação do caso ficará sob a tutela da 

Delegacia da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). 
 
 

 

9) AÉCIO COSTA SALES, GAY, 47 ANOS, FACADAS, CE, 

FORTALEZA . 
 

http://iguatu.net/novo/wordpress/?p=166919 
 

Não. Por quê? Gay mata gay. Aécio teria como desafeto um 

travesti conhecido como “Sarita”, que, inclusive, já teria tentado contra a 

vida da vítima em outra ocasião. 
 
 

 

10) MARIA DE FATIMA FERREIRA DOS SANTOS, LESBICA, 59 

ANOS, FACADAS, CE, FORTALEZA. 
 

http://okariri.com/policia/fortaleza-morador-de-rua-e-morto-a- 

facadas/ 
 

Não. Por quê? Sem informação sobre morte por homofobia.
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11) CECILIA MARAHOUSE, TRANSEXUAL, TIROS, CE, 

FORTALEZA. 
 

http://onixtababado.blogspot.com.br/2013/01/covardia-c ecilia- 

marahouse-e-assassinada.html 
 

Não. Por quê? Assassinada com 30 tiros. Sem pistas.
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CRIMES NO DISTRITO FEDERAL - TOTAL: 4 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

1) GEFFERSON FERRER, GAY, SUICÍDIO, DF, TAGUATINGA. 
 

http://www.gay1.com.br/2013/09/rapaz-que-se-jogou-do 

-taguatinga.html#.UkpaW4Y3sbI 
 

http://sadsemcensura.blogspot.com.br/2013/09/homem-morre-ao- 

cair-de-shopping-em.html 
 

Não. Por quê? Suicídio. Um homem morreu ao cair do último 

andar do Taguatinga Shopping, a polícia acredita que o homem tenha se 

jogado do prédio. 
 

Mas as pessoas que estavam no shopping no momento da 

tragédia estão dizendo que o ele estava assistindo o filme: 'Invocação do 

Mal' e que ele saiu de dentro da sala de cinema no meio do filme e se 

suicidou. Isto aconteceu hoje, dia 30/09/2013, por volta das 18:00h. 
 

A vítima se chama Gefferson Ferrer, natural de Montes Claros- 

Mg. Era morador do Núcleo Bandeirante-DF, aparentava ter 24 anos. 
 
 

 

2) DANIEL PINHEIRO DA SILVA, GAY, 31 ANOS, FACADAS, DF. 
 

http://globotv.globo.com/rede-globo/dftv-2a-edicao/v/bri ga-entre- 

casal-homossexual-acaba-em-morte-em-vicente -pires/2617296/ 
 

Não. Por quê? Gay mata gay. Briga entre casal homossexual 

acaba em morte em Vicente Pires. 
 
 

 

3) VALDENILDO GOUVEIA DE SOUZA, GAY, 54 ANOS, TIROS, 
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DF, SAMAMBAIA. 
 

http://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/cidades / 

2013/04/23/interna_cidadesdf,361984/programa-acabou -mal-diz-policia- 

sobre-assassinato-em-samambaia.shtml 
 

Não. Por quê? Segundo a polícia, o corpo tem marcas de tiros. 

Ele foi identificado como Valdenildo Gouveia Souza. A polícia isolou o 

local e realiza o trabalho de perícia. 
 
 

 

4) EDSON TEIXEIRA DE CARVALHO, GAY, 37 ANOS, FACADAS 

DF, GAMA. 
 

http://www.jornaldebrasilia.com.br/noticias/cidades/4423 

12/agente-penitenciario-e-suspeito-de-esfaquear-o-namo rado/ 
 

Não. Por quê? Foram para casa, mas o desentendimento 

continuou. O suspeito, identificado como A.A.T.G., de 37 anos, que sofre 

de esquizofrenia, está afastado das funções há dois meses. Ele, que está 

proibido de usar arma de fogo, teria misturado álcool com remédio 

controlado antes do ato brutal. A informação é de que ele cortou a 

garganta de Edson.
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CRIMES NO ESPIRITO SANTO - TOTAL: 2 

 
 
 
 
 
 

 

1) PAULO HENRIQUE RIBEIRO ALVES, GAY, 44 ANOS, 

CARBONIZADO. 
 

http://gazetaonline.globo.com/_conteudo/2013/10/noticia 

s/cidades/gazeta_online_sul/1464415-policia-muda-linha-de- 

investigacao-de-homicidio.html 
 

Não. Por quê? A princípio acreditava-se que seria um crime 

passional, mas a polícia trabalha com a possibilidade de homofobia 

(aversão a homossexuais) ser a motivação do crime. O veículo, dois 

celulares e outros objetos da vítima ainda não foram encontrados. 
 
 

 

2) GUILHERME DE ALMEIDA FILHO, GAY, 36 ANOS, TIROS. 
 

http://www.folhavitoria.com.br/policia/noticia/2013/05/sindicato- 

acredita-que-assassinato-de-coordenador -de-esco la-em-cariacica-foi- 

motivado-por-homofobia.html 
 

Não. Por quê? O coordenador foi abordado pelo criminoso, assim 

que estacionou o carro. Ele foi perseguido até a escola e chegou a tentar 

se defender com um balde. Há suspeita de latrocínio, que é o roubo 

seguido de morte, mas o diretor do Sindicato dos Trabalhadores em 

Educação Pública do Estado (Sindiques) acredita que o coordenador 

pode ter sido vítima de homofobia. 
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CRIMES EM GOIÁS - TOTAL: 10 

 
 
 
 
 
 

 

1) ELIAS / GAY – 25 ANOS / PAULADAS / GO, GOIÂNIA. 
 

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache: 

k7TrKCGvvGcJ:www.opopular.com.br/editorias/cidades/4 

8%25C2%25BA-morador-de-rua-assassinado-em-goi%25 C3%25A2nia- 

1.450229+&cd=1&hl=pt-BR&ct=clnk&gl=br 

 

Não. Por quê? Gay mata gay. Um andarilho identificado apenas 

como Elias, o Itaberaí, de aproximadamente 25 anos, foi morto com 

várias pauladas na cabeça, em uma mata no Morro do Mendanha, na 

noite de domingo. Ele foi o 46º morador de rua ou pessoa em situação de 

rua morto em Goiânia. Testemunhas viram Elias na noite de domingo 

junto com um homossexual identificado como Vinícius, que havia sido 

esfaqueado pela vítima há alguns meses. Os dois teriam tido um 

relacionamento rompido com a tentativa de homicídios contra Vinícius. 
 
 

 

2) G.D.G.TRANSEXUAL, 32 ANOS, TIROS, GO, GOIÂNIA. 
 

Não. Por quê? Sem informação. 
 
 

 

3) EDSON JÚNIOR GONÇALO DA SILVA, GAY, TIROS, GO, 

GOIÂNIA. 
 

Sem informação. 
 
 

 

4) MÁRCIA GABRIEL,LÉSBICA, FACADAS, GO, GOIÂNIA. 
 

Não. Por quê? Sem informação. 
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5) NÃO IDENTIFICADA, TRANSEXUAL, 18 ANOS, TIROS, GO, 

GOIÂNIA. 
 

Não. Por quê? 

 

Um rapaz não identificado, com aproximadamente 18 anos, foi 

morto a tiros no Serra Dourada 3, em Aparecida de Goiânia. 
 
 

 

6) FERNANDO ALVARENGA DA CUNHA, GAY, 34 ANOS, 

FACADAS.GO, GOIÂNIA 

 

http://www.cofemac.com.br/index.php?option=com_cont 

ent&view=article&id=12858%3Aladrao-preso-na-pb-e-ac usado-de-matar- 

gay-em-goias&catid=51%3Apainel-2-poli cial-&Itemid=3&limitstart=248 

 

Não. Por quê? Gay mata gay. As policias Civil e Militar da Paraíba 

prenderam Josias de Jesus Cardoso Soares, 20 anos, suspeito de roubo 

na cidade de Belém do Brejo do Cruz, no Sertão do estado. Durante 

consultas ao “Infoseg”, o delegado Homero Perazzo, constatou que o 

jovem teria assassinado em agosto de 2013, um homossexual na cidade 

de Goiânia/GO, com quem mantinha uma relação homoafetiva. A prisão 

ocorreu nessa terça-feira (11). 
 
 

 

7) BIANCA MANTELLI PAZINATTO, LÉSBICA, 18 ANOS, 

FACADAS, GO, JATAÍ. 
 

http://g1.globo.com/goias/noticia/2013/08/familiares-e-a migos- 

homenageiam-jovem-morta-facadas-em-jatai-go.h tml 
 

Não. Por quê? Gay mata Gay. Bianca foi assassinada a facadas 

por volta das 10h30 do último dia 29 de julho, em Jataí. 
 
 

 

8) NÃO IDENTIFICADA, TRANSEXUAL, 40 ANOS, FACADAS, 

GO, MINAÇU. 
 

Não. Por quê? Não identificado e sem informação.
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9) PALOMA, TRANSEXUAL, 24 ANOS, TIROS, GO, GOIÂNIA. 
 

http://www.maisgoias.com.br/noticias/cidade/2013/2/19/ 

32752.html 
 

Não. Por quê? Sem informação. 
 
 

 

10) VILSOMAR PEREIRA DOS SANTOS, GAY, 41 ANOS, GO, 

RIALMA 

 

http://g1.globo.com/goias/noticia/2013/03/policia-investi ga-morte- 

de-detento-suspeito-de-agredir-mae-em-goias. html 
 

Não. Por quê? O inquérito deve ser concluído até o final da 

próxima semana, informou ao G1 o agente da Polícia Civil de Rialma 

Claudinei Araújo. "Ele tinha um distúrbio comportamental, tomava 

remédios e quando misturava com a bebida, ele ficava meio louco", disse 

Claudinei.
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CRIMES NO MARANHÃO – TOTAL: 7 

 
 
 
 
 
 

 

1) ANDERSON SILVA SANTOS, GAY, FACADAS, MA, 

CINDELÂNDIA 

 

http://realidadenatela.blogspot.com.br/2013/11/cabeleire iro-foi- 

assassinado-com-40.html 
 

Não. Por quê? Gay mata gay. As suspeitas são de que o 

assassino teria caso com o rapaz e não aceitava o fim do relacionamento 

informações estas ainda não confirmadas. 
 

Outros detalhes informaram que o cabeleireiro, poderia está 

espalhando para amigos na cidade quais os homens que ele ficava, mais 

são outras informações também inseguras. 
 
 

 

2) ANTONIO RAIMUNDO MENDES DA CUNHA, GAY, 30 ANOS, 

MA, COROATÁ. 
 

http://www.blogdosergiomatias.com.br/2013/10/homem-e- 

encontrado-morto-em-motel-de.html 
 

Não. Por quê? Segundo a dona do estabelecimento, conhecida 

com Jady, Antonio Raimundo Mendes da Cunha era homossexual e tinha 

problemas de saúde. 
 

A princípio, tudo indica que o homem morreu em consequência 

desses problemas, mas a polícia segue investigando o caso para 

esclarecer o que realmente aconteceu. (Do Coroatá online). 
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3) EMANOEL PEREIRA MAGALHÃES, GAY, 34 ANOS, 

FACADAS, MA.SÃO LUIS. 
 

http://sergiomathias.blogspot.com.br/2013/09/homossexual-e- 

assassinado-com-golpe-de.html 
 

"Pompom Magalhães" foi visto com quatro rapazes pouco antes 

de morrer. Era comerciante, político, e não há evidência de motivo 

específico para o crime. 
 
 

 

4) DANIEL PRADO SMITH, GAY, 55 ANOS, TIROS, MA, SÃO 

LUÍS. 
 

http://g1.globo.com/ma/maranhao/noticia/2013/09/menor- 

confessa-ter-assassinado-daniel-smith-diz-inteligencia-da-pm.html 
 

Não. Por quê? Nada que associe à homofobia. 
 
 

 

5) VALERIA, TRANSEXUAL, 30 ANOS, PAULADAS, MA, 

CONCEIÇÃO DO LAGO AÇU. 
 

https://www.facebook.com/transrevolucao/posts/101522 

22659662658 

 

Não. Por quê? Nenhuma informação. 
 
 

 

6) M.C.C., GAY, 16 ANOS, ENFORCAMENTO, MA, SÃO LUÍS. 
 

http://www.radiolideram.com.br/2012_02_26_archive.ht ml 
 

Não. Por quê? Nenhuma informação a respeito. 
 
 

 

7) LUANA, 35 ANOS, APEDREJAMENTO, MARANHÃO. 
 

Não. Por quê? Sem maiores informações. 
 

O corpo de um homem identificado como Aldair José Soares, 

mais conhecido como Luana de 35 anos, foi encontrado em uma
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residência no centro de Coelho Neto. O corpo foi encontrado despido e 

com a parte da cabeça esmagada. 
 

Segundo informações de populares, Aldair era garota de 

programa. Não havia sinais de arrombamento na casa, para a PM o 

principal suspeito teria sido o último cliente que foi visto saído da 

residência.
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CRIMES NO MATO GROSSO - TOTAL: 15 

 
 
 
 
 
 

 

1) BRUNO DA SILVA SARAT, GAY, 23 ANOS, TIROS, MT, 

VÁRZEA GRANDE. 
 

http://www.matogrossonoticias.com.br/policia/jovem-e-morto-a- 

tiros-em-bar-de-varzea-grande/103962 

 

Não. Por quê? A vítima tentou entrar em uma boate gay, foi 

barrado na porta, então pulou o muro, sendo morto lá dentro, 

provavelmente pela segurança do local. 
 
 

 

2) NATASCHA, TIROS, TRANSEXUAL, 27 ANOS, MT, VÁRZEA 

GRANDE. 
 

Não. Porquê? As testemunhas disseram que o travesti tinha o 

costume de furtar os clientes. Devido a esta possibilidade, a polícia não 

descarta a hipótese de vingança. Uma outra hipótese é a de que os 

suspeitos tinham alguma rixa e foram acertar as contas com a vítima. 
 
 

 

3) PEDRO ARAÚJO, GAY, 52 ANOS, ASFIXIA, MT, CUIABÁ. 
 

http://g1.globo.com/mato-grosso/noticia/2013/08/antes-de-ser- 

morto-professor-de-mt-protestou-na-web-contra-h omofobia.html 
 

Não. Por quê? Ainda não há informações sobre a identificação do 

suspeito. O delegado ressalta que está apurando se o rapaz seria um 

garoto de programa contratado pelo professor ou alguém com quem ele 

já vinha mantendo relacionamento. No entanto, informou que o garoto já 

foi visto outras vezes saindo da residência da vítima. De acordo com o 

delegado, a equipe de perícia conseguiu recolher fragmentos de 

impressões digitais para a possível comparação com algum suspeito. As 
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buscas pelo veículo também estão sendo realizadas e até a publicação 

desta matéria ainda não havia sido localizado. 
 
 

 

4) N. S. de S. LéSBICA, 25 ANOS, TIROS, MT, 

RONDONÓPOLIS. 
 

Não. Por quê? Segundo informações da Polícia Militar, a vítima 

estava em uma lanchonete quando dois homens em uma moto chegaram 

no local anunciando o assalto. 
 
 

 

5) FRANCIELE, TRANSEXUAL, 35 ANOS, TIROS, MT, 

RONDONÓPOLIS. 
 

http://www.olhardireto.com.br/noticias/exibir.asp?noticia 

=Travesti_e_morto_com_dois_tiros_em_frente_ao_porta 

o_de_casa&id=326848 

 

Não. Por quê? O travesti Paulo Gomes da Silva, de 35 anos, 

conhecido como “Franciele”, foi assassinado com dois tiros, nesta 

segunda-feira à noite, em frente a sua residência, na rua Floriano 

Peixoto, no centro de Rondonópolis. 
 

Conforme consta de boletim de ocorrência registrado pela Polícia 

Militar, testemunhas informaram que Paulo chegava à sua casa e um 

homem estava saindo da residência. O suspeito sacou um revólver e 

efetuou os disparos. 
 
 

 

6) FERNANDES PEREIRA DA SILVA, GAY, 71 ANOS, FACADAS, 

MT, CUIABÁ. 
 

http://www.gazetadigital.com.br/conteudo/show/secao/3/ 

materia/382519 

 

Não. Por quê? Nada de informação e nada de homofobia. 
 
 

 

7) JEFERSON OLIVEIRA DA SILVA, GAY 25 ANOS.
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ESTRANGULADO, MT, CUIABÁ. 
 

http://www.midianews.com.br/conteudo.php?sid=25&cid =16147 

 

Não. Por quê? Como a bicicleta não foi localizada, os policiais 

não descartam a hipótese de latrocínio (roubo seguido de morte), embora 

o celular de Jeferson tenha ficado com ele. 
 
 

 

8) RONALD SOUZA FEITOSA, TRANSEXUAL, 26 ANOS, 

ESPANCAMENTO, MT, COLNIZA. 
 

http://www.topnews.com.br/noticias_ver.php?id=21030 

 

Não. Por quê? A polícia irá trabalhar também com outras linhas 

de investigação, como desavença pessoal, dívidas ou envolvimento com 

drogas. 
 
 

 

9) PEDRO PAULO GOIS MEDINA, GAY, 44 ANOS, FACADAS, 

MT, CUIABÁ. 
 

http://www.gazetadigital.com.br/conteudo/show/secao/3/ 

materia/373854 

 

Não. Por quê? Sem informação sobre homofobia e sem dados de 

quem matou 

 
 

 

10) NÃO IDENTIFICADO, GAY, 38 ANOS, FACADAS, MT, 

CUIABÁ. 
 

Não. Por quê? Não identificado e sem dados. 
 
 

 

11) XANDÓ, TRANSEXUAL, 31 ANOS, ESTRANGULADO, MT, 

CUIABÁ (VÁRZEA GRANDE). 
 

http://g1.globo.com/mato-grosso/noticia/2013/03/homem-e- 

estrangulado-e-morto-em-quarto-de-motel-em-cidad e-de-mt.html
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Não. Por quê? A vítima não tinha documentos de identidade, no 

entanto, seria garoto de programa. O autor do crime não tinha sido detido 

até a manhã desta segunda-feira, porém, a polícia já sabe que também é 

um homem. A Delegacia de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP) 

passa a investigar o caso. 
 
 

 

12) EVERALDO GIOLI DE ANDRADE, GAY, 37 ANOS, 

FACADAS, MT, CUIABÁ. 
 

http://www.poconeonline.com/noticias.php?id=30470& 
 

Não. Por quê? Desaparecido desde à noite de segunda-feira, 4, o 

funcionário público Everaldo Gioli de Andrade, de 30 anos, foi encontrado 

morto na noite de terça-feira em um terreno baldio do bairro Cidade Alta, 

em Cuiabá. O carro dele foi incendiado. Everaldo, segundo a Polícia, era 

homossexual e usuário de drogas. A Polícia trabalha com a hipótese de 

crime de latrocínio – roubo seguido de morte, mas não descarta uma 

“queima de arquivo” ou “acerto de contas” motivado por uso e tráfico de 

drogas. 
 
 

 

13) MÁRCIO RICARDO DE CARVALHO, GAY, 33 ANOS, 

SUICÍDIO, MT, CUIABÁ 

 

http://www.atribunamt.com.br/2013/02/professor-cai-de-predio-e- 

morre/ 
 

Não. Por quê? Os primeiros indícios, segundo a Politec, é que se 

trata de um suicídio. 
 
 

 

14) DEIVISON MICHEL DE ALMEIDA, 22 ANOS, ENFORCADO, 

MT, CUIABÁ. 
 

http://www.olhardireto.com.br/noticias/exibir.asp?id=303 427 

 

Não. Por quê? “Todos os indícios são de um assassinato. 

Mataram ele e ainda tentaram esconder as provas, mas deixaram muitos 

indícios. Tem marca de fio no pescoço dele”, disse a mãe de Deivison,
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Luciana, em entrevista ao Olhar Direto. Ao repassar as informações do 

laudo do Instituto Médico Legal (IML). 
 
 

 

15) ILTOMAR RODRIGUES DE MORAES, GAY, 50 ANOS, 

FACADAS, MT, CUIABÁ. 
 

http://reportermt.com.br/economia/noticia/21471 

 

Não. Por quê? Garoto de programa matou o professor
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CRIMES NO MATO GROSSO DO SUL - TOTAL: 5 

 
 
 
 
 
 

 

1) SORAIA, TRANSEXUAL, 29 ANOS, FACADAS, MS, 

CORUMBÁ. 
 

http://diarionline.com.br/?s=noticia&id=62215 

 

Não. Por quê? "Soraia" morava na rua General Osório, no lugar 

conhecido como "Beco da Caixa", no bairro Popular Velha, e dividia a 

casa com J.V., um homem de 46 anos, que é suspeito da autoria do 

crime. De acordo com os vizinhos, Soraia havia discutido na noite 

anterior com ele. 
 
 

 

2) MARCELLY TAVARES, TRANSEXUAL, 30 ANOS, 

ESTRANGULAMENTO,MS, DOURADOS. 
 

Não. Por quê? O travesti Marcelo Pigarri Santos, de 30 anos, 

conhecido como Marcelly Tavares, teria morrido de overdose de álcool ou 

de drogas ilícitas, segundo depoimento à Polícia de um rapaz de 20 anos 

que teria sido a última pessoa com quem o travesti se relacionou. 
 
 

 

3) MAYCON BRITO REGINATTO, GAY, 26 ANOS, FACADAS, 

MS, RIO BRILHANTE. 
 

http://homologacao.aquidauananews.com/0,0,00,6891-2 32989- 

ENCONTRADO+CORPO+DO+RAPAZ+QUE+DESAP 

ARECEU+NO+ULTIMO+DOMINGO.htm 

 

Não. Por quê? O acusado trabalhava como pedreiro em uma 

obra próxima a casa de Maycon. Ele sabia que o jovem utilizava uma 

caminhonete S10, de propriedade de seu pai e, por isso, decidiu roubar o 

veículo para revender na fronteira. O veículo foi recuperado em Coronel 
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Sapucaia. 
 
 

 

4) M.Q.P., GAY, 15 ANOS, ENFORCAMENTO, MS, CAMPO 

GRANDE. 
 

http://www.midiamax.com/noticias/844878-apos+briga+ 

com+pai+namorado+adolescente+encontrado+morto+ca 

mpo+grande.htm 

 

Não. Por quê? Embora estivesse morando com o companheiro 

há pelo menos dois anos, de acordo com a polícia, o adolescente M.Q.P., 

15 anos, sofria com o preconceito do pai e desentendimentos com a 

travesti R.M.A., 19 anos, conhecida como Rayanne. Infelizmente, ele 

também bebia e se drogava. Na última segunda (1), logo após uma briga, 

o adolescente saiu com um lençol para a varanda e se enforcou. 
 
 

 

5) ÁGATA, TRANS,19 ANOS, FACADAS, MS, CAMAPUÃ. 
 

http://aquidauananews.com/0,0,00,3290-219504- 

CORPO+DE+TRAVESTI+E+ENCONTRADO+EM+TERRENO+BALDI 

O+DE+CAMAPUA.htm 

 

Não. Por quê? Segundo uma testemunha, a vítima esteve na 

noite de terça-feira (22), por volta das 23h30, na boate Apple Love, que 

fica na mesma avenida, próximo ao estádio Carecão. O corpo foi 

encaminhado para o IML (Instituto Médico Legal). O caso está sendo 

investigado pela 1ª Delegacia de Camapuã.
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CRIMES EM MINAS GERAIS - TOTAL: 26 

 
 
 
 
 
 

 

1) PÂMELA, TRANS*, 29 ANOS, FACADAS, MG, ITAÚNA. 
 

http://noticias.r7.com/minas-gerais/travesti-e-morta-a-fa cadas- 

pelo-namorado-apos-discussao-no-centro-oeste-de -mg-10122013 

 

Não. Por quê? Gay mata gay. Uma travesti de 29 anos conhecida 

como Pâmela foi morta a facadas em Itaúna, no centro-oeste do Estado, 

na manhã desta terça-feira (10). 
 

O principal suspeito do crime, um homem de 52 anos, tinha um 

relacionamento amoroso com a vítima, de acordo com testemunhas. 
 
 

 

2) EDINEY ALEXANDER FUNCHAL, BISSEXUAL, 36 ANOS, 

FACADAS,MG, POUSO ALEGRE. 
 

http://g1.globo.com/mg/sul-de-minas/noticia/2013/11/na o- 

entendemos-essa -covardia-diz-irmao-de-vitima-esfaque ada-em- 

motel.html 
 

Não. Por quê? A vítima nem era homossexual! O delegado que 

investiga o caso, Renato Gavião, afirma que ainda não é possível 

apontar o que possa ter motivado o crime e acredita que a vítima não era 

homossexual. 
 

“Conversamos com a família dele e a princípio ele não era 

homossexual, ou pelo menos a família desconhecia esse fato. Vimos que 

ele tinha uma vida comum e que inclusive tinha uma namorada”, diz. 
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3) MUNIR AUGUSTO DA SILVA, GAY, 50 ANOS, GOLPES DE 

MACHADINHA, ENXADA E FOICE MG, IPATINGA. 
 

http://www.plox.com.br/caderno/policia/comerciante-e-br 

utalmente-assassinado-dentro-sua-loja-ipatinga?page=8 

 

Não. Por quê? Gay mata gay. O rapaz contou de forma fria que 

Munir demorou a morrer e ele continuou dando machadadas em sua 

cabeça até matar “porque não deu dinheiro e não passou a senha do 

banco”. Ele confessou também ser usuário de drogas e disse que esse é 

seu quarto homicídio. Segundo a polícia e confissões dos envolvidos, 

além de Mizael, participaram Shirley Luisa da Silva, 22 anos, e um 

garoto, de 17 anos, que teria um caso amoroso com o comerciante. 
 
 

 

4) M.A.M., TRANS*,35 ANOS, FACADAS, MG, ITAPEVA. 
 

http://www.alterosa.com.br/app/varginha/noticia/jornalis 

mo/alterosa-em-alerta-vg/2013/10/14/noticiaalterosa-em -alerta- 

vg,97598/travesti-e-morto-pelo-companheiro-em-itapeva.shtml 
 

Não. Gay mata gay. Por quê? Travesti matou companheiro. 
 
 

 

05) RONALDO ARAÚJO CALDAS, GAY, 40 ANOS, 

ESGANADURA, MG, BELO HORIZONTE. 
 

http://noticias.r7.com/minas-gerais/fotos/vitimas-do-prec onceito- 

confira-casos-de-crimes-contra-homossexuais-em -mg-09032014?foto=5 

 

Não. Por quê? Gay mata gay. 
 

Um bancário foi assassinado dentro do próprio apartamento no 

Bairro Prado, Região Oeste de Belo Horizonte. 
 

A irmã de Ronaldo Araújo Caldas, 46, encontrou o corpo dele na 

manhã desta sexta-feira, ao chegar na residência. 
 

O principal suspeito do crime é um ex-companheiro da vítima. 
 
 

 

06) TIDÉIA, TRANSEXUAL, 26 ANOS, TIROS, MG, NOVA
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SERRANA. 
 

Não. Por quê? De acordo com o Corpo de Bombeiros, um 

indivíduo, que ainda não foi localizado, atirou na vítima na porta do 

estabelecimento. Após o crime, o suspeito fugiu a pé. 
 
 

 

07) SUELI MAGDA DE JESUS E SILVA, LESBICA, 48 ANOS, 

TIROS, MG, BELO HORIZONTE. 
 

http://noticias.r7.com/minas-gerais/mulher-e-assassinad a-na- 

frente-do-local-de-trabalho-em-contagem-29082013 

 

Não. Por quê? Gay mata gay. Sueli mantinha um relacionamento 

estável com outra mulher. 
 

A companheira dela contou aos policiais que uma das ex- 

namoradas da mulher é usuária de drogas e, durante muito tempo, não 

se conformou com o final do relacionamento, chegando a atormentar a 

vítima. 
 

Já a outra ex-companheira de Sueli também foi assassinada. As 

informações serão investigadas pela Polícia Civil. O corpo dela foi 

encaminhado ao IML. 
 
 

 

08) ALEXANDRE RESENDE SILVA, GAY, 32 ANOS, 

APEDREJAMENTO, MG, BELO HORIZONTE. 
 

Não. Por quê? Um mendigo viciado em drogas foi brutalmente 

assassinado na madrugada desta quinta -feira (29), no bairro Caiçara, na 

região noroeste de Belo Horizonte. 
 

Alexandre Resende Silva, de 32 anos, foi morto a pedradas e seu 

corpo encontrado caído entre quadras de futebol do lado de fora da 

Escola Estadual Professor Francisco Brant, localizada na rua Antônio 

Peixoto Guimarães. 
 
 

 

09) FERNANDA LIMA, TRANSEXUAL, 22 ANOS, FACADAS, 

MG,BELO HORIZONTE.
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http://www.tupanoticias.com.br/site/noticias/ver/noticia/ 

738/travesti-dracenense-e-assassinado-em-belo-horizonte 

 

Não. Por quê? 

 

Não há informações sobre a motivação e suspeitos do crime. 
 
 

 

10) LUNEIDA,TRANSEXUAL, 37 ANOS, FACADAS, MG, 

GOVERNADOR VALADARES 

 

Não. Por quê? Sem informações a respeito. 
 
 

 

11) NÃO IDENTIFICADA, TRANSEXUAL, 22 ANOS, 

APEDREJAMENTO, MG, TEÓFILO OTONI. 
 

Não. Por quê? Não identificado. 
 
 

 

12) OTÁVIO NASCIMENTO VALADARES, TRANSEXUAL, 20 

ANOS, TIROS, MG, BELO HORIZONTE. 
 

Não. Por quê? Uma testemunha contou aos policiais da 

Delegacia de Homicídios que viu quando Otávio Nascimento, que trajava 

roupas femininas, entrou em um automóvel branco, supostamente para 

fazer um programa com um homem, e desapareceu. Algumas horas 

depois ele foi encontrado morto. 
 

A mesma testemunha contou que o suspeito de assassinar o 

travesti abandonou o corpo no passeio e fugiu levando uma bolsa que da 

vítima. 
 

Por isso, a polícia suspeita que Otávio tenha sido roubado pelo 

motorista do automóvel. 
 
 
 
 
 

 

13) FERNANDA VIEGAS. 
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http://www.otempo.com.br/cidades/travesti-%C3%A9-as 

sassinada-com-tiro-no-rosto-no-bairro-cidade-industrial-e m-contagem- 

1.662386 

 

Uma travesti foi morta na madrugada desta quarta-feira (12), no 

bairro Cidade Industrial, […] 
 

Não. Por quê? Um amigo da vítima conversou com a PM e 

contou que viu Valadares pela última vez por volta das 3h desta quarta- 

feira saindo em um Fiat Fiorino branco para fazer um programa. Além 

disso, o amigo, que teve a identidade preservada, contou que Valadares 

utilizava uma bolsa preta, que não foi encontrada. É possível que ela 

tenham sido roubada pelo assassino. 
 
 

 

14) NÃO IDENTIFICADO, TRANSEXUAL, TIROS, MG, 

CONTAGEM. 
 

http://www.otempo.com.br/cidades/corre%C3%A7%C3% A3o- 

travesti-%C3%A9-morto-com-tiro-na-cabe%C3%A7a-em-contagem- 

1.425557 

 

Não. Por quê? Os militares ainda não têm informações sobre 

motivação ou autoria para o crime. 
 
 

 

15) MICHEL GONÇALVES NOGUEIRA, GAY, FACADAS, MG, 

BELO HORIZONTE. 
 

http://noticias.r7.com/minas-gerais/homossexual-morre-apos-ser- 

esfaqueado-e-ter-visceras-expostas-em-motel-d e-bh-09052013 

 

Não. Por quê? A vítima, identificada como Michel Gonçalves 

Nogueira, de 30 anos, foi esfaqueada dentro do Hotel da Sônia, que é 

localizado na rua Paranaguá e conhecido na região como ponto de 

encontro entre travestis e usuários de drogas. “Todo mundo sabe que 

esse hotel é um verdadeiro prostíbulo”, afirma o taxista Marcos Antônio 

Duarte, de 48 anos. O motorista foi quem acionou o socorro para a 

vítima, além de ligar para a polícia.
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16) MARCELA, TRANSEXUAL, 33 ANOS, ESPANCAMENTO, 

BETIM, MG. 
 

http://www.otempo.com.br/cidades/travesti-%C3%A9-es pancada- 

e-tem-parte-do-rosto-queimado-em-betim-1.638 794 

 

Não, Por quê? Sem maiores informações. Fazia programa, o que 

pode indicar uma desavença comercial. 
 
 

 

17) WALLACY LUÍZ TEIXEIRA DE SOUZA, 16 ANOS, FACADAS, 

MG, MANHUAÇU. 
 

http://g1.globo.com/minas-gerais/noticia/2013/03/bullyin g-pela- 

internet-acaba-em-morte-em-manhuacu-na-zona-da-mata.html 
 

Não. Por quê? O agressor, que também tem 16 anos, disse à 

polícia que a vítima tinha obtido a senha de um amigo em comum dos 

dois e que usava o nome desse amigo para postar na rede social 

mensagens sobre um suposto relacionamento homossexual. 
 
 

 

18) CARLOS BARNABÉ DO ROSÁRIO, GAY, 54 ANOS, 

ASFIXIA, MG, ALTO PARANAÍBA. 
 

Não. Por quê? Segundo informações extraoficiais, de irmãos da 

vítima, todo o indício de que é magia negra. Conforme foi adiantado até o 

momento, tudo leva a crer que a causa da morte teve envolvimento com 

consumo de drogas também. 
 
 

 

19) JONATHAN LA FOITAINE DUARTE, TRANS, 33 ANOS, 

TIROS,MG, BELO HORIZONTE (CONTAGEM). 
 

http://noticias.r7.com/minas-gerais/noticias/travesti-eenc ontrado- 

morto-a-tiros-na-regiao-metropolitana-20130224.html 
 

Não. Por quê? Ainda não há pistas sobre a autoria e motivação 

do crime.
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20) WAUMIR LIMA, GAY, 48 ANOS, MG, VALE DO 

AÇO/IPATINGA. 
 

Não. Por quê? Gay mata gay. Vizinhos sentiram o mau cheiro e 

chamaram a polícia. Ao arrombar a porta, a PM encontrou os corpos de 

Walmir Lima, 48 anos, e do enfermeiro Flaudert Junior da Silva, de 30 

anos. Peritos da Polícia Civil encontraram sobre uma mesa uma 

substância aparentando chumbinho. O material foi recolhido. Vizinhos 

contaram à polícia que os dois homens mantinham uma relação 

homoafetiva bastante conturbada. 
 
 

 

21) FLAUDERT JÚNIOR DA SILVA, GAY, 31 ANOS, MG, VALE 

DO AÇO, IPATINGA. 
 

Não. A mesma vítima do exemplo acima. Gay mata gay. Vizinhos 

sentiram o mau cheiro e chamaram a polícia. Ao arrombar a porta, a PM 

encontrou os corpos de Walmir Lima, 48 anos, e do enfermeiro Flaudert 

Junior da Silva, de 30 anos. Peritos da Polícia Civil encontraram sobre 

uma mesa uma substância aparentando chumbinho. O material foi 

recolhido. Vizinhos contaram à polícia que os dois homens mantinham 

uma relação homoafetiva bastante conturbada. 
 
 

 

22) NILSON DE JESUS SILVÉRIO, GAY, 64 ANOS, MG, 

ARAGUARI 
 

http://uipi.com.br/noticias/policia/2011/01/12/idoso-morr e-em- 

motel-de-araguari-durante-programacom-travesti/ 
 

Não. Por quê? Segundo a Polícia Militar, Nilson teria pago para 

fazer sexo com um travesti de 19 anos, momentos antes de chegarem ao 

motel. 
 

Cerca de 30 minutos depois, o travesti teria saído sozinho a pé. 

De acordo com as declarações do rapaz, a vítima teria consumido 

bebidas alcoólicas e ingerido alguns comprimidos. 
 
 

 

23) TEÓFILO OTONI, TRANSEXUAL, 22 ANOS,
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APEDREJAMENTO, MG. 
 

Não. Por quê? Não identificado. 
 
 

 

24) LEONARDO DAVY CHAGAS, GAY, 25 ANOS, FACADAS, 

JUIZ DE FORA. 
 

Não. Por quê? Se divertia em um bar e quando ia embora foi 

assaltado. Morreu no hospital. 
 
 

 

25) SÉRGIO SILVA TEIXEIRA, GAY, 49 ANOS, GOLPES DE 

TESOURA, MG.BH. 
 

Não. Por quê? Duas mulheres que costumavam tomar café com 

o padre encontraram o corpo, que usava apenas uma cueca, e 

apresentava sinais de violência. Segundo a perícia da Polícia Civil, no 

corpo havia perfurações no pescoço, no peito e um corte na testa. O 

nariz do religioso estava fraturado e o rosto coberto de hematomas. 

Foram encontrados uma tesoura e cacos de garrafa de cerveja. A polícia 

suspeita de que o padre foi morto a tesouradas e garrafadas. Vizinhos 

disseram que existia grande movimentação de homens à noite na casa 

paroquial e a hipótese de que sua suposta homossexualidade seja o 

motivo do crime está sendo investigada. 
 
 

 

26) AMAURI NERES FILHO, GAY, 49 ANOS, FACADAS, MG. 
 

http://www.monteazulmg.com.br/noticias/1304/3-jovens-cortam- 

de-facao-o-corpo-de-tecnico-em-enfermagem-e-ai nda-poe-fogo-com- 

lanca-chamas.html 
 

Não. Técnico em Enfermagem Amauri Neves Filho, 49 anos, o 

(“Mauricinho” como era conhecido) foi morto. Ele perdeu a vida ao ter o 

rosto e o corpo cortado por facão e ainda queimado por lança-chamas. 
 

O fato foi por volta de 20h30, domingo, dia 29 de dezembro, na 

estrada em direção ao Riacho Seco, o local conhecido como uma saleira 

(uma casa para curtir couro de boi) em Monte Azul.
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O site “Monteazulmg” apurou que o crime é atribuído a 3 jovens 

dos quais 2 são menores de idade. Os três foragidos já foram 

capturados, segundo informações da Polícia Militar os três foram 

encontrados perto da cidade de Mato Verde em rota de fuga.



A Farsa dos Crimes Homofóbicos no Brasil – Página 49 

 
 
 
 

 

CRIMES NA PARAÍBA – TOTAL: 17 

 
 
 
 
 
 

 

1) LARISSA, TRANSEXUAL, 30 ANOS, ESTRANGULAMENTO, 

PB, JOÃO PESSOA. 
 

http://www.paraiba.com.br/2013/12/16/54502-homofobi a-homem- 

e-morto-por--estrangulamento-dentro-de-pous ada-no-centro-de-joao- 

pessoa 

 

Não. Por quê? Gay mata gay. Durante as investigações, a polícia 

foi informada de que a vítima entrou no quarto acompanhado de um 

casal, mas o homem saiu do local sem ser visto pelos funcionários da 

pousada. 
 
 

 

2) CARLOS ANTÔNIO OLIVEIRA DE SALES, GAY, 36 ANOS, 

SUICIDIO, PB, MAMANGUAPE. 
 

http://pbvale.com.br/?p=noticia_int&id=2834 

 

Não. Por quê? Por volta das 17h40 desta segunda-feira (02), a 

Polícia Militar foi acionada para averiguar a informação de um suicídio na 

Aldeia Indígena Jaraguá, em Rio Tinto, no Vale do Mamanguape. Carlos 

Antônio Oliveira de Sales, de 36 anos, foi encontrado pendurado por uma 

corda no pescoço no quarto da residência onde morava. 
 

Segundo informações da Polícia, ele era homossexual e soro 

positivo. 
 

A família relatou a PM que a vítima ultimamente estava bebendo 

além do costume, que poderia estar usando drogas e apresentava um 

quadro depressivo. 
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3) KARINA, TRANSEXUAL, TIROS, PB, SAPÉ. 
 

http://fatoafato.com/viewnoticias.php?cod=4467 

 

Não. Por quê? Pelas informações passadas a polícia, não se 

sabe quais foram os motivos que levaram à execução do crime. A polícia 

informou que já tem alguns indícios e que trabalha para prender os 

criminosos na maior brevidade. 
 
 

 

4) GILBERTO AGUIAR DE OLIVEIRA SOUSA, GAY, 49 ANOS 

ESTRANGULADO, PB, JOÃO PESSOA. 
 

http://g1.globo.com/pb/paraiba/noticia/2013/11/homosse xual-e- 

encontrado-morto-dentro-de-apartamento-na-para iba.html 
 

Não. Por quê? De acordo com o delegado responsável pelo caso, 

Paulo Josafá, um tablet e uma bicicleta foram levadas da casa da vítima. 
 

A polícia trabalha inicialmente com a hipótese de latrocínio, 

quando há roubo seguido de morte, embora não descarte a possibilidade 

de crime homofóbico, tendo em vista que a vítima era homossexual. 
 

O corpo de Gilberto Aguiar foi encontrado de joelhos no chão e 

debruçado sobre a cama. 
 
 

 

5) JOÃO CRISOSTOMO MARIANO, GAY,47 ANOS, PB, JOÃO 

PESSOA. 
 

http://jogoabertonoticias.blogspot.com/2013/10/joao-pes soa- 

homossexual-e-encontrado.html 
 

Não. Por quê? A polícia foi acionada e esteve no local, mas não 

soube informar como o homem foi morto. Ela trabalha com a suspeita de 

homicídio. Eles realizaram diligências no local atrás de suspeitos do 

crime. 
 

O corpo da vítima foi encaminhado para o Instituto Médico Legal. 
 
 

 

6) MALANIE FISCH, TRANSEXUAL, 19 ANOS, TIROS, PB,
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JOÃO PESSOA. 
 

http://topdragparaiba2.blogspot.com.br/2013/10/sem-elu cidacao- 

morte-de-melanie-fisch.html 
 

Não. Por quê? O delegado que investiga o caso, Reinaldo 

Nóbrega, da Delegacia de Homicídios, afirmou que não há indício da 

motivação do homicídio. O corpo foi encontrado em um canavial no 

município de Santa Rita, com quatro perfurações de arma de fogo, 

contatou a perícia. 
 
 

 

7) PAULO VITOR DOS SANTOS, GAY, 42 ANOS,TIROS, PB, 

JOÃO PESSOA. 
 

http://www.wscom.com.br/noticia/policial/HOMOSSEXUAL 

+EXECUTADO+NO+LUGAR+DO+IRMAO-155487 

 

Não. Por quê? Homossexual é assassinado a tiros no lugar do 

irmão no bairro do Cristo De acordo com a polícia, a vítima estava saindo 

da casa do irmão por volta de 20h... 
 
 

 

8) SHANAYNE, TRANSEXUAL, 29 ANOS, PB, NOVA 

FLORESTA. 
 

http://www.aligagay.com/2013/07/TravestiassassinadaPB.html 
 

Não. Por quê? A ex-candidata a vereadora Shanygne foi 

encontrada morta na madrugada deste domingo (21) na zona rural entre 

as cidades de Nova Floresta (PB) e Jaçanã (RN). No local do acontecido 

encontrava-se a vítima e a PM, cercados por curiosos. 
 
 

 

9) DIEGO ASSIS DA SILVA, TRANSEXUAL, 17 ANOS, TIROS, 

PB, JOÃO PESSOA. 
 

http://www.190pb.com.br/noticia/16773/homicidios/2013 /06/01/ 
 

Não. Por quê. Matéria tendenciosa e desconfia ser por 

homofobia, mas nem testemunhas têm para confirmar. A Travesti de
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nome Diego Assis da Silva, segundo a Polícia que concedeu entrevista 

ao portal 190 PB, estava caminhando por uma rua da comunidade 

quando desconhecidos se aproximaram e efetuaram diversos disparos. A 

vítima, atingida várias vezes, não resistiu aos ferimentos e morreu no 

local. Os assassinos fugiram logo em seguida. 
 
 

 

10) EMANUEL BERNARDO DOS SANTOS, GAY, 65 ANOS, 

FACADAS, PB, SERRA REDONDA. 
 

http://portalcorreio.uol.com.br/noticias/policia/crime/201 

3/05/24/NWS,224384,8,153,NOTICIAS,2190-EX-VEREADOR- 

ASSASSINADO-FACADAS-GOLPES-FOICE-PARAIBA.as px 

 

Não. Por quê? Segundo o depoimento de vizinhos, Emanuel era 

homossexual, mas estava divorciado e se comportava como uma pessoa 

calma e tranquila, morando sozinho; já o filho da vítima diz que ele 

gostava de fazer muitas festas e costumava levar para casa pessoas 

estranhas de procedências desconhecidas. 
 
 

 

11) NÃO IDENTIFICADO, TRANSEXUAL, GOLPES DE 

TESOURA, PARAÍBA. 
 

Não. Por quê? Sem dados. 
 
 

 

12) NÃO IDENTIFICADO, GAY, FACADAS, PB, JOÃO PESSOA. 
 

http://www.reporteriedoferreira.com/site/noticias/homoss exual-e- 

assassinado-vitima-foi-encontrada-amarrada-com -faca-cravada-na- 

barriga 

 

Não. Por quê? A polícia conseguiu capturar o acusado que 

confessou o crime e falou que levou a vítima, um homossexual, até a sua 

casa. 
 

Segundo ele, a vítima disse que lhe daria R$ 50 reais por uma 

relação sexual. 
 

Como a vítima não pagou pelo programa, teve início uma luta
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corporal e o acusado esfaqueou o homossexual e também. Com a vítima 

desmaiada, o acusado, que foi identificado como sendo José Carlos 

(Gatão), a amarrou e a colocou no banheiro da casa com uma faca 

cravada no abdome. 
 
 

 

13) EVANÍLSON JOSÉ SILVA DE MELO, GAY, 44 ANOS, 

PANCADA, PB,JOÃO PESSOA (CABEDELO). 
 

Não. Por quê? A vítima sofreu uma forte pancada na cabeça por 

trás, próximo à nuca tendo morte imediata devido à lesão sofrida. 
 

Vizinhos informaram à polícia que a vítima era uma pessoa 

calada, e sempre chegava acompanhado de homens, mas não souberam 

informar se ele era homossexual. 
 
 

 

14) JOSENILDO TAVARES DE OLIVEIRA, GAY, 33 ANOS, 

FACADAS, PB, JOÃO PESSOA 

 

http://www.aligagay.com/2013/03/JosenildoTavares.html 
 

Não. Por quê? Segundo informações dos vizinhos, Josenildo 

estava com um homem não identificado e após uma discussão ouve luta 

corporal e logo após houve o assassinato. 
 

O corpo foi encontrado despido em cima da cama, e a faca de 

Serra que foi usada no crime estava próximo a ele. 
 
 

 

15) OTOMIR PEREIRA DA SILVA, GAY, 42 ANOS, 

ESPANCAMENTO, PB, PARAÍBA. 
 

http://portalcorreio.uol.com.br/noticias/policia/assassinat 

o/2013/02/06/NWS,219656,8,155,NOTICIAS,2190-HOMOSSEXUAL- 

ASSASSINADO-PAULADAS-DENTRO-CASA-AMI GO.aspx 

 

Sim. Por quê? Wagner Paulino Bernardo (Waguinho), 29 anos, 

acusado do assassinato, disse que ele e Josenildo Ferreira da Silva, 

ambos residentes no Bairro Alto do Cruzeiro, na mesma cidade, bebiam 

na residência da vítima desde a terça (05).
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Otomir residia na Rua Políbio Pereira e na noite de ontem, ele 

teria passado a mão nas nádegas de Wagner. Ele não gostou e começou 

a espancá -lo, com socos e pontapés, principalmente na cabeça, até a 

morte. 
 
 

 

16) JOSÉ ISMAR EUGÊNIO POMPEU, GAY, 42 ANOS, 

FACADAS, PB, JOÃO PESSOA. 
 

http://inga-cidadao.com/policial/palhaco-pirulito-e-assass inado-a- 

facadas-em-joao-pessoa 

 

Não. Por quê? Nada que se refira á homofobia. 
 
 

 

17) “CARIOCA”, NÃO IDENTIFICADO, GAY, TIROS, PB, JOÃO 

PESSOA. 
 

http://www.pbagora.com.br/conteudo.php?id=201301220 

51419&cat=policial&keys=pai-santo-homossexual-assassi nado-tiros- 

casa-companheiro-fugiu-apos-crime-jp 

 

Não. Por quê? Gay mata gay. Companheiro mata o outro e foge.
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CRIMES NO PARANÁ – TOTAL: 15 

 
 
 
 
 
 

 

1) ELIAS PAULO ASSIS GATO, GAY, 45 ANOS, TIROS, PR, 

CURITIBA. 
 

http://jornaldopovoparana.com/tags/elias-paulo-assis-gat o/ 
 

Não. Por quê? Um homem identificado como Elias Paulo Assis 

Gato, 45 anos, foi executado na noite de ontem na Rua João Ivanoski, 

bairro Tingui, em Curitiba. A vítima fazia programa com um travesti, que 

não teve a identidade revelada, quando foi surpreendido pelos 

assassinos. 
 
 

 

2) R.M., TRANSEXUAL, 14 ANOS, ESTRANGULADA, PR, 

IBIPORÃ. 
 

Não. Por quê? A família reconheceu no início da tarde desta 

terça-feira (15) o corpo de um adolescente de 14 anos foi encontrado em 

um sítio, na PR 090, próximo a Ibiporã. De acordo com a polícia o crime 

aconteceu durante a madrugada. O corpo foi arrastado por pelo menos 

16 metros e apresentava sinais de estrangulamento. Ele estava 

caracterizado como mulher, com esmaltes nas unhas e piercing no 

umbigo. 
 
 

 

3) RICARDO CONCEIÇÃO, GAY, 24 ANOS, TIROS, PR, IPORÃ. 
 

http://www.reporteroliveirajunior.com.br/v2/?p=83756 

 

Não. Por quê? Preso do semiaberto é executado a tiros em Iporã 

- Sem nada. 
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4) ANTONIO MARCOS DA SILVA, GAY, 40 ANOS, PAULADAS, 

PR, CIDADE DE RONDON. 
 

http://www.tribunadecianorte.com.br/violencia/2013/10/ 

bombeiros-encontram-corpo-de-cabeleireiro-boiando-no-r io-do- 

salto/862890/ 
 

Não. Por quê? Um adolescente de 16 anos confessou ter 

assassinado o cabeleireiro com mais de dez pauladas e jogado o corpo 

no rio. O menor já tem no currículo três estupros, uma tentativa de 

homicídio, o homicídio de um taxista em Rondon e agora assumiu a 

autoria da morte de Antonio Marcos. Neste final de semana ele foi ouvido 

e liberado pela Polícia Civil. A expectativa é que com o laudo do corpo o 

delegado de Cidade Gaúcha peça um mandado de apreensão do menor. 
 
 

 

5) H.P.S. TRANSEXUAL, 16 ANOS, TIROS, PR, MARINGÁ. 
 

http://m.odiario.com/policia/noticia/770047/identificado-t ravesti- 

morto-na-estrada-miosotis-na-sexta/ 
 

Não. Por quê? A Polícia Militar compareceu na estrada Miosótis 

onde havia uma informação recebida através do 190 de que haveria um 

corpo no meio da estrada acima citada. A equipe localizou uma pessoa 

do sexo masculino inconsciente e com sinais de ter sido vítima de 

disparos de arma de fogo. Junto ao corpo haviam três estojos e um 

projétil deflagrados. O Siate foi acionado e a vítima foi socorrida e 

encaminhada para o HU. A perícia e a polícia civil foram ao local. A vítima 

não portava documentação e estava vestido com roupas de mulher 

(TRAVESTI). A vítima não resistiu aos ferimentos e morreu por volta das 

3hs da manhã. 
 
 

 

6) JENNIFER RODRIGUES DA PENHA, LÉSBICA, 24 ANOS, 

TIROS, PR, CURITIBA. 
 

http://www.gazetadopovo.com.br/vidaecidadania/conteud 

o.phtml?id=1404813 

 

Não. Por quê? Um dos casos registrados no fim de semana 

envolveu uma mulher. Jennifer Rodrigues da Penha, de 22 anos, foi
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baleada por volta das 20h55, na Rua Manaca, no bairro Cajuru, em 

Curitiba. 
 
 

 

7) PATRÍCIA, TRANSEXUAL, 25 ANOS, TIROS, PR, CURITIBA. 
 

Não. Por quê? Sem informação. 
 
 

 

8) ANANIAS ANTÔNIO DA SILVA, GAY, 55 ANOS, FACADAS, 

PR, CURITIBA. 
 

http://www.youtube.com/watch?v=zsuBKjXr4V4 

 

Não. Por quê? Drogas. 
 
 

 

9) NATHÁLIA SOTERO, TRANSEXUAL, 20 ANOS, TIROS, PR, 

CURITIBA. 
 

http://www.bonde.com.br/?id_bonde=1-3--553-2013071 3 

 

Não. Por quê? "Ela estava junto com outras ‘trans’, quando 

passou alguém lá, conversou com ela, discutiu e, meia hora depois, 

voltou com outros quatro caras em um carro preto. 
 

Houve uma briga e um dos indivíduos deu três ou quatro tiros", 

contou. 
 
 

 

10) JOÃO PAULO DE OLIVEIRA, GAY, 22 ANOS, FACADAS, PR, 

CAMPO MOURÃO. 
 

http://umuarama24horas.com/ExibeNoticia?id=341&item =Jovem- 

homossexual-e-morto-a-facadas-em-Janiopolis 

 

Não. Por quê? Desavenças pessoais. 
 
 

 

11) TOLEDANO RODRIGO DOS SANTOS LISBOA, GAY, 28 

ANOS, SUICIDIO, PR, CURITIBA.
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http://www.opresente.com.br/policial/2013/05/jornalista-toledano- 

teria-cometido-suicidio-em-curitiba/1043026/ 
 

Não. Por quê? Morreu na noite de sexta-feira (24), em Curitiba, o 

jovem jornalista toledano Rodrigo dos Santos Lisboa, 28 anos. Segundo 

informações extraoficiais, Lisboa teria cometido suicídio e morreu 

asfixiado por monóxido de carbono. Ele teria utilizado a mangueira de 

gás de um motel. 
 
 

 

12) ANTÔNIO MARCOS DA SILVA, GAY, 36 ANOS, TIROS, PR, 

UMUARAMA. 
 

http://umuarama.portaldacidade.com/noticia/id/13621/ 
 

Não. Por quê? Horas antes, ainda na noite de domingo (21), a 

vítima estaria andando com o Fiat pela região da estação rodoviária, 

quando o veículo falhou. 
 

Então, Silva telefonou para um irmão que foi até o local socorrê 

-lo. 
 

Ao encontrar o irmão, houve uma discussão entre os dois e eles 

trocaram socos, o que gerou o registro do boletim. 
 
 

 

13) MÔNICA LEWINSKI, TRANSEXUAL, 38 ANOS, TIRO, PR, 

CURITIBA. 
 

http://www.bonde.com.br/?id_bonde=1-3--553-2013071 3 

 

Não. Por quê? "Ela estava junto com outras “trans”, quando 

passou alguém lá, conversou com ela, discutiu e, meia hora depois, 

voltou com outros quatro caras em um carro preto. 
 

Houve uma briga e um dos indivíduos deu três ou quatro tiros", 

contou. 
 
 

 

14) SERGIO LOUREIRO DE BRITO, GAY, 34 ANOS, TIROS, PR, 

CURITIBA.
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http://www.crimescuritiba.com/2013/02/taxista-assassin ado-tiros- 

em-almirante.html 
 

Não. Por quê? Sérgio Loureiro de Brito, 34 anos Assassinado 

com pelo menos com três tiros, na frente de casa, na Rua Gaivotas, no 

Jardim Bonfim, em Almirante Tamandaré. Terça-feira à noite (05/02). 
 
 

 

15) NICOLE BORGES, TRANSEXUAL, 20 ANOS, PR, 

CURITIBA. 
 

http://www.parana-online.com.br/editoria/policia/news/6 41641/? 

noticia=ASSASSINOS+DE+TRAVESTI+PENSARAM+QUE+ESTAVAM+P 

EGANDO+UMA+MULHER 

 

Sim. Por quê? Assassinos mataram porque pensaram que 

estavam “pegando” uma mulher. A travesti Natália Sotero, de 20 anos, foi 

assassinada a tiros na madrugada deste sábado (13) no bairro 

Boqueirão, em Curitiba. De acordo com o delegado Rubens Recalcatti, 

titular da Delegacia de Homicídios (DH), o crime aconteceu por volta de 

2h30, na Rua Bom Jesus do Iguape, em um ponto onde a vítima 

costumava fazer programas.
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CRIMES NO PARÁ - TOTAL: 5 

 
 
 
 
 
 

 

1) NÃO IDENTIFICADA, TRANSEXUAL, FACADAS, PA, 

CASTANHAL. 
 

http://diariodopara.diarioonline.com.br/N-180480- 

DOIS+SAO+MORTOS+EM+CASTANHAL+A+FACADAS+E+PAULA 

DA.html 
 

Não. Por quê? Sem informações. 
 
 

 

2) EDILSON GONÇALVES CONCEIÇÃO, GAY, 44 ANOS, 

FACADAS, PA. SÃO JOÃO DE PIRABAS. 
 

http://odecyguilherme.blogspot.com.br/2013/12/zeze-de- 

ananindeua-homossexual-assumido.html 
 

Não. Por quê? Amigos mais próximos acreditam que o crime 

tenha motivação passional. O criminoso continua foragido. 
 
 

 

3) BRUNETE, TRANSEXUAL, 22 ANOS, PAULADAS, PA, 

MARITUBA. 
 

http://tapajosemfoco.blogspot.com.br/2013/10/travesti-e -morto- 

pauladas-em-marituba.html 
 

Não. Por quê? O Sargento Fernandes, da 22ª Área Integrada de 

Segurança Pública (AISP) contou que as primeiras informações indicam 

que Bruno consumia bebida alcoólica com um homem e duas mulheres 

em uma pracinha perto do local do crime. Ninguém disse aos PMS como 

o assassinato ocorreu, mas comenta-se que ele foi motivado por ciúmes, 

embora também não houvesse mais informações sobre essa suspeita. 
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4) FRANCISCO ROBERTO LEAL DA SILVA, GAY, 45 ANOS, 

FACADAS, PA, BELÉM. 
 

http://diariodopara.diarioonline.com.br/N-171024- 

 

Não. Por quê? Nada de valor foi levado da casa, ainda segundo o 

policial. Ainda não se sabe a motivação nem a identidade do assassino. A 

Divisão de Homicídios, da Polícia Civil, está investigando o caso. 
 
 

 

5) JOÃO BATISTA CORRÊA SANTOS, GAY, 36, ENFORCADO, 

PA, BELÉM (ANANINDEUA). 
 

http://berimbaunoticias.blogspot.com.br/2014/06/apucar ana- 

homem-e-encontrado-morto-e.html 
 

Não. Por quê? O caso é investigado, mas provável é um suicídio.
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CRIMES EM PERNAMBUCO - TOTAL: 34 

 
 
 
 
 
 

 

1) NÃO IDENTIFICADA, TRANSEXUAL, TIROS, PE, 

ITAPISSUMA. 
 

http://www.diariodepernambuco.com.br/app/noticia/vidaurbana/20 

14/01/01/internavidaurbana, 482346/travesti-e-encontrada-morta-em- 

itapissuma.html 
 

Não. Por quê? Sem dados 

 
 

 

2) JOSÉ FELICIANO DA LUZ, GAY, 43 ANOS, APEREJADO, PE, 

SANTO ANTÃO. 
 

http://jconline.ne10.uol.com.br/canal/cidades/policia/noti 

cia/2013/12/10/cabeleireiro-e-morto-a-pedradasem-vitori a-de-santo- 

antao-108873.php 

 

Não. Por quê? Gay mata gay. A vítima era homossexual e passou 

a segunda-feira inteira na companhia de um homem, que não foi 

identificado. 
 

Depois que o homem foi embora, o corpo de Feliciano foi 

encontrado em casa, com as marcas da agressão. Para a polícia, este 

homem é o principal suspeito do crime. 
 
 

 

3) SANDRO DA SILVA ANDRADE, GAY, 31 ANOS, FACADAS, 

PE, JUREMA. 
 

http://agresteviolento.com.br/14191/ 
 

Não. Por quê? A polícia acredita que a vítima foi assassinada por 
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mais de uma pessoa, apear da família não informar que a vítima era 

homossexual, os moradores da cidade confirmaram que o mesmo era 

gay e recebia muitos homens em sua casa, onde foi assassinado. 
 
 

 

4) JOANA, TRANSEXUAL, 31 ANOS, FACADAS,PE, BOM 

CONSELHO. 
 

http://tiagopadilhaoblog.blogspot.com.br/2013/11/bom-c onselho- 

registra-o-oitavo.html 
 

Não. Por quê. Gay mata gay. Ciúmes. Matou o companheiro. 
 
 

 

5) JOSEÍLTON PEREIRA ALVES SOARES, GAY, 22 ANOS, 

FACADAS, PE, TIMBAÚBA. 
 

http://timbanews.com/wordpress/timbauba-jovem-e-mor to-a- 

facadas-no-loteamento-nelson-moura-alto-da-indepe ndencia-na-noite- 

deste-sabado-02/ 
 

Não. Por quê? Gay mata gay. De acordo com a polícia, o 

acusado de ter cometido o crime é Antônio Francisco de Souza Filho, 35 

anos, conhecido por ”Tonho”, que reside no local do homicídio. A polícia 

acredita em crime passional, já que a vítima era homossexual e tinha um 

caso com o acusado. 
 
 

 

6) EDUARDO ALVES DE SOUZA, GAY, 17 ANOS, TIJOLADAS 

NA CABEÇA- PE, SÃO LOURENÇO DA MATA. 
 

Não. Por quê? Segundo a perícia, o adolescente foi morto com 

tijoladas na cabeça. 
 

Familiares do rapaz informaram que ele era homossexual e 

estava morando só desde o término de seu último relacionamento, há 

cinco meses. 
 

Atualmente, o adolescente fazia um curso de cabeleireiro.
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7) JORGE CABRAL DE SOUZA, GAY, 49 ANOS, 

ESTRANGULAMENTO E FACADAS, PE, RECIFE. 
 

http://www.cardinot.com.br/homossexual-morto-a-facada s/ 
 

Não. Por quê? Sem dados. 
 
 

 

8) JOSÉ RICARDO DA SILVA MELO, GAY, 24 ANOS, 

PEDRADAS E GOLPES DE ENXADA, PE, JABOATÃO DOS 

GUARARAPES. 
 

http://www.cardinot.com.br/homossexual-assassinado-a- 

pedradas-e-golpes-de-enxada/ 
 

Não. Por quê? 

 

Segundo o delegado Adir Almeida, o crime pode estar ligado a 

dívida com agiota. 
 
 

 

9) ARTHUR DA SILVA SANTOS, GAY, 20 ANOS, TIROS, PE, 

RECIFE. 
 

http://www.cardinot.com.br/cabeleireiro-homossexual-as 

sassinado/ 
 

Não. Por quê? 
 

Sem dados. 
 
 

 

10) RAISSA SILVA, TRANSEXUAL, PE, RECIFE. 
 

https://www.facebook.com/pages/Travestis-Brasileiras/20 

3543373070409 

 

Não. Por quê? 

 

Drogas.
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11) ADENILSON JOSÉ DE SANTANA, GAY, 45 ANOS, 

FACADAS,PE, RECIFE. 
 

http://homofobiamata.wordpress.com/2013/08/07/adenil son-jose- 

de-santana-gay-45anos-facadas-pe-recife/ 
 

Não. Por quê? Gay mata gay. Euclides Augusto Pinheiro, 20 

anos, confessou ter matado o auxiliar administrativo Adenilson José de 

Santana, 45 anos, a facadas porque estava sendo ameaçado de morte. A 

vítima foi encontrada sem roupa no motel. A polícia concluiu que os dois 

tinham um caso de amor e que ocrime foi um latrocínio, roubo seguido de 

morte. 
 
 

 

12) GILMAR SILVA DO NASCIMENTO,GAY,17 ANOS, 

TIROS,PE, CARUARU. 
 

http://www.pauloafonso.com/noticiasrbn/policia/dois-rapa zes- 

que-mantinham-um-relacionamento-amoroso-foram-assassinados-em- 

caruaru-pe/15040 

 

Não. Por quê? 

 

Dois rapazes que tinham um relacionamento amoroso são 

assassinados em Caruaru. 
 
 

 

13) EDMILSON MARIANO DA SILVA JUNIOR, GAY, 19 ANOS, 

TIROS, PE, CARUARU. 
 

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:3H- 

qX4SkQf0J:www.portaldojulioag1.com/2013/08/dois-rapazes-sao- 

assassinadosas-vitimas.html+&cd=4&hl=pt-B R&ct=clnk&gl=br 

 

Não. Por quê? 

 

Sem provas. 
 
 
 
 
 

 

14) PEDRO JURACÍ DE LIRA FREIRE FILHO, GAY, 26 ANOS, 
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FACADAS, PE, ARCOVERDE. 
 

http://www.itapuamafm.com.br/site/index.php?option=co 

m_content&view=article&id=14679:homem-e-brutalment e-assassinado- 

no-bairro-sao-cristovao-em-arcoverde&cati d=7:noticias&Itemid=45 

 

Não. Por quê? a cena do crime foram encontrados restos de 

bebida. Parentes informaram que a vítima era homossexual e vários 

amigos frequentavam a sua casa, mas não souberam informar o motivo e 

nem a autoria do crime. O corpo de Pedro Juraci foi encaminhado ao IML 

de Caruaru. O delegado de Arcoverde, Dr. Rivelino, falou com a nossa 

reportagem sobre esse crime. Ele disse que já tem uma linha de 

investigação e pede a colaboração de possíveis testemunhas. 
 
 

 

15) KESSE JHONES DA SILVA, GAY, 18 ANOS, TIROS, PE, 

JAQUEIRA. 
 

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache: 

usP76Kc5HgMJ:www.patrulhadointerior.com/home/150.ht 

ml+&cd=6&hl=pt-BR&ct=clnk&gl=br 

 

Não. Por quê? Relacionamento a três. Polícia fala em vingança. 
 
 

 

16) ALEX SILVA DA PAZ, GAY, 22 ANOS, PE, RECIFE (PRAIA 

DE GAIBU,) CABO DE SANTO AGOSTINHO. 
 

http://mais.uol.com.br/view/8bak1uywu0n2/homem-e-en contrado- 

morto-na-praia-de-gaibu-0402CD9C3860D8A94 326?types=A& 

 

Não. Por quê? 

 

O rapaz era muito querido na comunidade e na noite anterior ao 

crime bebia com amigos em uma barraca na praia. Há a possibilidade de 

morte natural já que Alex sofria de epilepsia. 
 
 
 
 
 

 

17) GIBSON JOSÉ SOUTO DA ROCHA, GAY, 37 ANOS, 
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ENVENENAMENTO, PE, OLINDA. 
 

http://jconline.ne10.uol.com.br/canal/cidades/policia/noti 

cia/2013/06/16/homem-e-encontrado-morto-amarrado-e m-sua-cama-em- 

olinda-86807.php 

 

Não. Por quê? Segundo a Polícia Civil, o principal suspeito está 

foragido e o assassinato deve ter cunho passional. 
 
 

 

18) MARCELO JOSÉ DOS SANTOS, GAY, 18 ANOS, FACADAS, 

PE, RECIFE, GAY, PE, RECIFE. 
 

http://folhape.com.br/cms/opencms/folhape/pt/cotidiano/ 

policia/arqs/2013/06/0048.html 
 

Não, Por quê? Um homossexual foi assassinado na rua Cais 

José Mariano, na região onde estão instalados boxes de um mercado 

público, no bairro de Santo Antônio, na noite do último domingo (10). 

Apesar de a mãe da vítima ter informado um nome a polícia, o caso está 

sendo investigado como identidade desconhecida, já que a mulher não 

portava nenhum documento de identificação da vítima. A mãe alegou que 

ele foi assassinado por dois traficantes, que teriam cobrado uma dívida. 

Ela disse que os possíveis vulgos são Mago e Geni, afirmou o 

comissário. 
 
 

 

19) DAVID JOSÉ PEREIRA TORRES, GAY, 29 ANOS, 

ESPANCAMENTO, PE, RECIFE. 
 

http://www.folhape.com.br/cms/opencms/folhape/pt/coti 

diano/policia/arqs/2013/06/0027.html 
 

Não. Por quê? Gay mata gay. De acordo com o delegado 

Joaquim Braga, a principal hipótese é de que o rapaz tenha sido alvo de 

uma pessoa do seu próprio convívio, tendo o executor adentrado na casa 

com permissão, sendo posteriormente arrastado para a rua. Para ele, o 

fato de o corpo ser encontrado praticamente despido pode apontar para 

algum tipo de relacionamento entre o algoz e a vítima.
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20) JOSÉ RENATO DA SILVA, GAY, 42 ANOS, FACADAS, PE, 

PAUDALHO. 
 

http://www.blognabocadopovo.com/2013/05/preso-em-p audalho- 

homem-que-matou-o.html 
 

Não. Por quê? Gay mata gay. Segundo informações, a vítima e o 

imputado mantinham um relacionamento homoafetivo. 
 
 

 

21) EDUARDO CESAR MENEZES FISCHER VIEIRA, 

TRANSEXUAL, 35 ANOS,TIROS, PE, RECIFE (IGARASSU). 
 

Não. Por quê? A Travesti assassinado na praça de alimentação 

em Cruz de Rebouças. Sem informação. 
 
 

 

22) ARISTON FRANCISCO CRUZ, GAY, 36 ANOS, FACADAS 

PE, CARUARU. 
 

http://cabuloso.xpg.uol.com.br/portal/galleries/view/gay-e-morto- 

com-golpes-de-faca-e-esganado-com-uma-camis a 

 

Não. Por quê? O Dr. márcio informou ainda que o acusado tinha 

um relacionamento amoroso com a vítima que o mantinha 

financeiramente. 
 
 

 

23) BÁRBARA, TRANSEXUAL, 38 ANOS, ESTRANGULADA, 

PE, PETROLINA. 
 

http://www.plantaodovale.com.br/2013/04/07/homossex ual-e- 

encontrado-morto-na-orla-depetrolina/ 
 

Não. Por quê? O corpo de um homossexual foi encontrado morto 

por populares na madrugada deste domingo (07) na orla de Petrolina, 

depois de sair para cumprir um programa. O criminoso foi preso na 

barreira da ponte presidente Dutra no começo dessa manhã. 
 
 

 

24) MARCELO JOSÉ DA SILVA, GAY, 39 ANOS, PE, RECIFE
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(CABO DE SANTO AGOSTINHO). 
 

http://jconline.ne10.uol.com.br/canal/cidades/geral/notici 

a/2013/04/04/produtor-cultural-e-encontrado-morto-na-p raia-de-enseada- 

dos-corais-78646.php 

 

Não. Por quê? Segundo um amigo e vizinho do produtor cultural, 

ele ia ao local para praticar sexo com outros homens. 
 
 

 

25) NÃO IDENTIFICADO, TRANSEXUAL, CARBONIZADO, PE, 

IPOJUCA (PORTO DE GALINHAS). 
 

http://broncapesada24horas.blogspot.com.br/2013/03/de 

sconhecido-encontrado-morto-em-porto.html 
 

Não. Por quê? Um corpo de um homem foi encontrado na noite 

de ontem (26), em Porto de Galinhas, no litoral sul de Pernambuco. O 

cadáver estava em estado de decomposição e foi achado em um 

matagal, nas terras da Fazenda Gameleira. De acordo com a polícia, o 

homem que não foi identificado e estava apenas com a camisa, pode ter 

sido vítima de um assassinato. 
 
 

 

26) ERALDO FRANCISCO BEZERRA, GAY, 45 ANOS, 

ESPANCAMENTO,PE, RECIFE (ALTO JOSÉ BONIFÁCIO). 
 

Não. Por quê? Cidadão que seria homossexual e alcoólatra é 

assassinado no Alto José Bonifácio. Isso quer dizer exatamente o que? 

 
 

 

27) LOBA, TRANSEXUAL, 18 ANOS, FACADAS, PE, IGARASSU 

(CRUZDE REBOUÇAS). 
 

http://www.cardinot.com.br/travesti-morto-com-facada-n o- 

peito/Informaçãonãoencontrada. 
 

Não. Por quê? Sem informação. 
 
 

 

28) JOSELITO PEREIRA DA SILVA, GAY, 49 ANOS, TIROS, PE,
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RECIFE. 
 

http://jconline.ne10.uol.com.br/canal/cidades/policia/noti 

cia/2013/03/03/cabo-da-policia-militar-e-assassinado-na-varzea- 

75191.php 

 

Não. Por quê? Gay mata gay? A ex-esposa e as filhas do cabo 

também moram na Várzea, mas dizem que mantinham pouco contato 

com Joselito. Ele era separado há mais de 20 anos e tem 2 filhas. 

Segundo moradores do bairro, há alguns anos a vítima tornou-se 

homossexual. Atualmente, mantinha relações com alguns jovens da 

comunidade. 
 
 

 

29) WALMIR DA SILVA MOURA, TRANS, 39 ANOS, PANCADA 

NA CABEÇA, PE, JABOATÃO DOS GUARARAPES (PRAZERES). 
 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=56 

3850250294717&id=300996433318518 

 

Não. Página não encontrada. Sem informações. 
 
 

 

30) JOSÉ SEVERINO MARQUES DA SILVA, GAY, 64 ANOS, 

FACADAS, PE, CABO DE SANTO AGOSTINHO. 
 

Não. Por quê? Sem dados. Quem diz que é gay? 

 
 

 

31) MARCILIO GERVAZIO SANTOS, GAY, 27 ANOS, FACADAS, 

PE, AFOGADOS DA INGAZEIRA. 
 

http://folhape.com.br/cms/opencms/folhape/pt/edicaoimp 

ressa/arquivos/2013/02/01_02_2013/0022.html 
 

Homossexual assassinado em Afogados. “A irmã disse que a 

vítima era homossexual e, por isso, decidiu se afastar da família. Então, 

ela não soube dizer se o rapaz estava envolvido com algo de errado. 

Precisamos ouvir mais pessoas para podermos chegar a uma 

conclusão”, explicou a policial civil.
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32) R. S. S, TRANS, 35 ANOS, PEDRADAS, PE, RECIFE 

(JABOATÃO DOS GUARARAPES). 
 

http://www1.folhape.com.br/cms/opencms/folhape/pt/cot 

idiano/policia/arqs/2013/01/0123.html 
 

Não. Por quê? A polícia acredita que o crime esteja ligado à 

prostituição, já que o local estaria associado à prática e ao consumo de 

drogas. 
 

O corpo foi encaminhado para o Instituto de Medicina Legal 

(IML), no bairro de Santo Amaro, área central do Recife. As investigações 

estão a cargo da Delegacia de Piedade. 
 
 

 

33) NÃO IDENTIFICADO, GAY, 59 ANOS, FACADAS, PE, 

RECIFE. 
 

http://www.cardinot.com.br/cameras-da-sds-flagram-o-m omento- 

que-homossexual-e-atingidocom-facadas/ www.youtube.com/watch? 

v=wt0_Z8X4zCw 

 

Não. Por quê? Gay mata gay. Briga por preço de sexo oral. O 

agressor só deu R$10,00 ao invés dos R$ 30,00 combinados 

anteriormente. 
 
 

 

34) WALTER SANTOS BANDEIRA, GAY,56 ANOS, PE, RECIFE. 
 

http://www.agrestehoje.com/category/barra-de-guabirab a/ 
 

Não. Por quê? A Polícia Civil em Barra de Guabiraba, no Agreste 

de Pernambuco, investiga a morte de um homem de 32 anos. 
 

A vítima, de acordo com a polícia, foi encontrada na manhã 

dessa quarta-feira (29) sem vida deitada em uma cama dentro da casa 

onde morava sozinha, no loteamento Nova Barra. Até a manhã desta 

sexta-feira (30), a polícia ainda não havia levantado hipóteses que 

apontassem a causa exata da morte de Edilson. O corpo dele, após ser 

removido, foi levado ao Instituto de Medicina Legal (IML), em Caruaru, na
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mesma região. 



A Farsa dos Crimes Homofóbicos no Brasil – Página 73 

 
 
 
 

 

CRIMES NO PIAUÍ – TOTAL: 11 

 
 
 
 
 
 

 

1) DENIELDSON ALVES ROCHA, GAY, 40 ANOS, 

ESPANCAMENTO, PI, TERESINA. 
 

Não. Por quê? Gay mata gay. A vítima foi Denieldson Alves 

Rocha da Silva, mais conhecido como Rômulo, que residia no Bairro 

Marques, zona norte de Teresina. Ele era professor e foi encontrado 

morto dentro de sua residência. O crime teria sido motivado por conta de 

relações sexuais mantidas entre a vítima e o acusado. Em depoimento 

Carlos José afirma que foi convidado por Rômulo a ir para sua casa e ter 

relações sexuais com ele por R$ 200,00. A motivação não foi o valor 

pago no ato sexual. 
 
 

 

2) EZEQUIAS OLIVEIRA DUCARMO, GAY, 43 ANOS, FACADAS, 

PI, TERESINA. 
 

http://www.meionorte.com/blogs/efremribeiro/policia-civi l-aponta- 

que-16-homossexuais-foram-assassinados-em-menos-de-2-anos-no- 

piaui-304030 

 

Não. Por quê? Foi encontrado no apartamento de número 202, 

bloco 9 do edifício Monte Líbano, bairro Cristo Rei, zona Sul de Teresina 

o corpo do cabeleireiro Exéquias Oliveira do Carmo de 43 anos. A vítima 

foi assassinada com várias facadas. 
 

Seu corpo foi encontrado estendido no chão, sem roupas e com a 

cabeça sangrando. Uma amiga do cabeleireiro, disse que ele tinha ido 

buscar um conhecido de nome Joel que estava num bar no conjunto 

João Emílio Falcão, zona Sul. 
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3) GILBERTO COSTA, GAY, PI, FRONTEIRAS. 
 

Não. Por quê? O agricultor Gilberto Costa, popularmente 

conhecido como Rosinha, foi encontrado morto, despido e com sinais de 

violência nas primeiras horas da manhã desta sexta-feira (11/10) na 

cidade de Fronteiras. A polícia procura informação sobre algum suspeito. 

O corpo de Gilberto, que era homossexual, foi encontrado por populares 

no espaço onde funcionava a Churrascaria do Manoel Pedro, próximo ao 

Posto Padre Cícero. 
 
 

 

4) MICHELLE, TRANSEXUAL, 22 ANOS, TIROS, CE, CANINDÉ. 
 

http://180graus.com/parnaiba/caso-michelle-travesti-foi- 

assassinada-apos-cobrar-dinheiro-de-programa 

 

Não. Por quê? Gay mata gay. O travesti Joales dos Santos, 22 

anos, conhecido como 'Michelle', foi assassinado com um tiro no peito na 

madrugada de sexta-feira (16/08) após um cliente ter retornado de um 

desentendimento entre os dois. Michelle fez um programa no valor de R$ 

50,00. Após o serviço, o cliente lhe deu somente R$ 10,00. Ao insistir 

pelo dinheiro todo, o homem tentou ir embora, ela tirou a chave do 

contato. Com a exaltação das discussões, Michelle pegou uma pedra e 

quebrou o vidro da porta da Hilux preta. 
 
 

 

5) LAURO DE DEUS NOGUEIRA SOBRINHO, GAY, 47 ANOS, 

ENFORCAMENTO, PI, BARRO DURO. 
 

http://www.jornaldeluzilandia.com.br/txt.php?pageNum_r 

ecult=77&id=25660 

 

Não. Por quê? Suicídio. O tenente Viana afirmou que a princípio 

a morte do padre Lauro de Deus é dada como suicídio já que seu corpo 

foi encontrado pendurado a uma árvore há dois metros do chão. Ele, 

porém, disse que a causa da morte será realmente determinada pelos 

peritos criminais do Instituto de Criminalística da Secretaria Estadual de 

Segurança Pública. Homossexual?
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6) WILSON ALVES MORAES, GAY, 59 ANOS, PAULADAS, PI, 

PICOS. 
 

http://www.nordesteagora.com.br/materia/noticias/ultim as- 

noticias/47028/?pg=11 

 

Não. Por quê? Dívida. A Polícia Militar prendeu nesta segunda- 

feira (29) o homem suspeito de matar o funcionário público e ex- 

candidato a vereador Wilson Moraes Alves, de 59 anos. O corpo da 

vítima foi encontrado às 6h30 em um terreno no bairro Aerolandia, na 

cidade de Picos, Sul do Piauí. Segundo a polícia, o suspeito teria 

confessado que cometeu o crime por conta de uma dívida de R$ 20. 
 
 

 

7) SAVANA VOUGUE, TRANSEXUAL, 30 ANOS, TIROS, PI, 

TERESINA. 
 

http://cidadeverde.com/travesti-e-assassinado-quando-fa zia- 

programa-no-bairro-bela-vista-139150 

 

Não. Por quê? 

 

Briga de travestis por ponto. O delegado disse que José Ribamar 

será indiciado por tentativa de homicídio e lesão corporal seguida de 

morte. 
 
 

 

8) FRANCISCO CABRAL NETO, TRANSEXUAL, 35 ANOS, 

FACADAS, PI, TERESINA. 
 

http://www.gp1.com.br/noticias/travesti-e-morto-com-u ma-facada- 

no-coracao-apos-discussao-no-centro-de-teres ina-301750.html 
 

Não. Por quê? Gay mata gay. 
 

De acordo com o tenente João Luís, do 1° Batalhão d e Polícia 

Militar, a vítima morreu a caminho do hospital. O acusado de matar 

Francisco é outro travesti.
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9) JOELMA, TRANSEXUAL, TIROS, PI, ALTOS. 
 

http://saraivareporter.com/index.php?option=com_conte 

nt&view=article&id=6530:travesti-eassassinado-%20a-tir os-na-cidade- 

de-altos-pi&catid=39:quentinhas&Itemid=5 7 

 

Não. Por quê? O crime está sendo investigado pelo delegado 

Paulo Pires, titular da Delegacia da Polícia Civil de Altos-PI. 
 
 

 

10) FRANCISCO DAVID DE ANDRADE, 40 ANOS, PAULADAS, 

PI, MONSENHOR HIPÓLITO. 
 

http://www.riachaonet.com.br/monsenhor-hipolito-ex-coo 

rdenador-do-bolsa-familia-morto-apaulada-no-dia-do-aniv ersario.html 
 

Não. Por quê? Segundo informações colhidas de populares, ele 

teria ficado no bar até as 3h da manhã, quando pediram a conta e 

retornaram para suas casas, mas a vítima dispensou a carona e teria 

retornado a pé, desde então ninguém soube seu paradeiro. 
 
 

 

11) VALDINEI MARTINS DOS SANTOS, GAY, 44 ANOS, 

ESPANCAMENTO, PI, TERESINA. 
 

http://homofobiamata.wordpress.com/2013/12/31/valdin ei- 

martins-dos-santos-gay-44-anos-espancamento-pi-tere sina 

 

Não. A vítima identificada como Valdinei Martins dos Santos, de 

44 anos, foi encontrado amarrado, despido e debruçado sobre uma 

poltrona na sala de sua casa, na rua Lisandro Nogueira.
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CRIMES NO RIO DE JANEIRO - TOTAL: 20 

 
 
 
 
 
 

 

1) WELLINGTON SILVA, GAY, ESPANCAMENTO, RJ, RIO DE 

JANEIRO. 
 

http://videos.r7.com/homossexual-e-morto-dentro-de-ap 

artamento-em-copacabana-rj-/idmedia/528e8f490cf2d45845d5a3f0.html 
 

Não. Por quê? Latrocínio. Câmeras de circuito interno de 

segurança flagraram a dupla suspeita de assassinar o estudante 

Wellington Silva, no apartamento da vítima, em Copacabana, na zona sul 

do Rio de Janeiro. Segundo a polícia, o crime foi de roubo seguido de 

morte. A vítima tinha hábito de levar homens para o apartamento. 
 
 

 

2) LAURO PINTO, GAY, 47 ANOS, FACADAS, RJ, SAPUCAIA. 
 

http://adenilsonmendes.blogspot.com.br/2014/01/assassi no-do- 

professor-lauro-pinto-e.html 
 

Não. Por quê? Gay mata gay. Relacionamento amoroso entre os 

dois. 
 
 

 

3) JONELSON RESENDE SILVEIRA, GAY, FACADAS, 

ITAPERUNA, RJ. 
 

http://itaperunanews.com.br/site/2013/09/02/disque -den uncia- 

divulga-nota-sobre-o-assassinato-de-jonelson/ 
 

Não. Por quê? Do local, foram roubados/furtados diversos 

objetos, um auto Honda Civic de cor preta e placa KOS 4509/RJ e uma 

moto Honda Hornet de cor preta e placa LLG 9319/RJ. O Crime está 

sendo investigado pela 143ª DP. 
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4) ALEXANDRE PEREIRA FRANCISCO, GAY,35 ANOS, TIROS, 

RJ,VOLTA REDONDA. 
 

http://www.avozdacidade.com/ipad/page/noticias_interna.asp? 

cod=28102&categoria=7 

 

Não. Por quê? O caso foi registrado como homicídio provocado 

por projétil de arma de fogo e tentativa de assassinato na unidade 

policial. André, que já recebeu alta da unidade hospitalar, foi ouvido pela 

equipe de plantão da delegacia. 
 
 

 

5) NÃO IDENTIFICADA, TRANSEXUAL, RJ, RIO DE JANEIRO. 
 

Não. Por quê? Não identificado. 
 
 

 

6) A .P J., TRANSEXUAL, 39 ANOS, TIROS, RJ, RESENDE. 
 

Não. Por quê? Não identificado. 
 
 

 

7) R.S.T., TRANSEXUAL, 21 ANOS, TIROS, RJ, MAGÉ. 
 

Não. Por quê? Não identificado. 
 
 

 

8) NÃO IDENTIFICADA, TRANSEXUAL, RJ, SÃO GONÇALO. 
 

Não. Por quê? Não identificado. 
 
 

 

9) LEONARDO TEIXEIRA CARDOSO, GAY, TIROS, RJ, NOVA 

IGUAÇU. 
 

http://agenciapatriciagalvao.org.br/site-antigo/mulheres-de-olho- 

antigo/28072013-agressoes-a-gays-se-multiplica m-no-rio/ 
 

Não. Por quê? Sem maiores dados.
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10) NÃO IDENTIFICADO, TRANSEXUAL, RJ, SÃO GONÇALO. 
 

NÃO. Por quê? Não identificado. 
 
 

 

11) ROMEU DE FREITAS, GAY, 47 ANOS, FACADAS, RJ, VOLTA 

REDONDA. 
 

http://g1.globo.com/rj/sul-do-rio-costa-verde/noticia/201 

3/06/suspeitos-de-assassinar-engenheiro-sao-detidos-no-sul-do-rj.html 
 

Não. Por quê? Gay mata gay. Chegamos aos menores através de 

testemunhas e de mensagens na rede social da vítima, que comprovou a 

relação entre o engenheiro e os adolescentes", revelou o delegado 

informando que os suspeitos confessaram o crime. Ainda de acordo com 

Furtado, os menores foram encaminhados ao Ministério Público e 

poderão ser transferidos para um instituto, na Ilha do Governador (RJ). 
 
 

 

12) RODRIGO DE CAMPOS SOARES, GAY, 35 ANOS, 

PAULADA, RJ, CABO FRIO. 
 

http://g1.globo.com/rj/regiao-dos-lagos/noticia/2013/06/ enterrado- 

em-sao-pedro-da-aldeia-rj-corpo-de-cabeleireir o-morto-paulada.html 
 

A família ainda busca por uma informação sobre o motivo do 

crime. 
 
 

 

13) PAULO SÉRGIO JERÔNIMO DA SILVA, GAY, 46 ANOS, 

FACADAS, RJ, ANGRA DOS REIS. 
 

http://diariodovale.com.br/noticias/5,74689,Suspeito-de-matar 

-empresario-em-Angra-e-identificado.html#axzz3Flt CdII7 

 

Não. Por quê? O policial disse que o crime não teve motivação 

homofóbica ou racial, pelo fato de Paulo Sérgio ser nordestino. 
 

O que ocorreu foi um crime de latrocínio (roubo seguido de 

morte), porque o empresário foi se encontrar com Diuran. Ele matou
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Paulo porque a vítima se negou a dar dinheiro. 
 
 

 

14) LUIZ ANTÔNIO DE JESUS, GAY, 49 ANOS, 

ESPANCAMENTO, RJ, RIO DE JANEIRO. 
 

http://oglobo.globo.com/rio/morre-cabeleireiro-agredido-em- 

banheiro-de-boate-da-zona-oeste-8523031 

 

Não. Por quê? Equipes da 32ª DP (Taquara) procuram o suspeito 

do crime, que seria um segurança do estabelecimento. A boate foi 

fechada para perícia depois das denúncias. A polícia investiga se o crime 

foi motivado por homofobia. 
 
 

 

15) FÁBIO DA CONCEIÇÃO MACHADO, TRANSEXUAL, 36 

ANOS, APEDREJAMENTO, RJ, MARICÁ. 
 

http://g1.globo.com/rj/regiaodos-lagos/noticia/2013/05/h omem-e- 

morto-pedradas-em-uma-rua-do-bairro-mumbuc a-em-maricarj.html 
 

Não. Por quê? Briga com clientes. 
 
 

 

16) MARIO GERALDO DE FREITAS OLIVEIRA, GAY, 36 ANOS, 

TIROS, RJ,NOVA IGUAÇU. 
 

Não. Por quê. Sem informação. 
 
 

 

17) ELIWELLTON DA SILVA LESSA, GAY, 22 ANOS, 

ATROPELADO, RJ, SÃO GONÇALO. 
 

http://oglobo.globo.com/rio/motorista-de-van-xinga-hom ossexual- 

depois-passa-com-veiculo-por-cima-dele-tres-ve zes-amigos-do-jovem- 

morto-dizem-que-acusado-estava-bebado-8276079 

 

Sim. Por quê? O atropelamento foi na madrugada de segunda- 

feira. Por volta das 2h30m, Eliwellton e os amigos passavam pela 

Estrada Raul Veiga, em Alcântara, quando teria sido xingado de “viado” 

pelo motorista. Eles começaram a discutir e partiram para a briga.
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Conseguimos apartar. O motorista parecia estar bêbado. 
 
 

 

18) MAURICIO FRANCISCO INACIO JUNIOR, GAY, 22 ANOS, 

FACADAS, RJ, RIO DE JANEIRO. 
 

http://noticias.r7.com/record-news/video/mae-busca-expl icacao- 

por-morte-do-filho-no-rio-5122b89ce4b0dc532bdd ede6/ 
 

Não. Por quê? Maurício Francisco Inácio, de 22 anos, havia 

passado o dia reunido com amigos, e foi encontrado morto a facadas a 

poucos metros de casa, no Recreio dos Bandeirantes, na zona oeste do 

Rio. 
 
 

 

19) JOSÉ RIBAMAR, GAY, 81 ANOS, RJ, SÃO JOÃO DE 

MERITI. 
 

http://noticiasgrupo28dejunho.blogspot.com.br/2013/01/ gay-de- 

81-anos-tem-morte-suspeita.html 
 

Não. Por quê? O vendedor de empadinhas José Ribamar de 81 

anos, gay assumido foi encontrado morto em sua residência na cidade 

de São João de Meriti RJ no dia 14 de janeiro (segunda feira). O corpo 

da vítima foi encontrado sem roupas e com algumas marcas no corpo. A 

vítima morava sozinha e segundo a vizinhança o mesmo acostumava 

receber vários rapazes durante a madrugada. 
 
 

 

20) JORGE SELARÓN, GAY, 65 ANOS, CARBONIZADO, RJ, 

RIO DE JANEIRO. 
 

http://www1.folhape.com.br/cms/opencms/folhape/pt/edi 

caoimpressa/arquivos/2013/01/11_01_2013/0074.html 
 

Não. Por quê? Após dois meses de ameaças de morte, 

insegurança e depressão, o artista plástico chileno Jorge Selarón, de 65 

anos, foi encontrado morto na manhã de ontem sobre os degraus de sua 

mais famosa obra, a escadaria do Convento de Santa Teresa, no centro 

do Rio de Janeiro.
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O artista vinha sendo intimidado por um ex-colaborador, que está 

sendo procurado. Há a hipótese de que o artista tenha ateado fogo ao 

próprio corpo.
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CRIMES NO RIO GRANDE DO NORTE – TOTAL: 15 

 
 
 
 
 
 

 

1) REBECA, TRANSEXUAL, 25 ANOS, TIROS, RN, PATU. 
 

http://patu24horas.blogspot.com.br/2013/12/paturn-rebe ca-e- 

morto-tiros-por.html 
 

Não. Por quê? Não se tem conhecimento sobre as causas do 

crime já que a vítima era uma pessoa com boas amizades na cidade e 

região. 
 
 

 

2) LINDOMAR FREIRE OLIVEIRA, GAY, 46 ANOS,FACADAS, 

RN, NATAL. 
 

http://maisfmnoticias.com.br/?p=11582 

 

Não. Por quê? Gay mata gay? De acordo com o que foi 

repassado para a polícia, ele tinha sido visto pela última vez bebendo 

com dois homens não identificados, na própria residência, ainda na 

sexta-feira (15). 
 
 

 

3) SARITA, TRANSEXUAL, 36 ANOS, TIROS, RN, NATAL. 
 

Não. Por quê? Não identificado. 
 
 

 

4) OSÉIAS ALVES, TRANSEXUAL, 32 ANOS, SUICÍDIO, RN, 

MOSSORÓ. 
 

Não. Por quê? Suicídio. O professor de Inglês e transexual, 

Oseias de Souza Alves, cometeu suicídio dentro de um motel na tarde 

desta sexta- feira 20 de setembro de 2013. Ele usou um revólver calibre 
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38 para pôr fim a sua própria vida. Antes de morrer usou um dispositivo 

móvel para publicar no Facebook a intensão de se matar. 
 

Os funcionários do Motel (nome Preservado), ouviram um disparo 

de arma de fogo e quando foram no quarto encontraram o professor 

caído com sangramento na cabeça. A Polícia Militar foi comunicada e o 

ITEP acionado. 
 
 

 

5) NÃO IDENTIFICADO, GAY, PERFURAÇÃO NO PESCOÇO, 

RN, PARNAMIRIM 

 

http://blogs.portalnoar.com/jacsondamasceno/homossex ual-e- 

assassinado-barbaramente-depois-de-festa/ 
 

Não. Crime sem suspeitos e sem motivação clara. 
 
 

 

6) CAUÃ, TRANSEXUAL, 25 ANOS, TIROS, RN, NATAL 
 

Não. Por quê? Sem informação. 
 
 

 

7) JOSÉ CARLOS CABRAL, GAY, FACADAS, RN, AÇU 
 

http://www.focoelho.com/2013/06/crime-de-homicido-na 

-comunidade-de.html 
 

Não. Por quê? Nada que identifique como gay. Sem maiores 

informações. 
 
 

 

8) NÃO IDENTIFICADO, TRANSEXUAL, 13 ANOS, 

ESTRANGULADA, RN, MACAÍBA 

 

http://cabuloso.xpg.uol.com.br/portal/galleries/view/trav esti-de- 

anos-e-encontrado-morto-nas-margens-da-br-em -macaiba 

 

Não. Por quê? Um corpo de um travesti foi encontrado pela 

viatura 1114, com as característica de enforcamento, pois o corpo foi 

encontrado com uma corda no pescoço. Até o momento não se sabe



A Farsa dos Crimes Homofóbicos no Brasil – Página 85 

 

ainda o nome da vítima, pois com ele não foi encontrado nenhum tipo de 

documento, mais o que se sabe é que o mesmo tem 13 anos e mora na 

zona rural de Mascaba (Peri-peri). 
 
 

 

9) SÉRGIO LAUREANO DE MENDONÇA, GAY, 34 ANOS, RN, 

CANGUARETAMA. 
 

http://g1.globo.com/rn/rio-grande-do-norte/noticia/2013/ 

04/professor-de-ensino-fundamental-e-executado-tiros-n o-interior-do- 

rn.html 
 

Não. Por quê? Delegado Wellington Segundo, responsável pelas 

investigações, disse ao G1 que a polícia ainda não sabe o que pode ter 

motivado o crime. 
 
 

 

10) ARTHUR RAMON DANTAS SILVA, GAY, 15 ANOS, TIROS, 

RN, PATU. 
 

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache: 

uNstrcO2DqwJ:www.portalmaisnoticias.com/2013/04/pat urn-soldado-pm- 

mata-garoto-e-comete.html+&cd=4&hl= pt-BR&ct=clnk&gl=br 

 

Não. Por quê? Suicídio. O Soldado da Polícia Militar JULIMAR 

Alves Ferreira, 45 anos de idade, natural de Patu, lotado na 2ª 

Companhia de Polícia Militar de Patu, assassinou com vários disparos de 

revólver o garoto ARTHUR Ramon Dantas Silva, com apenas 15 anos de 

idade, natural de Patu e em seguida cometeu suicídio. 
 
 

 

11) BIMBA (NÃO IDENTIFICADO), TRANSEXUAL, 14 ANOS, 

TIROS, RN, NATAL. 
 

http://www.connecttv.com.br/2013/02/macaiba-travesti-e- 

assassinado-em.html 
 

Não. Por quê? Nesta noite de Quinta-Feira por volta das 22h, foi 

registrado um homicídio na cidade de Macaíba localizado na Pista nova, 

próximo ao (pórtico), segundo informações colhidas pela a nossa equipe
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dois adolescentes transitava pela calçada quando foram alvejados com 

vários disparos de arma de fogo, o adolescente conhecido como Felipe 

foi atingido mais foi encaminhado pela SAMU ainda com vida para o 

hospital, em quanto o outro morreu no local ele era conhecido como 

(Bimba) e tinha 14 anos, todos dois adolescentes residem no Bairro 

campo das Mangueiras. 
 
 

 

12) FRANCISCO DE ASSIS CÂMARA, GAY, 64 ANOS, 

FACADAS, RN, JOÃO CÂMARA. 
 

http://forumlgbtpotiguar.blogspot.com.br/2013/06/numer os-de- 

casos-fatais-da-homofobia-no.html 
 

Não. Por quê? Popularmente conhecido como "Vovozinha" foi 

assassinado a facadas em sua residência no dia 02 de janeiro de 2013 

no município de João Câmara-RN. 
 
 

 

13) MARCOS ANTONIO DO NASCIMENTO, GAY, 40 ANOS, 

TIROS, RN, NATAL. 
 

Não. Por quê? Na noite desta quinta-feira(01/08), por volta das 

22h30, o cabeleireiro Marcos saiu de sua residência que fica na travessa 

José Jorge, para ir até uma cigarreira que fica no centro de Mipibu 

próximo do banco do brasil. 
 

Ao chegar no comércio o Marcos foi surpreendido por um homem 

de sacou de uma arma e atirou várias vezes contra o mesmo cerca de 

quatro dos disparos efetuados, acertaram a vítima. 
 
 

 

14) C.R. S TRANSEXUAL, 30 ANOS,TIROS,NATAL,RN. 
 

Não. Por quê? Um jovem de 30 anos foi executado com dois tiros 

na cabeça, na rua Antônio Félix, no bairro de Mãe Luiza, zona Leste da 

capital. Carlos Róbson dos Santos era travesti e foi perseguido pelo 

atirador antes de ser morto. De acordo com policiais do 1º Batalhão da 

Polícia Militar, que estiveram no local logo após o assassinato, a vítima 

tentou escapar do criminoso correndo pelas ruas do local, mas acabou
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sendo alcançada e morta. Segundo o soldado Felipe, o travesti pode ter 

sido morto por causa da guerra do tráfico de drogas. 
 
 

 

15) NÃO IDENTIFICADA, TRANSEXUAL, TIROS, RN, 

PARNAMIRIM. 
 

Não. Por quê? Um homem ainda não identificado foi encontrado 

morto, na manhã desta terça-feira (9), no terreno de uma granja, no 

bairro Liberdade, em Parnamirim. O corpo apresentava marcas de tiros 

na cabeça e estava em avançado estado de decomposição.
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MORTES NO RIO GRANDE DO SUL – TOTAL: 13 

 
 
 
 
 
 

 

1) ALCIDIO LEMBERG JUNIOR, GAY, TORTURA, RS, TORRES. 
 

http://mais.uol.com.br/view/jinmcnm98vmk/jovens-sao-a gredidos- 

por-pms-no-litoral-gaucho-04028D983366C8994 326?types=A 

 

Não. Por quê? Nada que indique ser gay. 
 
 

 

2) STENAFINI FRANCIELE DOS REIS FARIAS, LÉSBICA, 19 

ANOS,TIROS, RS, GETÚLIO VARGAS. 
 

http://zh.clicrbs.com.br/rs/noticias/noticia/2013/11/jove m-teria- 

sido-morta-por-engano-em-rio-grande-4338450. html 
 

Não. Por quê? Homossexual, Stefan vestia-se com roupas 

masculinas, e a suspeita da Polícia Civil é de que os bandidos tivessem 

como alvo um jovem, que seria integrante de uma gangue. A garota teria 

sido confundida com ele. 
 

A hipótese de homofobia foi descartada porque a sobrevivente, 

em depoimento, afirmou não conhecer os atiradores, não ter escutado 

qualquer ameaça antes dos tiros e disse não ter sofrido qualquer 

represália anterior. 
 
 

 

3) NÃO IDENTIFICADA, TRANSEXUAL, PAULADAS, RS, 

CAXIAS DO SUL. 
 

Não. Por quê? Sem informação. 
 
 

 

4) RODRIGO PIRES FRANCO, GAY, 30 ANOS, 
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ESPANCAMENTO E ESTRANGULAMENTO RS, BAGÉ. 
 

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache: 

YDJieyO8_NEJ:www.jornalfolhadosul.com.br/noticia/2013 / 

07/15/homofobia-teria-motivado-assassinato-de-lacraia-+&cd=1&hl=pt- 

BR&ct=clnk&gl=br 

 

Sim. Por quê? Na sua preferência sexual estaria o motivo mais 

forte do crime. A morte teria sido motivada por preconceito. É o que conta 

o titular da 2ª Delegacia de Polícia, Luís Eduardo Benites, que cuida do 

caso: “O crime foi motivado por homofobia. O suspeito contou que não 

era a primeira vez que a vítima o abordava”. A abordagem pode ter sido o 

oferecimento de um programa. Além do preconceito, o acontecimento 

pode também ter sido incentivado pelo uso de drogas, já que, segundo 

Benites, os dois envolvidos seriam usuários de crack. 
 
 

 

5) JORGE LUCIANO SOARES DE OLIVEIRA, TRANSEXUAL, 38 

ANOS, GOLPES NA CABEÇA, RS, PORTO ALEGRE. 
 

http://g1.globo.com/rs/rio-grande-do-sul/noticia/2013/05 /travesti- 

e-morto-com-golpe-na-cabeca-em-parque-de-po rto-alegre-diz- 

policia.html 
 

Não. Por quê? "Não temos elementos para provar nada. Mas o 

histórico do bairro nos leva a crer que possa ter sido um grupo de 

skinheads", disse o delegado Filipe Bringhenti. Não diz nada sobre 

identidade sexual. 
 
 

 

6) NÃO IDENTIFICADA, TRANSEXUAL, TIROS, RS, GRAVATAÍ. 
 

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache: 

dt3MFnPy0uMJ:www.correiogravatai.com.br/_conteudo/2 

014/04/noticias/regiao/35729-corpo-e-abandonado-proxi mo-da-rs-118- 

no-meio-da-tarde.html+&cd=6&hl=pt-BR& ct=clnk&gl=br 

 

Não. Por quê? Nenhum dado. Não fala se é gay ou não.
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7) JEFERSON NARDON,TRANSEXUAL, TIROS, RS, 

ALEGRETE. 
 

http://transfofa.blogspot.com.br/2013_03_01_archive.html 
 

Não. Por quê? Um militar reformado do Exército foi preso em 

flagrante após confirmar a autoria de um disparo de arma de fogo que 

acabou matando Jefferson Nardo. 
 
 

 

8) EMILLY SALLIMENI, TRANSEXUAL, 20 anos, FACADAS, RS, 

PORTO ALEGRE (GRAVATAÍ). 
 

http://noticias.terra.com.br/brasil/policia/rs-travesti-e-mo rto-com- 

sete-facadas-no-centro-de-gravatai,cb94e5ad59f 

3d310VgnVCM5000009ccceb0aRCRD.html 
 

Não. Por quê? Não há informações sobre o autor ou o motivo do 

homicídio. 
 
 

 

9) RAFAELA, TRANSEXUAL, FACADAS, RS, PORTO ALEGRE 

(VIAMÃO) 

 

http://g1.globo.com/rs/rio-grande-do-sul/noticia/2014/04 

/motorista-atropela-homem-ate-morte-apos-levar-facada-no-rs-veja- 

video.html 
 

Não. Por quê? Uma perícia foi feita no local, e o veículo foi 

apreendido. As causas da discussão entre os dois homens ainda são 

desconhecidas. 
 
 

 

10) SIDNEY ANTONIO BASSO, GAY, 66 ANOS, FACADAS, RS, 

PORTO ALEGRE. 
 

http://diariogaucho.clicrbs.com.br/rs/policia/noticia/2013/ 

02/cabeleireiro-e-encontrado-morto-emapartamento-na-avenida-nilo- 

pecanha-4055756.html 
 

Não. Por quê? Por enquanto, os policiais trabalham com a
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hipótese de homicídio. Mas o latrocínio (roubo com morte) não foi 

descartado, uma vez que o carro do cabeleireiro, um Honda City, está 

sumido desde sábado. 
 
 

 

11) L. O. P., TRANSEXUAL, 17 ANOS, RS, CAXIAS DO SUL. 
 

http://pioneiro.clicrbs.com.br/rs/geral/policia/noticia/2013/02/cadav 

er-em-decomposicao-e-encontradono-interior-de-caxias-do-sul- 

4047232.html 
 

Não. Por quê? Ainda não foi possível determinar as causas da 

morte. O cadáver foi encaminhado para o Departamento Médico Legal 

(DML). 
 
 

 

12) JEFERSON BALDUINO DE ARAUJO, GAY, 26 ANOS, 

TIROS, RS. PASSO FUNDO. 
 

http://www.correiodopovo.com.br/Noticias/?Noticia=4841 62 

 

Não. Por quê? Uma moradora abriu a porta do porão, mas já 

encontrou o jovem morto. Segundo a polícia, o crime pode ter sido 

motivado por uma briga que a vítima e o amigo, que foi procurado pelos 

dois homens da moto, teria se envolvido num bar. A polícia não descarta, 

também, que o crime possa estar ligação ao tráfico de drogas. 
 
 

 

13) FERNANDA, TRANSEXUAL, 32 ANOS, TIROS, RS, 

VIAMÃO. 
 

http://www.omalho.blog.br/index.php?m=1167 

 

Não. Por quê? Ontem à tarde, Fernanda foi assassinada na 

margem da RS 118, próximo ao Parque das Águas. Fernanda era uma 

travesti conhecida por “fazer ponto” por ali pela estrada e também atrás 

da Igreja Nossa Senhora da Conceição, no centro de Viamão.
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CRIMES EM RONDÔNIA – TOTAL: 5 

 
 
 
 
 
 

 

1) HÉLIO COSTA CRUZ, GAY, 47 ANOS, FACADAS, RO, 

PORTO VELHO. 
 

http://www.rondoniadinamica.com/arquivo/porto-velho-p rofessor- 

e-morto-com-quase-50-facadas,58205.shtml 
 

Não. Por quê? A vítima teve o seu carro, um Gol/VW, de cor 

vermelho, placa NBL 9779, roubado. 
 
 

 

2) MAYARA,TRANSEXUAL, 23 ANOS, RO, PORTO VELHO. 
 

http://www.rondoniagora.com/noticias/corpo+encontrado 

+por+caminhoneiros+era+mesmo+de+travesti+na+capit 

alu+ja+sao+suas+vitimas+em+uma+semana+2013-09-10.htm 

 

Não. Por quê? Ela fazia programa na Avenida Carlos Gomes, de 

grande movimento, e estava desaparecida desde a última quarta-feira. 
 
 

 

3) KATLYN, TRANSEXUAL, 24 ANOS, FACADAS, RO, PORTO 

VELHO. 
 

http://www.rondoniagora.com/noticias/corpo+encontrado 

+por+caminhoneiros+era+mesmo+de+travesti+na+capit 

alu+ja+sao+suas+vitimas+em+uma+semana+2013-09-10.htm 

 

Não. Por quê? Mesma matéria acima, porém, citando a Katlyn. 
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4) MAYLI BRAGANÇA TAVARES, LÉSBICA, 21 ANOS, TIROS, 

RO, PIMENTA BUENO. 
 

http://rondoniaempauta.com.br/nl/policial/identificada-m ulher- 

assassinada-a-tiros-era-lesbica-e-deixou-dois-filhos 

 

Não. Por quê? Mali Bragança Tavares tinha 21 anos, tinha uma 

namorada e pertencia ao mundo do crime. Quem cuida das crianças é a 

ex-sogra dela. Mali foi assassinada com 4 tiros no Bairro Assoasse-te na 

noite desta segunda-feira (5) em Vilhena. 
 
 

 

5) SAULO ASSIS DE LIMA, 23 ANOS, GAY, SUICÍDIO, RO, 

PORTO VELHO. 
 

http://www.reportertb.com.br/suicidio-jovem-gay-se-joga -de-torre- 

em-rondonia-apos-ser-rejeitado-por-familia-eva ngelica/ 
 

Não. Por quê? Suicídio. “Esse rapaz que se matou, Saulo, foi 

meu aluno aos 15 anos em 2005, que saudades, aluno simples, quieto, 

porém sempre perguntava a mim por que eu era tão grandona?” A família 

dele o expulsou de casa por ser aidético e por ter sido homossexual… 

 
 
 
 
 

 

CRIMES EM RORAIMA – TOTAL: 3 
 

1) PEDRO OLIVEIRA DA CONCEIÇÃO, GAY, 45 ANOS. 
 

http://g1.globo.com/rr/roraima/noticia/2013/08/em-rr-su speito-de- 

matar-e-jogar-professor-em-vala-vai-para-o-cs e.html 
 

Não. Gay mata gay. De acordo com informações do delegado 

Jorge Carvalho, a polícia chegou ao adolescente após diligências feitas 

pela cidade. Em depoimento, ele confessou o assassinato afirmando que 

agiu sozinho. "Segundo o menor, o crime ocorreu devido à vítima não ter 

pagado um programa sexual de R$ 400. Ele disse que atacou o 

professor com socos, pontapés e depois o enforcou", relatou. 
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2) PAULO RIBEIRO DE MATOS, GAY, 57 ANOS, FACADAS, RR, 

AMAJARÍ. 
 

http://g1.globo.com/rr/roraima/noticia/2013/04/funcionar io- 

publico-e-encontrado-morto-no-amajari-rr.html 
 

Não. Por quê? Gay mata gay. Testemunhas informaram que 

Ribeiro mantinha um relacionamento homossexual e que estaria brigado 

com o companheiro. A motivação para o crime poderia ser ciúmes. 
 
 

 

3) VITÓRIA, TRANS, 18 ANOS, FACADAS, RR, BOA VISTA. 
 

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache: MU- 

STT9Xa-QJ:homofobiamata.wordpress.com/2014/03/ 12/vitoria-trans-16- 

anos-tiros-rr-boa-vista/+&cd=2&hl=p t-BR&ct=clnk&gl=br 

 

Não. Por quê? Possível motivo: Roubo de celular, acerto de 

contas. 
 
 

 

CRIMES EM SANTA CATARINA – TOTAL: 8 
 
 

 

1) C.A.R., TRANSEXUAL, 22 ANOS, ESPANCAMENTO, SC, 

VIDEIRA. 
 

Não. Por quê? Sem informação. 
 
 

 

2) ARTHUR HOBOLD DA ROSA, GAY, 16 ANOS, 

ENFORCAMENTO, SC, SOMBRIO. 
 

http://diariocatarinense.clicrbs.com.br/sc/policia/noticia/2 

013/11/mae-de-adolescente-encontrado-sem-vida-em-ba nheiro-de- 

escola-nao-se-conforma-com-versao-dada-por-amigo-4343960.html 
 

Não. Por quê? Nada que indique.
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3) S.S., TRANSEXUAL, 27 ANOS, TIROS, SC, PALHOÇA. 
 

Não. Por quê? Sem informação. 
 
 

 

4) ALEXSANDER BERNARDES, GAY, 27 ANOS, TIROS, SC, 

ITAJAÍ. 
 

Não. Por quê? A Polícia civil investiga o caso. Há suspeita de que 

tenham sido vítimas de latrocínio, roubo seguido de morte, mas outras 

hipóteses também estão sendo consideradas. 
 
 

 

5) LEONARDO DE SÁ RODRIGUES, GAY, 26 ANOS, TIROS, 

SC, ITAJAÍ. 
 

http://www.guiadetijucas.com.br/presos-dois-dos-envolvi dos-no- 

assassinato-de-gerente-de-posto-e-amigo 

 

Não. Por quê? Casal de homossexual que cometeu o crime será 

apresentado hoje à imprensa. 
 
 

 

6) MAURÍCIO RODOLFO BENTO, GAY, 43 ANOS, FACADAS, 

SC, SÃO JOSÉ. 
 

http://ndonline.com.br/florianopolis/noticias/81716-polici a-sem- 

pistas-do-homem-que-matou-zelador-em-forquilhi nhas-sao-jose.html 
 

Não. Por quê? O assassino roubou relógio, roupas, tênis. 
 
 

 

7) ANTONIO CARLOS GRANDO, GAY, 58 ANOS, ASFIXIA, SC, 

CHAPECÓ. 
 

http://noticias.terra.com.br/brasil/policia/arquiteto-e-enc ontrado- 

morto-amarrado-em-banheiro-no-interior-de-sc,1 

fe1cbf2d470f310VgnVCM10000098cceb0aRCRD.html 
 

Não. Por quê? Os dois carros do arquiteto haviam sido roubados, 

mas já foram recuperados.
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8) RIHANNA, TRANSEXUAL, 24 ANOS, FACADAS, SC, 

BLUMENAU. 
 

http://ndonline.com.br/vale/noticias/75783-blumenau-reg istra- 

13o-homicidio.html 
 

Não. Por quê? Gay mata gay. Testemunhas dizem ter visto outros 

dois travestis fugirem em um Ford KA.
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CRIMES EM SÃO PAULO – TOTAL: 30 

 
 
 
 
 
 

 

1) NÃO IDENTIFICADO, GAY, 39 ANOS, FACADAS, SP, 

PRESIDENTE PRUDENTE. 
 

Por quê? Não encontrado. 
 
 

 

2) GABRIELY SPANIC, TRANSEXUAL, 26 ANOS, TIROS, SP, 

JOAQUIM EGÍDIO. 
 

https://www.google.com.br/webhp?source=search_app&g 

fe_rd=cr&ei=a3uQU4WEMNDn9Aah14GgCA&gws_rd=ssl 
 

Não. Por quê? O corpo de Ruan Cleiton Madureira de Matos, 

conhecido como o travesti Gabriely Spanic, de 26 anos, foi encontrado 

na estrada da Riqueza, no bairro de Joaquim Egídio, Campinas. Ruan foi 

morto com um tiro nas costas; a polícia acredita em execução. 
 
 

 

3) THAYS, TRANSEXUAL, 27 ANOS, TIROS, SP, BAURU. 
 

http://www.reporterunesp.jor.br/homens-e-travestis-esba rram- 

preconceito/ 
 

Morta com um tiro no tórax durante assalto à casa em que 

morava com outras travestis. Não. Por quê? 

 

Sem informação que indicasse quem matou e porque matou. 
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4) AGATHA DE MELLO, TRANSEXUAL, TIROS, SP. SÃO 

PAULO. 
 

http://devassosonline.com.br/noticia/violencia-em-sao-paulo.php 

 

Não. Em fevereiro de 2014, um travesti de nome Jade Massafera 

morreu. Indicada como líder de uma gangue de travestir, Jade era 

suspeita da morte de Agatha no ano anterior. A notícia está em: 
 

http://noticias.r7.com/sao-paulo/chefe-de-gangue-de-travestis- 

que-marca-programas-para-assaltar-clientes-e-preso-em-sp-22022014 

 
 

 

5) JEAN SÉRGIO, GAY, 24 ANOS, PAULADAS, SP, PAULÍNIA. 
 

Não. Por quê? Não encontrado. 
 
 

 

6) ANDERSON GROSS, GAY, ESPANCAMENTO, SP, SÃO 

PAULO. 
 

Não. Por quê? Nada encontrado. 
 
 

 

7) ÂNGELO BOIN NETO, GAY, 52 ANOS, ESPANCAMENTO, 

SP,PRESIDENTE PRUDENTE. 
 

http://www.imparcial.com.br/site/corpo-do-cantor-do-div ano- 

angelo-boin-neto-e-sepultado-em-prudente 

 

Não. Por quê? Ele morreu afogado no Rio Paranapanema – 

divisa dos Estados de São Paulo e Paraná – após ser arremessado da 

ponte na madrugada de quinta-feira, depois de ter sido rendido por dois 

menores, de 14 e 16 anos, e um jovem de 25 anos, em um banheiro do 

Parque do Povo. Centenas de pessoas acompanharam o velório e 

enterro.



A Farsa dos Crimes Homofóbicos no Brasil – Página 99 

 

8) ROBSON ROSA, GAY, 35ANOS, TIROS, SP, CUBATÃO. 
 

http://www.correiodolago.com.br/noticias.php?id=675381 

 

Não. Por quê? Nenhuma relação com gay. A mãe do empresário 

Robson Luiz Alves da Rosa, de 35 anos, não consegue entender o 

motivo que teria levado o filho a ser executado com vários tiros na noite 

de quinta-feira (10), em Cubatão (SP). 
 
 

 

9) GABRIELLA MONELLI, TRANSEXUAL, 21 ANOS, SUICÍDIO, 

SP, PORTO FERREIRA. 
 

http://pibidedh.wordpress.com/2013/09/19/trans-gabriel a-monelli- 

comete-suicidio/ 
 

Não. Por quê? Suicídio. Texto em forma de artigo. Não especifica 

nada. 
 
 

 

10) NÃO IDENTIFICADA, TRANSEXUAL, 21 ANOS, TIROS, SP, 

PIRACICABA. 
 

Não. Por quê? Sem dados. 
 
 

 

11) LEONARDO STANLEY, GAY, 23 ANOS, SUICÍDIO, SP, SÃO 

PAULO. 
 

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache: 

V6u21mJ_KBMJ:eugenio28.blogspot.com/2013/08/leo-sta nley-e- 

encontrado.html+&cd=2&hl=pt-BR&ct=clnk&gl=br 

 

Não. Por quê? Léo teria caído, ou então se jogado, do 14 andar 

do apartamento e não resistiu à queda. A polícia ainda investiga as 

causas e ainda não fechou o inquérito. Amigos disseram que ele estava 

em depressão e que chegou a escrever uma carta. Nessa quinta-feira, 

29, às 10h55, o corpo do modelo estava previsto para chegar ao Pará. 
 
 

 

12) CRODOALDO, GAY, FACADAS, SP, CONCHAS.
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http://www.visualsocial.com.br/index.php?action=ver&id 

=570&layout=&name=&modelo 

 

Sim. Por quê? Policia Militar de Conchas na quarta feira (22), por 

volta das 12h40min, defronte à Praça Tiradentes, em um bar na cidade 

de Conchas, houve um desentendimento entre Crodoaldo, vulgo (Crodô), 

e seu irmão por parte de mãe Alex Oliveira, motivado, talvez, pelo fato de 

Crodô ser homossexual. 
 
 

 

13) THALIA, TRANSEXUAL, 31 ANOS, FACADAS, SP, 

GUARULHOS. 
 

Não. Por quê? Só fala que teve o Pênis cortado. Sem 

informações. 
 
 

 

14) MAYCON DOS SANTOS DE OLIVEIRA, GAY, 19 ANOS, 

GOLPES DE CONCRETO, SP, MARÍLIA. 
 

Não. Por quê? O jovem Macon dos Santos de Oliveira, de 19 

anos, foi assassinado com requintes de crueldade na manhã de ontem 

na rua Ângelo Cabreira, no bairro Nova Marília, na zona Sul da cidade. A 

vítima foi atacada por criminosos desconhecidos com bloco de concreto 

e restos de construção e teve o rosto desfigurado. Ele é a décima 

primeira vítima de homicídio do ano. 
 
 

 

15) ÉLLEN, TRANSEXUAL,15 ANOS, MORTE SUSPEITA, SP, 

RIBEIRÃO PRETO. 
 

http://www.ribeiraopretoonline.com.br/policial/caso-de-m orte-de- 

travesti-tem-reviravolta-e-e-investigado-como-ho micidio/68879 

 

Não. Por quê? Segundo a amiga, o adolescente teria recebido 

uma aplicação de silicone industrial em São Paulo, capital. O caso foi 

registrado como morte suspeita. 
 
 

 

16) DANI, TRANSEXUAL, 35 ANOS, TIROS, SP, CAMPO
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LIMPO. 
 

Não. Por quê? Sem informação. 
 
 

 

17) NÃO IDENTIFICADA, TRANSEXUAL, 34 ANOS, FACADAS, 

SP, SÃO PAULO. 
 

Não. Por quê? Não confirma nada. Travesti é assassinada a 

facadas por sua irmã. 
 
 

 

18) ADRIANO ROBSON BUENO DE ALMEIDA, GAY, 29 ANOS, 

TIROS.SP, PIRACICABA. 
 

http://g1.globo.com/sp/piracicaba-regiao/noticia/2013/05 /casal- 

gay-e-alvo-de-rajada-de-tiros-ao-sair-de-casa-e-1-morre-em- 

piracicaba.html 
 

Não. Por quê? Foram apreendidos celulares, notebook, R$ 20 em 

espécie, US$ 7 (dólares norte-americanos), agendas e cadernos que 

estavam no interior do veículo. 
 
 

 

19) FERNANDO, TRANSEXUAL, 36 ANOS, FACADAS, SP, SÃO 

JOSÉ DO RIO PRETO. 
 

http://www.diarioweb.com.br/novoportal/Noticias/Cidade 

s/133703,,Travesti+e+encontrado+morto,+com+facadas, 

+dentro+de+casa.aspx 

 

Não. Por quê? A irmã de Fernando, Ivonete Domingues Rosa, 

disse à polícia que o rapaz não tinha briga com ninguém e informou que 

ele era usuário de drogas. O caso será investigado. 
 
 
 
 
 

 

20) TRANSEXUAL, 23 ANOS, TIROS, SP, SANTO ANDRÉ. 
 

http://g1.globo.com/saopaulo/noticia/2013/04/travesti-e- 
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encontrado-morto-no-abc.html 
 

Não. Por quê? Um travesti foi encontrado morto na Rua 

Escorpião, na Vila Guiomar, em Santo André, no ABC, por volta das 4h20 

deste domingo (14), segundo a Polícia Militar. A PM foi chamada e 

encontrou o homem com um tiro na cabeça. Ele estava sem documentos, 

mas, aparenta ter mais de 18 anos, segundo a polícia. O caso foi 

registrado na delegacia Central de Santo André. 
 
 

 

21) ABELHA, TRANSEXUAL, 60 ANOS, TIROS, SP, 

PIRACICABA. 
 

http://g1.globo.com/sp/piracicaba-regiao/noticia/2013/04 /travesti- 

dona-de-casa-de-prostituicao-e-assassinada-tiro s-em-piracicaba.html 
 

Não. Por quê? "Eles estavam rondando a região há dois dias a 

pé e de carro. Nós os vimos junto com uma outra travesti que é cafetina 

daqui da cidade e rivalizava com a Abelha. Hoje (quinta) à noite nós 

também ouvimos ameaças vindas da rua", disse uma travesti que 

testemunhou o crime. 
 
 

 

22) STEPHANIE, TRANSEXUAL, 33 ANOS, ESTRANGULADA, 

SP, TABOÃO DA SERRA. 
 

http://www.otaboanense.com.br/noticia/9199/travesti-% C3%A9- 

brutalmente-assassinado-em-embu-das-artes/ 
 

Não. Por quê? No interior da casa havia muito sangue, 

principalmente no quarto, onde também foram encontrados preservativos 

usados, um brinco com manchas de sangue, um pino de cocaína, uma 

corda, um pé de cabra (que aparentava ter sido lavado há pouco tempo) 

e um pano, com muito sangue, enrolado em forma de cordão. A casa 

havia sido lavada há pouco tempo, pois estava parcialmente molhada. 
 
 

 

23) LAYLA, TRANSEXUAL, 18 ANOS, TIROS, SP, SÃO PAULO. 
 

http://noticias.r7.com/sao-paulo/travesti-cai-da-janela-e-morre-
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apos-briga-em-predio-na-vila-mariana-25022013 

 

Não. Por quê? Um travesti morreu após se envolver em uma 

briga na Vila Mariana, zona sul de São Paulo, na manhã desta segunda- 

feira (25). Segundo informações da Polícia Militar, a vítima teria se 

envolvido em uma briga com um rapaz. Na confusão, ele teria sido 

baleado pelo jovem e depois, caído do segundo andar de um prédio. A 

polícia ainda não sabe dizer se ela caiu acidentalmente ou se foi 

empurrada. De acordo com a PM, o rapaz, possível autor do disparo, 

estava aparentemente drogado. 
 
 

 

24) F. E. S TRANSEXUAL, 33 ANOS, TIROS E FACADAS, SP, 

CABREÚVA. 
 

http://www.tvb.com.br/sprecord/videos-exibe.asp?v=260 38 
 

Não. Por quê? Travesti morto a facadas. Polícia tem suspeito. 
 
 

 

25) VALDIR JOSÉ MARTINS, GAY, 55 ANOS, FACADAS, SP, 

MARÍLIA. 
 

http://www.bastosja.com.br/noticias/ver/noticia/2760/ho mem-e- 

esfaqueado-e-morto-na-porta-de-casa-em-marilia 

 

Não. Por quê? O autônomo Valdir José Martins, 55, foi 

assassinado a facadas na porta de sua casa, no Castelo Branco, zona 

norte da cidade de Marília, na tarde de ontem (18). 
 

O autor do quarto homicídio do ano na cidade, ainda não 

identificado, foi quem comunicou o ocorrido e em seguida fugiu. A 

motivação do crime também é desconhecida. 
 
 
 
 
 
 
 

 

26) DANIELA SIQUEIRA DO NASCIMENTO, LÉSBICA, 23 

ANOS, TIROS, SP, EMBU DAS ARTES. 
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http://tvuol.uol.com.br/video/namorado-de-jovem-morta-e-preso- 

um-ano-apos-o-crime-0402CD1A316ED4893326/ 
 

Não. Por quê? Gay mata gay. O principal suspeito, que era 

namorado da garota na época do assassinato, foi preso apenas um ano 

depois do ocorrido. Em julho do ano passado, a jovem foi encontrada em 

um matagal com um tiro no rosto, passou 5 meses em coma, mas não 

resistiu. 
 
 

 

27) MÁRCIO SÉRGIO DE LIMA, TRANS-HOMEM, FACADAS SP, 

EMBU DAS ARTES. 
 

http://www.otaboanense.com.br/noticia/8875/mulher-qu e-fingia 

-ser-homem-%C3%A9-assassinada-por-ex-compa nheira/ 
 

Não. Por quê? Briga de casal. Conhecido como Márcio Sérgio de 

Lima, ele foi desmascarado após uma briga do casal devido à falta de 

sexo no relacionamento. A polícia descobriu que ela usava uma linguiça 

com preservativo para simular o órgão genital masculino. Janaina de 

Jesus Souza (31) morava com Márcio há oito meses, durante uma 

discussão no último final de semana, ela passou a mão no marido e, 

segunda ela, seu gesto originou a briga entre eles. “Foi por um acidente, 

eu fui passar a mão nele e ele me empurrou. Eu disse pra ele, isso não é 

normal”, relatou Janaína em entrevista ao Brasil Urgente, da Band. 
 

Janaina conta que foi ameaçada pelo marido, caso ela o 

deixasse. As ameaças de morte foram extensivas a seu filho menor de 

idade. “Ele me ameaçou várias vezes, disse que ia me matar. Entrou 

dentro de casa, passou a quebrar tudo, venho pra cima de mim, queria 

bater no meu filho. Meu filho foi falar pra ele não me bater, ele falou que 

não ia me bater mais, que ele ia me matar”, relatou a reportagem da 

Band. Preocupada com a segurança do filho, a mulher golpeou o marido 

no peito com uma faca de cozinha. 
 
 
 
 
 

 

28) WALMOR CHAGAS, 82 ANOS, TIRO, SP, CIDADE DE 

GUARATINGUETÁ. 
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http://www.folhadaregiao.com.br/Materia.php?id=309057 

 

Não. Por quê? Suicídio. O ator Walmor Chagas morreu nesta 

sexta-feira (18), aos 82 anos, na casa em que morava em Guaratinguetá, 

região do Vale do Paraíba, no Interior de São Paulo. A causa da morte foi 

um tiro, segundo a Polícia Civil, mas não há confirmação se foi na 

cabeça ou no peito. 
 
 

 

29) OTAIR APARECIDO MACIEL, GAY, 37 ANOS, FACADAS, SP. 
 

Não. Por quê? O homossexual Otair Aparecido Maciel, 37, foi 

encontrado morto em sua residência na tarde de ontem, 4, com duas 

perfurações na região do pescoço. O corpo estava na cozinha da casa 

com os pés e as mãos amarradas por tiras de tecido. A polícia confirmou 

o latrocínio (quando o roubo é seguido de morte), pois, segundo 

informações de testemunhas, foram levados R$ 5 mil, dinheiro fruto de 

uma ação trabalhista, além de um notebook e um celular. 
 
 

 

30) LUIZ EVALDO MOIA MARTINS, GAY, 33 ANOS, ASFIXIA, SP, 

SÃO PAULO. 
 

http://homofobiamata.wordpress.com/2013/08/19/luiz-ev aldo- 

moia-martins-gay-33-anos-asfixia-sp-sao-paulo/ 
 

Não. De acordo com o Deic, Martins, que era homossexual e HIV 

positivo, costumava deixar cópia da chave do apartamento na casa do 

vizinho, caso necessitasse de ajuda. Luz descobriu isso e resolveu 

roubar o artesão. Durante a invasão, o ajudante acabou matando o 

morador ao amarrá-lo e provocar a asfixia.



A Farsa dos Crimes Homofóbicos no Brasil – Página 106 

 
 
 
 
 

CRIMES EM SERGIPE - TOTAL: 5 

 
 
 
 
 
 

 

1) ROGEL APRÍGIO DA SILVA, GAY, 40 ANOS, FACADAS, SE, 

ARACAJU. 
 

http://www.jornaldacidade.net/noticia-leitura/69/68607/s ergipe-e- 

o-10-estado-mais-perigoso-para-homossexuais. html 
 

Não. Por quê? Uma das vítimas no ano passado foi o comerciário 

Rogel Aprigio da Silva, 40 anos, encontrado morto, com golpes de faca, 

dentro da própria casa localizada na Rua Jardel Anderson Machado, no 

Conjunto Augusto Franco, zona sul da capital. O crime ocorreu no dia 1º 

de junho do ano passado. O segurança Janderson da Conceição Santos, 

20 anos, foi preso cerca dois meses depois, acusado pelo homicídio. 
 
 

 

2) ANTÔNIO FERNANDO DE OLIVEIRA, GAY, 63 ANOS, 

FACADAS, SE, NOSSA SENHORA DAS DORES. 
 

http://www.visitedores.com/conteudo.ler.php?id=844 

 

Não. Por quê? De acordo com o Delegado João Eduardo Dantas 

em substituição no município dorense, à polícia está em diligência 

trabalhando para desvendar o homicídio e dar à família da vítima e a 

sociedade em geral o mais rápido possível uma resposta positiva com a 

prisão de quem cometeu esta barbárie. 
 
 

 

3) GILDEVANDA SILVA DOS SANTOS, LESBICA, 42 ANOS, 

FACADAS, SE, LAGARTO. 
 

http://g1.globo.com/se/sergipe/noticia/2013/04/mulher-mata- 

companheira-com-mais-de-60-facadas-em-lagarto-s e.html 
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Não. Por quê? Gay mata gay. De acordo com a polícia, o crime 

teria sido motivado por ciúmes. Em depoimento, a jovem informou que 

ela e a companheira haviam consumido bebidas alcoólicas em um bar do 

povoado, e neste local, a vítima teria recebido um abraço de uma terceira 

pessoa. Esse fato, teria motivado a jovem a cometer o assassinato. 
 
 

 

4) ALBERTINO PEREIRA DA SILVA, GAY, 53 ANOS, FACADAS, 

SE, ARACAJU. 
 

http://robertocarioca.com.br/extra-professor-de-itabaiana -e- 

morto-a-facadas-em-aracaju-e-seus-pertences-foram-encontrados-em- 

malhador/ 
 

Não. Por quê? Ainda na noite desta segunda, cerca de duas 

horas após o corpo do professor ser encontrado, um suspeito de cometer 

o crime foi preso no mesmo bairro. No momento da prisão, o suspeito 

Rosiel da Silva, 19 anos, estava com o carro e alguns pertences da 

vítima. 
 
 

 

5) ELVIS DA SILVA SOUZA, GAY, 40 ANOS, TIROS, SE, 

ARACAJÚ. 
 

http://www.diariosergipano.com.br/ler.php?op=noticia&id =3656 

 

Não. Por quê? Familiares de Elvis informaram que a vítima era 

consumidora de drogas, fumava maconha e crack. Existem suspeitas 

que o crime tenha sido motivado por vingança.
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CRIMES EM TOCANTINS – TOTAL: 4 

 
 
 
 
 
 

 

1) ARIONE PEREIRA LEITE, GAY, 56 ANOS, 

APEDREJAMENTO. 
 

http://www.redeto.com.br/noticia-5809-professor-de-port ugues-e- 

apedrejado-ate-a-morte-na-porta-de-escola-no-j ardim-aureny-iii.html 
 

Não. Por quê? Natural da cidade de Novo Acordo, Arione morava 

na quadra 1.104 sul e dava aulas de português na Escola Municipal 

Aurélio Buarque, onde trabalhava há 5 anos. 
 

Segundo conhecidos, ele havia assumido a homossexualidade 

recentemente. A hipótese de crime homofóbico está sendo investigada 

pela Divisão de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP). 
 
 

 

2) RENATO BATISTA DA SILVA, GAY, 22 ANOS, 

APEDREJAMENTO, TO, PALMAS. 
 

g1.globo t1noticias portalgilbertosilva blogdomarcial 

raycamposemfoco 

 

Não. Por quê? Um das vítimas em Palmas foi o cozinheiro 

Renato Batista Silva, de 22 anos, morto a pedradas em agosto do ano 

passado. 
 

Ele foi encontrado em um matagal que fica atrás de um 

condomínio na quadra 205 Norte. 
 

Renato foi visto pela última vez em um show sertanejo no 24 de 

agosto de 2013. 
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3) ALBERTO GOMES, GAY, 72 ANOS, DECAPTADO, TO, 

PALMAS (TAQUARUÇU). 
 

http://conexaoto.com.br/2013/03/02/corpo-de-servidor-d 

esaparecido-e-encontrado-com-cabeca-decepada-governa dor- 

determina-rigor-na-apuracao-do-crime 

 

Não. Por quê? Os suspeitos estavam no veículo de propriedade 

de Palhinha quando foram abordados durante a madrugada. Segundo 

informação da polícia um terceiro homem conhecido como Warley, 

acusado pelos detidos de ser o responsável pelo furto do veículo da 

vítima, conseguiu fugir durante a abordagem. 
 
 

 

4) PAULO RICARDO ALMEIDA, GAY, 31 ANOS, TO, COLINAS, 

TOCANTIS. 
 

http://www.afnoticias.com.br/noticia-967-encontrado-cor po-de- 

professor-e-preso-acusado-pelo-crime.html 
 

Não. Por quê? Gay mata gay. Ainda segundo a polícia, Ismênio 

afirmou que Ricardo era homossexual e cometeu o crime após um 

desentendimento de natureza passional.
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NÚMEROS TOTAIS: 
 

ALAGOAS = 13 

 

AMAPÁ = 1 

 

AMAZONAS = 13 

 

BAHIA = 20 

 

CEARÁ = 11 

 

DISTRITO FEDERAL = 4 

 

ESPÍRITO SANTO = 2 
 

EXTERIOR = 2 

 

GOIÁS = 10 

 

MARANHÃO = 7 

 

MATO GROSSO = 15 

 

MATO GROSSO DO SUL = 5 

 

MINAS GERAIS = 26 

 
 

PARANÁ = 15 

 

PARÁ = 5 

 

PERNAMBUCO = 34 

 

PIAUÍ = 11 

 

RIO DE JANEIRO = 20 

 

RIO GRANDE DO NORTE = 15 

 

RIO GRANDE DO SUL = 13 

 

RONDÔNIA = 5 

 

RORAIMA = 3 

 

SANTA CATARINA = 8 

 

SÃO PAULO = 30 

 

SERGIPE = 5 

 

TOCANTINS = 4 

 

PARAÍBA = 17 
 
 

 

A soma de todos estes resulta em 314 crimes, contabilizados 

como "por homofobia" em 2013 pelas contas do Grupo Gay da Bahia, e 

meticulosamente analisados aqui. A soma do GGB dá 313 crimes, mas 

neste livro um dos crimes, com duas vítimas, foi analisado como se 

fossem dois "números", mesmo que naquele caso ambos tenham 

morrido juntos. 
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PERGUNTAS E RESPOSTAS SOBRE O LIVRO E O 

MÉTODO ADOTADO 

 
 
 
 
 
 
 

1) Por que o senhor escreveu este livro? 
 

Escrevi este livro para deixar claro e notório que o número de 

mortes por homofobia no Brasil é “irrelevante” do ponto de vista numérico 

e os dados veiculados na mídia são falsos. 
 
 

 

2) Qual o objetivo do livro? 
 

Mostrar a verdade. 
 
 

 

3) O senhor é homofóbico? 
 

Claro que não. Sou jornalista e quero a verdade. 
 
 

 

4) O senhor tem algum problema com os gays? 
 

De forma alguma. Sou contra privilégios a quem quer que seja. 

Não tenho inimigos gays, pelo menos que eu saiba (risos). Pouco me 

importa o que fazem ou deixam de fazer desde que não afetem a 

democracia e a oportunidade de igualdade para todos. 
 
 

 

5) O que pensa a respeito do Presidente da ONG Grupo Gay da 

Bahia, o antropólogo e professor Luiz Mott? 

 

Eu discordo da análise que ele tem sobre a homofobia. Primeiro, 

ele afirma que todas as mortes de gays são oriundas da homofobia. Ora,
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associa à homofobia cultural, institucional e histórica. Mas isso me 

parece muito simplista. Ele alega que os homossexuais sofrem desde a 

infância a discriminação e isso seria o embasamento dos crimes. 

Poderíamos colocar a culpa da homofobia nesses argumentos? Os 

próprios dados do Grupo Gay da Bahia desmentem isso ao observarmos 

que a cada semana, sete dias, morre um gay assassinado por outro gay! 

Esse número é alarmante e escondido da grande mídia. Nove mortes por 

homofobia durante 2013. Os dados não são meus, mas do GGB. Claro, 

as interpretações são minhas, mas se analisarmos com bom senso, não 

poderemos atribuir à “homofobia cultural, institucional e histórica” a morte 

entre os próprios gays! Nunca vi nenhum ato de incentivo à violência gay 

na mídia. Vi ironias e piadas, mas daí a supor que estaria sendo feito um 

estímulo à violência, é uma grande diferença. 
 
 

 

6) Os dados da pesquisa do GGB não são sérios? 
 

Os dados do GGB são fantasiosos e “forçados”. Eles retratam as 

mortes de gays como se todos os crimes fossem por homofobia. O que 

não é verdade, como disse há pouco. 
 
 

 

7) Como assim? 
 

Os dados são tão tendenciosos que para o grupo GGB, um gay 

que matou outro gay é considerado crime de homofobia. Eu tenho vários 

exemplos das 313 mortes citadas pelo grupo gay. A cada dia, 154 

pessoas morreram, em média, vítimas de homicídio no Brasil, em 2012, 

dados divulgados neste ano de 2014 no site Mapa da Violência 

(http://www.mapadaviolencia.org.br). 
 

Ao todo, foram 56.337 pessoas que perderam a vida 

assassinadas por dia no Brasil. Sete por cento a mais do que em 2011, 

de acordo também com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública. 

Desses números, apenas nove, repito, nove são de morte homofóbica 

em um ano. 
 

Ou seja: a cada 40 dias morre um gay por homofobia no Brasil. 

Portanto, se isso for considerado uma avalanche de mortes homofóbicas, 

perseguição no estilo nazista e/ ou comunista, devemos abrir uma clínica
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psiquiátrica porque todo mundo enlouqueceu! Os dados estão aí e não 

são “achologia”. 
 

Agora, dizer que um gay mata outro gay é homofobia, um 

latrocínio é homofobia, uma pessoa que morre sem identificação é 

tratada como crime homofóbico, muitas mortes passionais são tratadas 

como crime de homofobia, é leviano. Pessoas que morreram e não existe 

NENHUMA informação sobre a sexualidade do cidadão, e o grupo GGB 

coloca como crime homofóbico! 
 

Suicídios, eles contam como crime homofóbico, morte por ponto 

de tráfico vira crime homofóbico, morte por briga de ponto de prostituição 

virá estatística de morte gay, homofobia e até suicídio depois de assistir a 

um filme no cinema! Tenho vários exemplos desse absurdo! Posso 

nomear os exemplos? 

 
 

 

8) Por favor! 
 

Vamos lá, então. Tenho vários exemplos que são dos dados do 

próprio GGB. Portanto, não são meus, são dos ativistas gays. 
 

Na Bahia, a transformista Lady Butterfly de 35 anos foi morta a 

facadas e a polícia investiga o namorado dela que fugiu com o carro e os 

pertences de Lady. Pois é. Os gays consideram isso crime de homofobia! 

Um absurdo! Isso é manipulação de dados e má-fé. 
 

Esse exemplo é tragicômico: No Distrito Federal, em Taguatinga, 

no dia 30 de setembro de 2013, um homem morreu ao cair do último 

andar do Taguatinga Shopping. As pessoas que estavam no Shopping 

disseram que ele assistia ao filme Invocação do Mal, saiu da sala e se 

suicidou. A vítima se chama Gefferson Ferrer, 24 anos, natural de Montes 

Claros. Aí, eu te pergunto: isso é homofobia? Da onde? E outro aspecto 

muito importante quando se fala em homofobia: onde está escrito na 

matéria que o cidadão era gay? Nada se menciona a respeito da 

sexualidade da vítima! Isso é manipulação. 
 

Em Minas Gerais, na cidade de Itaúna, uma travesti de 29 anos 

de nome Pâmela foi morta a facadas. Segundo a polícia, o principal 

suspeito, um homem de 52 anos, tinha um relacionamento amoroso com 

a vítima, de acordo com testemunhas. Isso é homofobia quando o
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suspeito é namorado da vítima? Ora, isso é homofobia? Isso é crime 

passional. A polícia está mentindo? A polícia é preguiçosa e não quer 

investigar? Ou a polícia é realista e não quer fantasia para engordar 

números mentirosos? 

 

No Paraná, em Curitiba, o jornalista Toledano Rodrigo dos Santos 

Lisboa, 28 anos, se matou na sexta-feira, dia 24, em motel. Ele morreu 

asfixiado com uma mangueira de gás de um motel. E agora? Onde está 

o crime de homofobia no Brasil? Dados como esses mostram como se 

enganam as pessoas. 
 

No Rio Grande do Sul, na cidade de Getúlio Vargas, Stenafini 

Franciele dos Reis Farias, 19 anos, vestia-se como homem e os 

bandidos a confundiram-no como membro de uma gangue. Segundo a 

polícia, a hipótese de homofobia está descartada porque a amiga 

sobrevivente em depoimento disse não conhecer os atiradores, não ter 

escutado qualquer ameaça e nunca ter sofrido represália anterior. Pois 

bem, o grupo GGB mencionou esse caso como homofobia! Eu tenho 

mais exemplos. 
 
 

 

9) O senhor acredita que existe homofobia no Brasil? 
 

Se piada com relação a gays for considerada homofobia, existe. 

Óbvio que tem empresas que não aceitam travestis para trabalhar, etc. 

Mas da maneira que os grupos GGB divulgam, é muito exagero e má-fé. 

As mortes por homofobia não passam de nove, exatamente isso. 

Portanto, dessa maneira mentirosa como é divulgado, a credibilidade do 

grupo GGB vai ao fundo do poço e a verdade não aparece. Os casos de 

assassinatos por homofobia são pontuais. Ou seja, das 313 mortes, 

apenas nove são consideradas de homofobia. São consideradas porque 

os bandidos dão a entender que mataram por não gostar de gays. E que 

fique bem claro, não há comprovação técnica e sim evidências que 

levam a isso, mas nada confirmado. Mesmo assim, considerei como 

crimes homofóbicos. 
 
 

 

10) Mas teve casos de espancamento com morte, sem roubo, 

apenas o ato de violência ao homossexual, isso não evidencia 

homofobia?
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Não! Isso evidencia uma morte cruel que deve ser investigada a 

fundo e o bandido pagar pelo que fez, mas se não existem dados que foi 

por homofobia, não podemos ter a presunção de decidir. Esse 

barbarismo ocorre todos os dias com qualquer ser humano. Isso não é 

“privilégio” gay. 
 
 

 

11) O senhor pode descrever essas mortes que o considera 

homofóbica? 

 

Claro. A morte de Steve Host da Costa Barros por 

estrangulamento em Manaus. Inseri como morte por homofobia porque a 

polícia conseguiu provas da morte dele e de mais três homossexuais, 

Mas observe que eles mataram e roubaram. Ou seja, será que os 

bandidos não matariam as vítimas se elas não fossem gays? Pois é... 

Como saber? 

 

Mesmo assim, marquei como morte homofóbica, embora seja 

considerado latrocínio. Apesar de um deles dizer que “gay” tem que 

morrer, um dos homicidas, transou com a vítima...Ou seja, ele também 

era gay. Por isso que eu questiono a ”achologia” intencional dos dados 

do GGB. 
 

Outro caso: Crodoaldo, morto a facadas em Conchas, São Paulo. 

Houve um desentendimento entre irmãos. E a matéria diz que a morte do 

irmão talvez seja pelo fato da vítima ser homossexual. Veja bem, talvez. 

Mesmo assim, coloquei como crime por homofobia. 
 

Como afirmar por um “talvez”? Nenhum juiz condenaria por um 

“talvez”, pois seria de tamanha irresponsabilidade. Mesmo assim, ok. 

Vamos dizer que houve. 
 

Otomir Pereira da Silva, gay, 42 anos, espancamento, na 

Paraíba. Ele revidou a provocação de um gay que passou a mão nas 

nádegas dele. Com raiva da atitude, matou o gay. Considerei homofobia. 
 
 

 

12) Existem casos que existe dubiedade, dúvidas? 
 

Sim. Vários, mas eu não posso considerar homofobia onde existe 

latrocínio. A não ser que existem evidências dessa homofobia como o
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passado do bandido, alguma fala dele, testemunhas; histórico; caso 

contrário, são suposições fraudulentas. Também não posso considerar 

homofobia quando os dados gays apontam apenas o nome, idade, a 

forma pela qual morreu, a cidade, e o Estado da pessoa. Só isso! Não 

existe nem sequer alguma notícia a respeito. Talvez seja a informação de 

um amigo dos ativistas gays. Que credibilidade tem isso? O pior é que 

eles colocam isso como crime homofóbico! Veja os exemplos: 
 

G.D.G. transexual, 32 anos, a tiros, Goiânia, Goiás. Observe, só 

aparece isso no relatório. Onde estão os dados? Se não existem os 

dados, não se pode colocá-los. E assim tem vários sem nenhuma 

informação. 
 

Outro: Valéria, transexual, 30 anos, morta a pauladas, no 

Maranhão, Conceição do Lago Açu. Quando fui verificar os dados, 

aparecia o nome da Valéria em meio a outros, só isso. Como colocar 

essa pessoa como vítima de homofobia? Sem dado algum. Pois é... 
 

Mais um: Tem uma pessoa que morreu onde o grupo GGB 

escreve assim: “Não identificado, transexual, Golpes de tesoura”. Com 

essa “riqueza” de dados, os caras colocam essa morte como crime 

homofóbico! 
 

O curioso é o caso do “Carioca”. Ele era conhecido apenas por 

esse apelido. Mesmo assim, aparece como não identificado, morreu a 

tiros em Paraíba. João Pessoa. Pasmem, a morte foi de gay contra gay”! 

O namorado dele é suspeito, o “Rolinha”. Veja bem, não existe a solução 

do caso, mas apenas indícios. 
 

O bom senso, leva a crer que foi crime passional, mas o grupo 

GLBT atribui um crime de homofobia! Ora, homofobia seria aversão a 

gays e como pode ter aversão se era namorado? 

 
 
 
 
 
 
 

 

13) Será que com este livro, o senhor não estaria incentivando a 

homofobia? 

 

De forma alguma. Este livro tem uma única intenção: mostrar a 
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verdade, somente isso. Não tem nada a ver com incentivo à homofobia. 

Estou aqui incentivando a verdade. Sou contra a manipulação de 

informações para favorecer um corporativismo que é o caso dos ativistas 

gays. 
 
 

 

14) O senhor estaria contrariando os dados do grupo GGB? 
 

Sim, quase que totalmente. Eu sou a favor da verdade. 
 
 

 

15) O que o senhor discorda do método da pesquisa GGB? 
 

O grupo GGB da Bahia não fez uma pesquisa sobre as mortes de 

gays no Brasil, ele fez uma “achologia” mentirosa, de má-fé, 

inescrupulosa e falsa. Um apanhado de informações sem nenhum cunho 

científico, oficial. No Brasil, não existe morte homofóbica, salvo casos 

pontuais. Os dados que eles utilizam são da internet, dos grupos GLBT’s 

de todo o Brasil e dos jornais, televisão e rádio. Ora, quase todas as 

informações não afirmam nenhum caso de homofobia e sim alguns 

indícios. E pouquíssimos dados concretos. 
 

O fato de um gay ser morto a pauladas não quer dizer que foi 

morto por homofobia. Quem garante isso? Quem pode afirmar que sim? 

E você pode me dizer: Quem pode afirmar que não? Eu respondo: Se 

existe a dúvida, não podemos simplesmente atribuir a morte à 

homofobia. Tem que esperar os resultados oficiais, pois da mesma forma 

que os GLBT´s atribuem tudo à morte homofóbica, eu posso dizer que 

nenhum morreu por homofobia. Ou seja, se o grupo GGB afirma que é 

morte homofóbica, ele tem que provar e não apenas insinuar e colocar os 

seus números. 
 

Não podem nos julgar tolos! Morre um gay porque viu um filme de 

terror no cinema na cidade de Taguatinga, no Distrito Federal (e isso é 

verdade), e os caras colocam na conta da homofobia? Onde nós 

estamos? Por que não admitem que a morte por homofobia é quase 

nula? Tudo isso porque querem leis que privilegiem o grupo gay? Quem 

disse que o suicídio foi por homofobia? Quem pode afirmar isso? Que 

dados concretos existem? Se fez uma averiguação histórica da vítima? 

Um suicídio não ocorre de um dia para outro. Afirmar que suicídios no
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Brasil são por homofobia é muita irresponsabilidade. 
 

Os dados do grupo GGB são mentirosos não pelo fato das 

mortes, porque elas ocorreram, mas porque associam morte entre gays 

como homofobia, suicídio como homofobia e mais um monte de absurdos 

que repito aqui seguidamente para enfatizar. 
 
 

 

16) O senhor discorda dos dados do grupo GGB da Bahia que 

afirma categoricamente que morre um gay a cada 28 horas por 

homofobia no Brasil, Por quê? 

 

Sim. Isso é mentira. Dos 313 casos analisados, apenas nove são 

de homofobia. Eles calcularam todas as mortes e dividiram por 365 dias 

ao ano. Uma conta mentirosa porque eles calcularam qualquer morte 

como homofóbica, o que é uma falácia! Ou seja, é inexpressivo. 

Morreram em 2013, nove gays por morte homofóbica. A verdade é nua e 

crua: morre um gay por homofobia a cada 40 dias no Brasil. Lembro que 

todos os assassinos devem ser rigorosamente punidos, seja o bandido 

heterossexual, homossexual, o que for. Deve haver justiça! 
 
 

 

17) Toda a mídia afirma que morre um homossexual a cada 28 

horas no Brasil? 

 

A mídia é responsável pela divulgação da mentira. Me admira os 

jornalistas profissionais simplesmente reproduzirem essa falácia de “a 

cada 28 horas morre por homofobia um homossexual no Brasil”. Admira- 

me que meus colegas não tenham sequer checado as informações do 

Grupo Gay da Bahia. Não sei até quando vamos ter essa informação que 

desinforma a sociedade. Falta profissionalismo na nossa mídia. Claro, 

sempre temos exceções, pois não posso ser injusto, mas a lavagem 

cerebral é muito grande e até os jornalistas que deveriam ter o maior zelo 

pela verdade, acabam concordando que gay que mata gay num caso 

passional é um caso de homofobia. Confesso que fico envergonhado 

com a profissão. A verdade é uma só: morre por homofobia no Brasil um 

gay a cada 40 dias e gays se matam a cada 07 dias no Brasil!
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18) Então o senhor estaria contra todos? 

 

Não estou contra todos e nem me preocupo com isso, Sou a 

favor da verdade. Doa a quem doer! 
 
 

 

19) O senhor não teme estar contra a sociedade? 
 

De forma alguma! Pelo contrário. A sociedade tem de saber a 

verdade e não manipulação com anuência da mídia (com exceção). Eu 

estou a favor da sociedade. 
 

A população não merece ser enganada! A barulheira é de um 

grupo pequeno que parece ser grande. E não vejo problema em ser um 

grupo pequeno, me preocupa é a mobilização pela mentira. 
 
 

 

20) Para o senhor não existem mortes de homofobia no Brasil? 
 

Existem, claro, os números estão no livro e não são dados 

fictícios. Vale lembrar que os números são imprecisos porque são 

indícios. 
 
 

 

21) Mas estes dados que o senhor contesta não detalham as 

mortes dos gays? 

 

Como eu já falei, os dados são manipulados. E podem detalhar, e 

por detalhar, explica melhor. E daí eu tiro a conclusão. 
 
 

 

22) Como afirmar que eles não morreram? 
 

Eu não afirmo que não morreram, eu afirmo que morte por 

homofobia é quase nula. 
 

Mortes ocorrem em todos os cantos do mundo. São 

heterossexuais, homossexuais, negros, brancos, índios, japoneses, etc...



A Farsa dos Crimes Homofóbicos no Brasil – Página 120 

 

23) Os gays sofrem preconceito? 

 

Os gays sofrem discriminação em alguns aspectos, sim, como 

disse anteriormente. Não vou dizer que não. Muitas vezes de forma 

injusta. Empresas que não aceitam, etc. Outras vezes, por causa deles 

mesmos, que ficam seminus em “paradas gays” e acabam por não se dar 

ao respeito e também quando debocham de Jesus Cristo. Claro, com 

exceções. 
 

Independente disso, existem as piadas, como existem para 

negros. Volto a repetir: morte de gays existe, mas pelo simples fato de 

serem gays, são raros. Gays morrem como todos os outros. Não é pela 

opção sexual ou “orientação”, expressão essa falaciosa, pois se é por 

orientação, alguém a deu, quem foi? Orientar alguém a ser gay? 

 

Posso, então, orientar alguém a não ser gay? Gostaria de saber 

por que os dados dos crimes de gay contra gay não são mostrados? 

 

A lista do próprio grupo GGB apontam 47 casos, mas claro que 

eles não citam isso, apenas diz que foi crime homofóbico. A cada 07 dias, 

um gay é morto por outro gay no Brasil! Essa estatística nem o grupo 

GGB anuncia e nem a mídia divulga. Isso mostra claramente que o crime 

existe entre eles é muito mais relevante que a morte por homofobia. 
 

Os gays estão se matando e estão usando esses dados como 

instrumento para afirmar e justificar as mortes homofóbicas. Tentam 

passar para as pessoas que as mortes não são entre eles e sim de 

héteros contra eles. É claro que héteros matam gays e vice-versa, mas a 

ideia dos ativistas gays é que eles são vítimas apenas e não são os que 

também matam. 
 

O mais grave é o silêncio da grande mídia que poderia, ao 

menos, checar os dados que recebe dos grupos GLBT para ver a 

veracidade dos fatos antes de publicá-los e não simplesmente aceita- 

los. Falta profissionalismo dos meus colegas. 
 

Se a maior parte da mídia é a favor dos privilégios para gays, é 

um direito dela, mas distorcer as verdadeiras informações é, no mínimo, 

falta de ética e respeito com a sociedade. A grande isenção da mídia é 

ser verdadeira, mesmo que isso custe a imparcialidade. Fico 

constrangido ao escrever isso, mas é a verdade. Como existem 

exceções, é nelas que eu me apoio. Dos 313 gays mortos, 47 são mortes
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entre gays. 
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MORTES "GAY MATA GAY" 

 
 
 
 
 
 

 

Vamos analisar os casos em que um “não-heterossexual” mata o 

outro, crimes nos quais a homofobia não tem papel algum. 
 
 

 

ALAGOAS 
 

1) WALISSON MOREIRA DOS SANTOS, 22 ANOS, 

TIROS.ALAGOAS. Moreira vivia com outro homem em uma residência 

na cidade de Teutônio Vilela. Os policiais civis estiveram no imóvel e 

encontraram a casa totalmente revirada. 
 

2) JONATHAS DA SILVA SANTOS, 20 ANOS, ESPANCAMENTO. 

“Tudo indica que ambos tinham um relacionamento amoroso e que o 

crime tenha acontecido após uma discussão”. 
 

3) WELLINGTON CHARLES DA SILVA, GAY, 23 ANOS, 

FACADAS, AL, MACEIÓ. Não. Por quê? Um homem foi encontrado 

morto com vários golpes de faca no pescoço, no último sábado, 02. 

“Dentinho”, se hospedou no estabelecimento na noite da sexta-feira, 01, 

acompanhado de um homem desconhecido. De acordo com familiares e 

amigos, Wellington era homossexual, usuário de drogas e era portador 

do vírus da AIDS em estado avançado, e sempre frequentou o dormitório 

para usar drogas e fazer programas com outros homens. 
 
 

 

AMAZONAS 
 

4) JUCINEI JOSÉ DE ARAÚJO BARBOSA, 46 

ANOS,ESPANCAMENTO E ESTRANGULAMENTO. AMAZONAS, 

MANAUS. Segundo a polícia, no dia do crime Ricardo trabalhava como 

garçom em um estabelecimento comercial no Centro de Manaus. Na 
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ocasião, Steve e ele teriam conversado e saído em seguida para a casa 

de Jucenildo, no conjunto Viver Melhor. Lá, todos estariam ingerindo 

bebida alcoólica e um deles teria tido relações sexuais com a vítima, 

momento que Ricardo aproveitou para enforcar Steve até deixá-lo 

inconsciente. 
 

5) DANIEL MUNIZ, ENFORCADO. Delegado explicou que 

Rômulo mantinha um relacionamento com Daniel e que antes do crime 

chegou a manter relações sexuais com ele. No entanto, o rapaz se 

revoltou após a vítima ter se negado a dar o dinheiro que pedia para 

comprar drogas. “Após o crime, eles fugiram e roubaram R$ 300 da 

vítima”. 
 
 

 

BAHIA 
 

6) FERNANDA IARA MARQUES SOARES, LÉSBICA, 33 ANOS, 

FACADAS. “Mulher suspeita de matar ex-namorada a facadas está em 

liberdade”. 
 

7) LADY BUTTERFLY, 35 ANOS, FACADAS, PORTO SEGURO. 

“A polícia investiga o envolvimento do companheiro da vítima no crime, já 

que ele teria fugido com o carro e outros pertences da perfumista. 

Butterfly, que tem como nome de batismo Daniel José Oliveira Júnior”. 
 

8) JOSÉ CARLOS MOREIRA FELIZ, FACADAS, 32 ANOS, 

FEIRA DE SANTANA, BAHIA. “Tivemos informações que o companheiro 

da vítima saiu no início de ontem por volta de 18 horas com uma mala 

nas mãos levando as roupas e seus objetos. Então ele é o principal 

suspeito, já que temos o nome e já sabemos onde trabalha, finalizou a 

Delegada”. 
 

9) JÚLIO DIAS E ALMEIDA, 45 ANOS, FACADAS, 

GUARATINGA, BAHIA. “O suspeito foi detido pela polícia e encaminhado 

até a delegacia da cidade. De acordo com o Delegado Sinésio Júnior, 

que investiga o caso, o adolescente disse em depoimento que a vítima 

era homossexual e que pagava entre R$ 20 e R$ 50 para ter relações 

sexuais com ele”. Apesar da declaração, o delegado informa que esta 

não será a única linha de investigação par ao homicídio”. 
 

10) MAURÍCIO JOSÉ SANCHES DE OLIVEIRA, 49 ANOS.
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Espancamento e estrangulamento. Salvador, Bahia. "Homem é 

encontrado morto dentro de casa. Namorado é o principal suspeito”. 
 

11) UELTON FERREIRA DE ALCÂNTARA, 45 ANOS, FACADAS. O 

crime tem característica passional, uma vez que ambos eram 

homossexuais e possuíam um caso e o autor do crime era muito 

ciumento. Nilton já havia cometido um outro homicídio anos atrás quando 

executou a tiros, João Veado, com o qual também mantinha um caso. 
 
 

 

CEARÁ  
 

12) MICHELE, 22 ANOS, TIROS, CANINDÉ, CEARÁ. Travesti 

assassinada após cobrar dinheiro de programa. 
 

13) AÉCIO COSTA SALES, 47 ANOS, A FACADAS, 

CEARÁ.FORTALEZA. Aécio teria desafeto com o travesti conhecido 

como Sarita que, inclusive, já teria tentado contra a vida da vítima em 

outra ocasião. 
 
 

 

DISTRITO FEDERAL 
 

14) DANIEL PINHEIRO DA SILVA, GAY, 31 ANOS, FACADAS, 

DF. Não. Por quê? Gay mata gay. Briga entre casal homossexual acaba 

em morte em Vicente Pires. 
 
 

 

GOIÁS 
 

15) ELIAS, GAY, 25 ANOS, PAULADAS, GO, GOIÂNIA. Um 

andarilho identificado apenas como Elias, o Itaberaí, de 

aproximadamente 25 anos, foi morto com várias pauladas na cabeça, em 

uma mata no Morro do Mendanha, na noite de domingo. Testemunhas 

viram Elias na noite de domingo junto com um homossexual identificado 

como Vinícius, que havia sido esfaqueado pela vítima há alguns meses. 

Os dois teriam tido um relacionamento rompido com a tentativa de 

homicídios contra Vinícius. 
 

16) FERNANDO ALVARENGA DA CUNHA, FACADAS, BELÉM
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DO BREJO DO CRUZ, PARAÍBA. O delegado Homero Perazzo 

constatou que o jovem teria assassinado em agosto de 2013 um 

homossexual na cidade de Goiânia com quem mantinha uma relação 

homoafetiva. 
 

17) BIANCA MANTELLI PAZINATO, 18 ANOS, FACADAS, JATAÍ, 

GOIÁS. Bianca foi assassinada e a polícia civil afirma que as suspeitas 

são duas amigas da vítima, de 16 e 17 anos, que estão apreendidas. 
 

18) ANDERSON SILVA SANTOS, FACADAS, CINDELÂNDIA, 

MARANHÃO. “As suspeitas são de que o assassino teria caso o rapaz e 

não aceitava o fim do relacionamento". O cabeleireiro poderia estar 

espalhando para amigos na cidade quais os homens que ele ficava, mas 

são informações inseguras. 
 
 

 

MATO GROSSO 
 

19) ILTOMAR RODRIGUES DE MORAES, CUIABÁ, MATO 

GROSSO. Segundo o policial, além da cerveja, a vítima teria pego uma 

porção de pasta base de cocaína com um vizinho na data do crime. “Ele 

falou, conforme as testemunhas, que há algum tempo não mantinha 

relações sexuais com ninguém e contratou esse rapaz para um 

programa. Porém, não pagou e o suspeito resolveu matá-lo”, afirmou 

Gustavo. 
 
 

 

MINAS GERAIS 
 

20) PÂMELA, TRANS*, 29 ANOS, FACADAS, MG, ITAÚNA. Não. 

Por quê? Gay mata gay. Uma travesti de 29 anos conhecida como 

Pâmela foi morta a facadas em Itaúna, no centro-oeste do Estado, na 

manhã desta terça -feira (10). O principal suspeito do crime, um homem 

de 52 anos, tinha um relacionamento amoroso com a vítima, de acordo 

com testemunhas. 
 

21) MUNIR AUGUSTO DA SILVA. GOLPES DA SILVA. GOLPES 

DE MACHADINHA E FOICE, IPATINGA, MINAS GERAIS. Segundo a 

polícia e confissões dos envolvidos, além de Mizael, participaram Shirley 

Luísa da Silva, 22 anos, e um garoto de 17 anos, que teria um caso
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amoroso com o comerciante. 
 

22) M.A.M. transexual.Itapeva, Minas Gerais. Morto pelo 

companheiro. 
 

23) RONALDO ARAÚJO CALDAS, 40 ANOS, ESGANADURA, 

MINAS GERAIS, BH. Corpo de bancário é encontrado em apartamento 

com sinais de agressão sexual e principal suspeito é companheiro, que 

está foragido. Crime choca moradores de edifício e da região. 
 

24) SUELI MAGDA DE JESUS E SILVA, LÉSBICA, 48 ANOS, 

TIROS, MG, BELO HORIZONTE. Não. Por quê? Gay mata gay. Sueli 

mantinha um relacionamento estável com outra mulher. A companheira 

dela contou aos policiais que uma das ex-namoradas da mulher é 

usuária de drogas e, durante muito tempo, não se conformou com o final 

do relacionamento, chegando a atormentar a vítima. Já outra ex- 

companheira de Sueli também foi assassinada. As informações serão 

investigadas pela Polícia Civil. O corpo dela foi encaminhado ao IML. 
 

25) WAUMIR LIMA, VALE DO AÇO, IPATINGA, MINAS GERAIS. 

Vizinhos sentiram o mau cheiro e chamaram a polícia. Ao arrombar a 

porta, a PM encontrou os corpos de Walmir Lima, 48 anos e do 

enfermeiro Flaudert Júnior, de 30 anos. Peritos da polícia civil 

encontraram sobre a mesa substância aparentando chumbinho. Vizinhos 

contaram à polícia que os dois homens mantinham uma relação 

homoafetiva bastante conturbada. 
 

26) FLAUDER JÚNIOR DA SILVA, VALE DO AÇO, IPATINGA, 

MINAS GERAIS. O mesmo caso de cima, eram companheiros. 
 

27) NILSON DE JESUS SILVÉRIO, 64 ANOS, 

ARAGUARI,MINAS GERAIS. Segundo a polícia militar, Nilson teria pago 

para fazer sexo com um travesti de 19 anos, momentos antes de 

chegarem ao motel. Cerca de 30 minutos depois, o travesti teria saído 

sozinho a pé. De acordo com as declarações do rapaz, a vítima teria 

consumido bebidas alcoólicas e ingerido comprimidos. 
 
 
 
 
 

 

PARÁ 
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28) EDILSON GONÇALVES CONCEIÇÃO, GAY, 44 ANOS, 

FACADAS, PA. SÃO JOÃO DE PIRABAS. Não. Por quê? Gay mata gay. 

Amigos mais próximos acreditam que o crime tenha motivação passional. 

O criminoso continua foragido. 
 
 

 

PARAÍBA 
 

29) LARISSA, 30 ANOS, ESTRANGULAMENTO, JOÃO 

PESSOA, PARAÍBA. Durante as investigações, a polícia foi informada de 

que a vítima entrou no quarto acompanhado de um casal, mas o homem 

saiu do local sem ser visto pelos funcionários da pousada. Testemunhas 

informaram que o homossexual era frequentador do local e costumava 

fazer pequenos furtos em seus clientes. Pelas características do crime, 

pode ter sido por motivo passional porque se fosse por execução os 

modis operandi seriam outros”, reforçou o policial. 
 

30) CARIOCA, NÃO IDENTIFICADO, GAY, TIROS, JOÃO 

PESSOA, PB. Caso amoroso com o “Rolinho”. 
 
 

 

PERNAMBUCO 
 

31) JOSÉ FELICIANO DA LUZ, GAY, 43 ANOS, APEREJADO, 

PE, SANTO ANTÃO. Não. Por quê? Gay mata gay. A vítima era 

homossexual e passou a segunda-feira inteira na companhia de um 

homem, que não foi identificado. Depois que o homem foi embora, o 

corpo de Feliciano foi encontrado em casa, com as marcas da agressão. 

Para a polícia, este homem é o principal suspeito do crime. 
 

32) JOANA, 31 ANOS, FACADAS, BOM CONSELHO, 

PERNAMBUCO. Ciúmes. O acusado foi preso logo depois. Teve um caso 

com a vítima. 
 

33) JOSEILTON PEREIRA ALVES SOARES, FACADAS, 

TIMBAÚBA, PERNAMBUCO. A polícia acredita em crime passional, já 

que a vítima era homossexual e tinha um caso com o acusado. 
 

34) ADENILSON JOSÉ DE SANTANA, 45 ANOS, FACADAS, 

PERNAMBUCO, RECIFE. Homem suspeito de matar o companheiro foi 

preso nesta quarta-feira pela Polícia Civil de Pernambuco. Adenilson
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José de Santana, 45 anos, foi encontrado morto, sem roupas, em um 

quarto de motel no centro de Recife, no dia 2 de agosto. Segundo a 

polícia, a prisão ocorreu depois de uma denúncia da própria família do 

suspeito. Euclides Augusto Pinheiro, 20 anos, alegou que cometeu o 

crime porque estava sendo ameaçado de morte por Santana. 
 

35) GIBSON JOSÉ SOUTO DA ROCHA, 37 ANOS, 

ENVENENAMENTO. Um homem foi morto brutalmente em seu 

apartamento, no bairro de Rio Doce, em Olinda, entre a noite deste 

sábado (15) e a manhã deste domingo (16). O corpo do jornalista Gibson 

José Souto Rocha, 38, foi encontrado amarrado em sua cama e seu 

rosto estava com manchas roxas. Segundo a Polícia Civil, o principal 

suspeito está foragido e o assassinato deve ter cunho passional. 
 

36) DAVID JOSÉ PEREIRA TORRES, 29 ANOS, 

ESPANCAMENTO, PERNAMBUCO, RECIFE. De acordo com o 

delegado Joaquim Braga, a principal hipótese é de que o rapaz tenha 

sido alvo de uma pessoa do seu próprio convívio, tendo o executor 

adentrado na casa com permissão, sendo posteriormente arrastado para 

a rua. Para ele, o fato de o corpo ser encontrado praticamente despido 

pode apontar para algum tipo de relacionamento entre o algoz e a vítima. 
 

37) ARISTON FRANCISCO CRUZ,36 ANOS, FACADAS. O 

Delegado Márcio informou ainda que o acusado tinha um relacionamento 

amoroso com a vítima que o mantinha financeiramente. 
 

38) JOSEÍLTON PEREIRA ALVES SOARES, GAY, 22 ANOS, 

FACADAS, PE, TIMBAÚBA. Não. Por quê? Gay mata gay. De acordo 

com a polícia, o acusado de ter cometido o crime é Antônio Francisco de 

Souza Filho, 35 anos, conhecido por ”Tonho”, que reside no local do 

homicídio. A polícia acredita em crime passional, já que a vítima era 

homossexual e tinha um caso com o acusado. 
 

39) NÃO IDENTIFICADO, GAY, 59 ANOS, FACADAS, PE, 

RECIFE. 
 
 
 
 
 

 

PIAUÍ 
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40) DENIELDSON ALVES ROCHA, GAY, 40ANOS, 

ESPANCAMENTO. Não. O delegado Matheus Zanatta afirmou que o 

crime do professor aconteceu após o acusado ter uma relação sexual 

com a vítima. 
 

41) FRANCISCO CABRAL NETO, 35 ANOS, FACADA. PIAUÍ, 

TERESINA. Não. Travesti atacada por outro travesti. Uma travesti morreu 

após ser atacada por outra travesti no cruzamento da avenida Miguel 

Rosa com a rua São Pedro, Centro/Sul de Teresina. O crime aconteceu 

por volta das 2h deste sábado. 
 
 

 

RIO DE JANEIRO 
 

42) ROMEU DE FREITAS, 47 ANOS, FACADAS, RJ. Não. 

"Chegamos aos menores através de testemunhas e de mensagens na 

rede social da vítima, que comprovou a relação entre o engenheiro e os 

adolescentes", revelou o delegado informando que os suspeitos 

confessaram o crime. 
 
 

 

RORAIMA 
 

43) PEDRO OLIVEIRA DA CONCEIÇÃO, GAY, 45 ANOS,RJ. 

Não. Gay mata gay. De acordo com informações do delegado Jorge 

Carvalho, a polícia chegou ao adolescente após diligências feitas pela 

cidade. Em depoimento, ele confessou o assassinato afirmando que agiu 

sozinho. "Segundo o menor, o crime ocorreu devido à vítima não ter 

pagado um programa sexual de R$ 400. Ele disse que atacou o 

professor com socos, pontapés e depois o enforcou", relatou. 
 

44) PAULO RIBEIRO DE MATOS, GAY, 57 ANOS, FACADAS, 

RR, AMAJARÍ. Não. Por quê? Gay mata gay. Testemunhas informaram 

que Ribeiro mantinha um relacionamento homossexual e que estaria 

brigado com o companheiro. A motivação para o crime poderia ser 

ciúmes. 
 
 

 

SANTA CATARINA
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45) RIHANNA, 24 ANOS, FACADAS, BLUMENAU, 24 ANOS 

BLUMENAU, SC. Não. Ainda segundo a polícia, Ismênio afirmou que 

Ricardo era homossexual e cometeu o crime após um desentendimento 

de natureza passional com Ricardo. 
 
 

 

SERGIPE 
 

46) GILDEVANDA SILVA DOS SANTOS, 42 ANOS, FACADAS. 

Não. Mulher mata companheira com mais de 60 golpes de faca. Crime 

teria sido motivado por ciúmes. 
 
 

 

TOCANTINS 
 

47) PAULO RICARDO ALMEIDA. Não. Ainda segundo a polícia, 

Ismênio afirmou que Ricardo era homossexual e cometeu o crime após 

um desentendimento de natureza passional com Ricardo. 
 
 

 

Eu pergunto: Por que a mídia não fala sobre isso? Pois é... Sem 

as exceções, a nossa mídia seria um horror. Temos que ter a diversidade.
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CRIMES REALMENTE HOMOFÓBICOS 

 
 
 
 
 
 

 

Agora, os dados dos gays que morreram por crime homofóbico, 

ou seja, morreram pelo fato das vítimas serem gays. 
 
 

 

1) NIVALDO, GAY, TESOURADAS, AL, MACEIÓ (MARECHAL 

DEODORO) Sim. Por quê? Segundo o acusado, a vítima tinha lhe 

apalpado as nádegas. Não gostou da provocação e matou a vítima. 
 

2) JUCINEI JOSÉ DE ARAÚJO BARBOSA, GAY, 46 ANOS, 

ESPANCAMENTO E ESTRANGULAMENTO, AM, MANAUS. Sim. Por 

quê? Matavam gays, era em sequência roubavam. 
 

3) CARLOS MACAMBIRA DA SILVA, GAY, 41 ANOS, 

ESTRANGULAMENTO, AM, MANAUS. Sim. Por quê? Em um sítio 

abandonado no bairro Santa Etelvina. Os mesmos bandidos que 

mataram Steve, Henrique e Guinei. 
 

4) STEVE HOST DA COSTA BARROS, GAY, 36 ANOS, 

ESTRANGULAMENTO,AM, MANAUS. SIM. Por quê? Homicídio. A dupla 

confessou durante a declaração o assassinato do estudante, e a polícia 

encontrou provas que demonstram que estiveram envolvidos na morte de 

outros três homossexuais de 31, 41 e 46 anos em Manaus nos últimos 

meses de 2013. Os irmãos também são acusados de ter roubado os 

pertences das vítimas. 
 

5) HENRIQUE JÚNIOR, 31 ANOS, FACADAS, AM,,GAY, 

MANAUS. SIM. Por quê? Mesmo bandido do anterior (Steve). 
 

6) OTOMIR PEREIRA DA SILVA, GAY, 42 ANOS, 

ESPANCAMENTO,PB, PARAÍBA. SIM. Por quê? Wagner Paulino 

Bernardo (Waguinho), 29 anos, acusado do assassinato, disse que ele e 

Josenildo Ferreira da Silva, ambos residentes no Bairro Alto do Cruzeiro, 
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na mesma cidade, bebiam na residência da vítima desde a terça (05). 

Otomir residia na Rua Políbio Pereira e na noite de ontem, ele teria 

passado a mão nas nádegas de Wagner. Ele não gostou e começou a 

espancá-lo, com socos e pontapés, principalmente na cabeça, até a 

morte. 
 

7) NICOLE BORGES, TRANSEXUAL, 20 ANOS, PR, CURITIBA. 

SIM. Por quê? Assassinos mataram porque pensaram que estavam 

“pegando” uma mulher. A travesti Natália Sotero, de 20 anos, foi 

assassinada a tiros na madrugada deste sábado (13) no bairro 

Boqueirão, em Curitiba. De acordo com o delegado Rubens Recalcatti, 

titular da Delegacia de Homicídios (DH), o crime aconteceu por volta de 

2h30, na Rua Bom Jesus do Iguape, em um ponto onde a vítima 

costumava fazer programas. 
 

8) RODRIGO PIRES FRANCO, GAY, 30 ANOS, 

ESPANCAMENTO E ESTRANGULAMENTO RS, BAGÉ. SIM. Por quê? 

Na sua preferência sexual estaria o motivo mais forte do crime. A morte 

teria sido motivada por preconceito. É o que conta o titular da 2ª 

Delegacia de Polícia, luís Eduardo Benites, que cuida do caso: “O crime 

foi motivado por homofobia. O suspeito contou que não era a primeira 

vez que a vítima o abordava”. 
 

9) CRODOALDO, GAY, FACADAS, CONCHAS, SP, SP. A 

abordagem pode ter sido o oferecimento de um programa. Além do 

preconceito, o acontecimento pode também ter sido incentivado pelo uso 

de drogas, já que, segundo Benites, os dois envolvidos seriam usuários 

de crack. SIM. Por quê? Policia Militar de Conchas na quarta feira (22), 

por volta das 12h40min, defronte à Praça Tiradentes, em um bar na 

cidade de Conchas, houve um desentendimento entre Crodoaldo, vulgo 

(Crodô), e seu irmão por parte de mãe Alex Oliveira, motivado, talvez, 

pelo fato de Crodô ser homossexual.
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ANÁLISE DOS DADOS 

 
 
 
 
 
 

 



Dados sobre a morte de homossexuais em 2013 
 

Mortes de homossexuais no Brasil em 2013, segundo a conta do 

Grupo Gay da Bahia: 313. Todas contabilizadas como sendo por razão 

de homofobia. 
 

Mortes entre gays (crimes passionais e outros): 47 

 

Mortes por outras razões (latrocínio, desavenças e até suicídios): 

257 

 

Mortes por crime homofóbico: 9 

 

A cada sete dias morre um gay morto por outro gay. Ou a cada 

168 horas, morre um gay morto por outro gay. 
 

Pessoas mortas no Brasil em 2013 (recentes dados anunciados 

no ano de 2014 pelo Mapa da Violência): 56.337 

 

Mortes por dia: 154 vítimas. 
 

Morreram no ano de 2013, 313 homossexuais (dados do GGB), 

ou seja, 0,55% do total de homicídios no Brasil naquele ano. 
 

A cada 28 horas morre um homossexual no Brasil. 
 

Excluindo-se as mortes por diversos motivos, morre a cada 40 

dias um homossexual por crime homofóbico no Brasil. 
 

Para cada 56.337 pessoas que morrem por ano no Brasil, apenas 

nove morrem por crime homofóbico, ou seja, 0,0159...por ano. 
 

Em 2014 e 2015, o Grupo Gay da Bahia (GGB) divulga mais 

relatórios Anuais de Assassinatos de Homossexuais no Brasil. As mentiras 

continuam  com a mesma estratégia das informações de 2013. Em 2014, 

326 mortes e em 2015, 318 mortes. 
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       Se morreu um gay, foi por homofobia. Não existe critério. 
 

Lamentável tamanha abominação fraudulenta.



A Farsa dos Crimes Homofóbicos no Brasil – Página 135 

 
 
 
 

 

QUEM É DI MARTINO? 

 
 
 
 
 
 
 

Dário Di Martino é jornalista e escritor; 48 anos, formado pela 

Universidade do Vale do Rio dos Sinos, São Leopoldo, Rio Grande do 

Sul). Atuou no Rio Grande do Sul, nas Rádios Guaíba Bandeirantes e em 

diversas assessorias de imprensa. Entre elas, na editoria de rádio do 

Palácio Piratini, do então Governador Antonio Brito. Também foi assessor 

do deputado Alexandre Postal na Assembleia Legislativa do Rio Grande 

do Sul. Trabalhou nas campanhas eleitorais de diversos candidatos, 

entre eles, Paulo Odone, Mendes Ribeiro Filho, Irapuan Teixeira, Coronel 

Olintho Martins, Antonio Britto. Foi editor-fundador do Jornal cultural 

Enfoque Gaúcho, articulista do Jornal do Comércio, Jornal Militar Ombro 

a Ombro e portais na internet. 
 

Foi membro do diretório estadual do extinto Partido de 

Reedificação da Ordem Nacional (Prona), conhecido partido de liderança 

do então médico e deputado federal Enéas Carneiro. Coordenador de 

Programação da TV Porto Alegre, canal 06 a cabo. Foi produtor, editor e 

apresentador do Programa Doa a Quem Doer!, o primeiro programa no 

Brasil semanal que noticiou e contestou a versão oficial da esquerda da 

revolução de 64. 
 

Em 2005, escreveu o livro “É Proibido”, em que sugere a 

proibição do símbolo comunista no Brasil. 
 

Em 2007, ganhou o prêmio Jornalista Destaque na área de 

Programa de Televisão, pela revista VIP de Porto Alegre. 
 

Atualmente é funcionário público municipal em Cidreira, litoral 

norte do Rio Grande do Sul, e escreve no próprio portal de domínio 

www.jornalistadimartino.com.br. 
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