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• Dia: 02 / Junho / 90 - 22 Horas 

DIVERTIDA PEÇA TEATRAL 

COM 3H0W DE DUBLAGEM 

CONVITE: (2$ 100,00-Direito n uma 
cerveja 

adog-g 
Ediçao Especial abril de 1990 

Nesta Edição: 
§ 
§ 
.§ 

- Violência contra 5 
homossexuais: até § 
quando? 

§ 
- Dia Internacinal § 

de Solidariedade §, 

aos Portadores de § 
AIDS. 

- Calendário de 
Atividades. 

- "Deu no jornal': 
notícias interes:-
sentes publicadas 
pela imprensa diá-
ria. 

mA 
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inaugursçao 

EDITORIAL 

DISQUE AIDS ATOBÁ: UVA VITÓRIA'' ' ''' 

A ideia de um serviço telefônico 
para atender, informar e orientar a 
comunidade homássexual, já é bem an-
tiga, mas hão tinha sido concretiza-
da por um lado pela falta de dinhei-
ro (obviamente), e por outro, pela • 
'falta de clareza dos objetivos e da 
.viabilizaçgo do projeto em si. 

Mas agora conseguimos! 
E esta vitária tem um significado 

muito maior para n6s. Enquanto algu-
mas pessoas pensam que vamos fazer 
filantropia barata pare podar entrar 
no ceu, e, esto redondamente engana 
das, nés, do ATOBÁ, pensamos na vit-J 
ria política que isto significa; um 
grupo gay/lesbico, pobre, da zona o-
este., sem °doutores", conseguindo 
organizar e fazer funcionar um "hot-
line", é uma vitária! 

Obrigado FundaçZo Ford pela confi 
ança depositada. Não vemos decepcio-
nar. 

DISQUE PIDS ATOBis - 20 d.e maio, 19 horas 



20 de Maio de 1990 

"Dia Internacional de Solidariedade aos Portadores de AIDS!: 
(e inauguração do DISQUE AIDS ATOBÁ) 

Todos os. anos, nesta mesma data, os diversos grupos que 
trabalham com AIDS, realizam um ato de unidade e solidaria-
dnde aos portadores de AIDS. 

É um ato .muito bonito e que culmina com todos cantando u 
ma mlásica e segurando velas acesas. 

Contamos com a sua presença, pois junto a mais de 200 ci 
dadas do mundo todo, estaremos realizando o ato e inauguran .
do o DISQUE AIDS ATOBÁ; 

Até lá! 

*********************************************************** 

NOTAS 

0. O ATOBÁ participou através de seu presidente--Robson- e 

mais dois representantes por conta do grupo - Paulo e Liana 

do III Encontro da "Rede Brasileira de Solidariedade ONGs/ 
AIDS" , noe0dias 20, 21 e 22 de abril. Esta "Rede" é uma en 
pécie de associação de todos os grupos que trabalham com a-7.

AIDS-no Brasil. Logo logo teremos mais notícias. 

0 O ATOBÁ aderiu ao boicote à "VI Conferencia Internacional 

de AIDS de São Francisco (USA)" por não concordarmos com as 

restriçSes do governo norte-americano à entrada de homosse 

xuais e soropositivos no pais. Tal qual a maioria dos gru - 

pos do mundo todo, não mandaremos nenhum representante0 

. O ATOBÁ participou de um painel e uma mesa redonda no. 

"Simpósio Multidisciplinar de AIDS" promovido pela Academia 

Nacional de Medicina e pela Academia Brasileira Militar de 

Medicina nos dias 16, 17 e 18 de abril a convite do Dr. Má-

rio L. Rochocz. Os conferencistas representantes do ATOBÁ 

foram Paulo C. Fernandes e Rodolfo Skarda. 

CRESCE A VIOInNCIA CONTRA OS HOMOSSEXUAIS... 

É cada dia maior a violancia contra as pessoas, e t=bem 
contra os homossexuais. Todos os dias tem uma manchete de 
um homossexual morto de maneira violenta, e, pior ainda e a 
violá'ncia da omissão das autoridades. 

Assim, a omisso das autoridades e a impunidale destes 
crimes geram todo tipo de especulação, fazendo .com que con-
tinuemos a viver no medo e na marginalidade... 

O ATOBÁ marcou. audiando Com o Secretário de Polícia 
vil mas até agora não obtivemos resposta, tudo continua 
como antes na terra de Abrantee... 

Agora entramos em contato .co o grupo "TORTURA NUNCA rArs 
que se dedica à luta contra a.parsegaição de minorias como 
nós. Fomos bem recebidos e agora sabemos com certeza que a 
nossa luta não é a .luta de um punhado de pessoas, mas a lu-
ta de muitas pessoas que estão cansadas da impunidade neste 
pais. 

Quem estiver afim de dar uma força ao ATOBÁ participando 
das reuniSes do referido grupo e ie 'marcar com o Paulo. 
* as reuniSes do TORTURA NUNCA MAIS são as 2Q feiras as 19 
horas, no Sindicato dos Joranalistas (Rua Evaristo da Vei-a 
16, 172 andar). 
1 1 11 , 1 1 , 1 1 1 1 1 1 , 1 1 , 11 11 1 1 1 1 , 1 1 1 1 1 1 1 , 1 1 1 1 1 1 t 1 $ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 l l l l l R e 
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Besn-,,It4:-‘ o souto cio 
Noivo fugiu 
de Pitti com 
o padrinho 

VENEZA — A milionária austra-
liana Anne Margaret "Pitti Pat" 
Primrose Dunlop, de 36 anos, her-
deira da indústria de pneus Dun-
lop, não pôde casar-se no mágico 
cenário de Veneza, como era seu 
senho: o noivo, à última hora, fu-
giu com o padrinho, provocando 
um escândalo. 

Tudo estava pronto para o casa-
mento de "Pitti Pat" Dunlop e Lo-
renzo Montesini, de 40 anos, geren-
te da empresa australiana Quitas, 
e que reivindica o título (venezia-
no) de Príncipe Giustiniani. O ro-
mance começara durante um tdio 
internacional, e seria coroado com 
o que já estava sendo chamado de 
o casamento do ano, na Basílica de 
San Pietro di Castello,- das mais an-
tigas de Veneza. 

Mas o charme de um dos padri-
nhos do casamento, o costureiro 
australiano Robert Straub, foi de-
mais para Montesini. Durante a 
longa viagem de SydnIko para Ve-
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neza, ele confessou seu problema a 
um outro amigo, John Lane, que o 
convenceu a abandonar o projeto 
matrimonial. 

Interrompendo a viagem em Flo-
rança, o noivo ligou para "Pitti 
Pat", avisando que desistira do pa-
pel de Príncipe Encantado, pois se 
encantara pelo padrinho. E arre-
matou, antes de desligar: "Sinto 
muito, não há mais nada a fazer". 

Acredita-se que houve altos pre-

juizos materiais, 1).c:ás a família da 
noiva foi obrigada a cancelar no úl-
timo momento o banquete enco-
mendado a Arrigo Cripriani, dono 
de um dos mais famosos restauran-
tes de Veneza. Os 60 convidados, 
vindos de diversos países, deixa-
vam ontem a cidade, lamentando a 
sorte de "Pitti Pat" e de sua mãe, 
Lady Primrose, que estão fechadas 
no Palácio Pisani, por elas alugado 
para a ocasião, e que, como é com-
preensível, não recebem ninguém.. 

C.o.Sa 11-0Z 

rigo no carnaval: 
nao nega 
camisinhas 
A campanha de preven-

ção contra a Aids durante 
o carnaval corre o risco de 
ficar, literalmente, só no 
papel. A distribuição gra-
tuita de preservativos, - fei-
ta em grande escala pela 
Sociedade Civil de Bem 
Estar da Família (Defli-
tam), poderá ser interrom-
pida por causa do atraso 
ná liberação de quatro mi-
lhões de camisinhas, doa-
das pelo • Governo arneri-

(rf't ("1 

ra...{1s 
cano, que estão retidas há 
cerca de um mês no Porto 
do Rio. Entidades como o 
Atobá (movimento de 
emancipação homosse-
xual) devem, por isso, res-
tringir sua campanha à 
distribuição de cem mil 
panfletos, confeccionados 
pela Secretaria estadual de 
Saúde. No ano passado, o 
Atobá chegou a distribuir 

50 mil preservativos du-
rante o carnaval. 

)s problemas enfrenta-
pela Bardam não atra-

liaram apenas os planos 
Atobá. Com um estoque 
ticamente nulo, a Coor-
adora do Programa Co-
nitário do Rio de Janei-
la Bemfam, Ana Glória 
es, pediu dez mil pre-
rativos emprestados ao 
grama Comunitário do 

maranhão. A quantidade, 
no entanto, é insuficiente: 
só no Rio são distribuídos 
mensalmente cerca de 200 
mil preservativos. 

De acordo com o Secre-
tário Executivo da Bem-
fam, Márcio Schiavo, a li-
beração dos quatro 
milhões de preservativos 
depende agora do Ministé-
rio da Saúde. 

COMO AJUDAR A ATOBÁ 

se oferecendo como volunth-io: com o funcionamento do DIS 
QUE AIDS ATOBÁ, temos gente agora o dia todo, e estamos sem 
pra precisando de UZ2 

. doando materiais de escritgrio: pastas de arquivo, envelg 
pes, canetas, tinta corretiva, papel oficio, material de de 
senho,etc. 

• doando artigos gerais: copo (de vidro ou. descartávei 
tinta, fios, lámpadas, cadeiras, bancos, livros (sobre seu 
alidade e homosseuualismo), tábUas, telhas eternit etc. 

. separando recortes de jornais e revistas que falem sobre 
,homossexuais, identificando a f'onte e a data. 

. doaçaes em dinheiro: diretamente cdm o tesoureiro (I,Ie 
Silva) ou depositando em nossa conta no Bsanco do Brasil 
"ATOBÁ - Movimento de Emancipao?lo Homossexual", 
'Centro-Rio (0001-9), conta n2. 408.759-3. 

CALENDl:RIO DE ATIVIDADES

E. 
o

Maio: 
Dia 06 (domingo), 19 h: reuniZo geral (debate) . . 
Dias 09,10, 11 e 12: panfletagens em pontos gays da cidade 
maiores informaç3es com o coordenador da atividade:Paulo * 
Dia 12 (sábado), 18 h: reunia de diretoria 
Dias 16, 17, 18 e 19: panfletagem... idem 
Dia 20 (dom.) 19 h: Inauguraç-ão do DISQUE AIDS ATOBÁ-- --ilin 
Internacional de Solidariedade aos Portadores de AIDS. 
Dias 23, 24, 25 e 26: panfletagem... idem 
Dia 26 (sbado), 18 h: reunio diretoria. 
Dias 30, 31e ide junho: panfletagcns... idem 

Junho: 
Dia 02 (sábado), 22 h: Festa da "Rainha da Sucata% 
Dia 03, 19 h: reuniZo geral (debate) 
* abertura do período eleitoral no ATOBÁ 
Dia 06, 07, 08 e 05: panfletagem... • idem 
Dia 09 (sclbado), 18 h: reun.igo de diretoria 



Diaa 13, 1.4 7 15 P 16: penfletagem... idem 

Dia 17 (domingo), 19 h: Eleiçgo da nova Diretoria do ATOBÁ 

os anos 90/91. 
20, 217 22 e panfletagem.... idem 

Dia 23 (52. ado), 18 h: reunio diretoria° 

Dias* 27, 28, 29, e 30: panfletagem... idem 

* Dia 28 de Junho: AniverwSrio- de rundaçgo do ATOBÁ e 

Dia Internacional do Orgulho Gay. (ver dia 01/07). 

para 
Dias 

Dia 01 (domingo) 

* Comemoraçgo do 
** Posse da nova 
Dias 04 1 05 e 06 

Dia 07 (sloado), 

ATOB) 
Dias 11, 12, 13 
Dia 15 (dc±ingo) 

, 19 h: Reun o geral 
aniversario do ATOBÁ 
diretoria. 

: panfletagem... idem 

22h: "TV-GAYPIRA"-(41 festn caipira do 

e 14: panfletégem... idem 

19 h; reunigo geral ( tt.) 

Bispo quer proibir • - rem:nu de láticas 
SÃO JOSÉ — O Arcebis-

po de São José, Dom Ro-
man Arrieta, pediu ontem 
irritado às autoridades que 
impeçam a realização do ' 
Segundo Encontro Lésbi-
co-Feminista da América 
Latina e Caribe, programa-
do para realizar-se entre 
os próximos dias 23 e 27 
nesta capital. 

"A Costa Rica sempre se 
caracterizou por seus valo-
res humanos e espirituais, 
e um encontro desta natu-
reza é uma mancha no ros-
to da Pátria", disse Dom 
Rornan. 

Do encontro, numa fa-

zenda particular, partici-
parão umas 150 mulheres 
heterossexuais e lésbicas 
da América Latina e Cari-
be. Também estarão pre-
sentes especialistas em 
Síndrome de Imunodeflèn-
eia Adquirida (Aids). 
• 'LAMBADA' — Um de-
putado hondurenho do 
Partido Nacional (gover-
nista), Olinan Serrano, 
propôs no Congresso que 
se proíba a difusão nas rá-
dios da dança lambada, as-
sim como a projeção dos 
filmes sobre o ritmo sen-
sual brasileiro. 

-1..-;,fc-1 ,71c,fddetalV/Pfoidd 

Homossexuais: 

terminou o 

evento nacional 
Terminou, ontem, o 

Quarto Encontro Nacional de 
Homossexuais, realizado em 
Aracaju, desde a última quinta-
feira, com a presença de médi-
cos, sociólogos, psicólogos e lí-
deres do movimento gay de todo 
o pafs que debateram os princi-
pais temas e problemas que afli-
gem este segmento social. 

Um dos principais temas 
foi a campanha nacional de 
combate à AIDS, além de outros 
relacionados com o movimento 
homossexual em todo o Brasil, 
suas formas de luta, as discrimi-
nações ainda sofridas, e princi-
palmente as mais variadas for-
mas de violência prati,^acias 0.
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