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Quem luiser trocar correspondgnois com outros leitores de 

ver' enviar -seu nome s endereço (ou caixa postal) com um; 
xerox da certeira de identidade --------
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MNOWNONNOW 

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

Já aconteceram trés vezes de pessoas que no tem nade hae 

ver com 9 gente receber correspondgncia nossee reclamar. 

Duas delas foram pessoas que rereberem certas nossas e re 

enviem pare outros para coloca-los em situaçgo dificil 

enquanto o terneiro foi uma pessoa que deu um endereço e 

nome como rende seu para prejudicar outro. De qualquer ma 

neire estes maus elementos se utilizarem do preconceito - 

de que inclusive sgo vítimas para brincadeiras de mau .-

gosto. Se vecg receber material de divulgação nosso e não 

tem nade conosco, por favor nos
********************************************************* 

D-RETORTA ELEITA:

Presidente - Robson de 0. Souza 

Vice-Pres. - Peulinho Nogueirn 

Secretário Geral - Ivo 
Tesoureiro - Gerson 

12 Serleão 

2 2 Voul - Adeuto 

* a posse será comemorada na reunigo do dia 01/07 

Apoio: 
Secretaria Estadual de Saúde 

FUNDAÇÃO FORD 
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Eais um ano de ATOBÃ se pessou, muitas coisas acontece 
e á hora de refletirmos . 
Sem davida que não vamos ficar avaliando as fofocas já 

o departamento de invejas e frustaçges não existe... 
Se tem algo que deve ser olhado com atenção é o traba-

entre as mulheres, que este na estaca zero outra vez , 
como tairbém o grupo de estudos que não deixou o papel ate 
hoje, elém do Boletim informativo que não sai com re,sulari-
dede, e, a continua eusgncia dos travestis que continuam a 
se sentir discriminados. 

Mas 9 avalinçgo no passa s6 pelos pontos negativos, , 
temos que falar do escr1t6r10 90% pronto com a aquisição de 
urr, armário, duas meses; a correspondência_em dia,  o arquivo 
arrumado, as festas tem sido bons, o andamentó das reuniSes 
tem sido bom, e, por fim, um DISQUE AIDS funcionando a todo 
vapor. 

1(5jico que e muita coisa, mas não devemos nos conten 
ainda, pois ainda temos muito chio pela frente... 
Continuar com o ATOBÁ na mesma linha, resgatar o trnba 

lho entre es mulheres, fazer o grupo de estudos funcionar 
regularizar o Boletim informativo, promover mais palestras, 
cursilhos, gtividades de confraternização, enfim, melhorar 
no que for possível, sempre cim a sua colabora 
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A todas 9S pessoas 
enviado colaboreçUs. 
brigado. 

DISQUE AIDS ATOBÁ 
332-07-87 
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PPOS AMIGOS DE LONGE... 

Aldm de questgo enterior, 

uma das C0i0993 que as nossos 

novos amigos de cx. postal / 

tem pedido d um contato mais 

pessoal do que ad o boletim 

o que tentarews na medida 

do poss{v@ pois sgo mafs. de 

3.000 cartas por mes... 

Um outro problema d o de 

estarem muito distantes da 

gente. Segue junto entgo o 

endereço de outros grupos, e 

para quem estiver distante 

destes vai então uma ideia : 

por que não procurar 3 bu 4 

amigos e fazer um ndcleo de 

discussgo sobre os problemas 

mais comuns dos nossos dia a 

dia. 

Quem sub"os nUeleon no 
crescem e acabam virando no-

vos grupos? 
• ê ,P C P• ft ,. 1Y t Qe , c) 

.)15tsim,T. AIOS p,roedt 
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NO.,^ 
--t+" • O ATOBX Eovimento de Eiilancipaão 

0
Homossoxual, g uma aesociaçgo civil w

.ç 
sem fila lucrativos, sem vínculos a 

t?) qualquer partido político ou religigo 

e é re2,1strad9 no Cartório de Regia - 

tro Civil da Pessoa Jurídica. 

O nosso objetivo é a união e inte-

grnÇ5o entre todos(as) homossexuaie 

masculinos e femininos, para juntos 

lutarmos pelos nossos direitos, con 

trn to Ir e qu,alquer forma de precon 

ceito u diecriminação. 

, .Ju e-ea e nóet 

Nunca é demais 

lembrar as ma-

neiras de se / 

continuar a a-

mar sem se arrio-

dar.k 

*observe se o seu parceiro no 
tem ferimcntos no pánis, 111,1a 

ou boca*evite que o esperma en 

tre et contato com olhos, beca 

ônus, nariz ou eepinhas*evite 

O sexo oral se estiver com fe-

rimentos na boca*une camisinha 

sempre que houver pene traço* 

4 jamais use vaselireguse sempre 

estante creme lubrificante ao 

vel em Agua (creme hidretan-

de pele que sai com deur) ru 
a caeo esfole um prYuco a gins 

e (cabeça do p.ánia) passe um 

ouco de creme entes de colo - 

g r a camisinha! 

Para maiores informaç3es 

so li ar para o DTSOC ATDS 

ou nos escrever. 

Vigília por vítimas da Aids 
ilumina noite da Casa Branca 
vigilia pelas vitimas da Aids 

las acesas em várias partes do r 
marcaram, na noite de domir. 

SÃO FRANCISCO, EUA - a r  re (.; ,„ o (i 0-Ç sori e uunumãhroáa. lesup: 0",..,et.s,,,,vd. ie..pornsSiiaãanl icenorFenactete.ten-e..

do di ,1 ar.terier) EUA, onde a primeira dama Ba, 
Bush acendeu velas nas janelas 
Casa Branca, manifestantes que pro-
testavam por mais verbas para pes-
quisa da cura da doença em frente ao 
Instituto Nacional de Saúde, em Be-
thesda, no estado de Maryland, fo-
ram reprimidos pela policia, ontem 
pela manhã. 

De Soweto, na África do Sul, a 
Praga, na Tcheco-Eslosáquia, ceri-
manias reli - as e comidos deram 

ma s 
memória de mais de 200 mil pes 

oas vitimadas pela Aleis. No Rio de 
aneiro, foi inaugurada no domingo a 

sede do grupo Atobá, que lançou o 
projeto disque-Aids, para esclareci-

entos de dúvidas sobre a doença. 
' shington,..unr 

co foi real tY-tios degraus do Lin-
coln Memorial, enquanto 15 ativistas 
de um prunn A. dos dtmitos 

4 
— 22/05/90re,. 

- tratam,. , aves, do 
Mobilização contra a Aids, disse em 
São Francisco que o grupo pediu ao 
presidente Bush que participasse da 
vigília anual, mas ele viajou para Por-
tland. no Oregon. 

Em Milão, na Itália, cerca de 200 
pessoas st deram as mãos em circulo, 
ouviram relatos de amigos e familia-
res de vitimas da Aids c fizeram uma 

,rii a 

1E.‘11517N A MICA 

(-2 //;;. / 

eu ..,.. 4 

Em Melhurne, na Austrália, a )-
gilia incluiu uma exposição do pré, "•... • t''' A to de um Memorial da Aids '

soas que morreram da uoer , 4,0 ..,,r -.‘. 

V. 410(5-,.
contém mais de 10 mil 

soas se reuniram no 1-eatrr - I;Ititx lith., 144,. ak .:e' s';7tisériA:a7a"'depsta 

,., P/ 4, in :ISA,. • 
4 • / Santiago, no Chile, cerca di,,'- -,,, e //ft 

Flores, no sábado à noit• . 04, '4 4 '''r,wh.-.4 dv., xioisas sobre
tir a um programa de ' 4 

,Ire 
0/1._.-J-•. ( 4% ' .#` .1Pos I pessoas per-

ca c teatro. enquantu ' 'emkp, Q4,.. . os na cidade de 
Checoslosáquia, 50 homos.. 4  -c7 :4‘N ',lendo US$ 3,82 

- 

zeram uma fogueira e camini.-  Francisco, 20 mil 
pelas margens do Danúbio, até um. rttiow ':-rain de quatro pas-
igreja da cidade. Antraram em frente à 

Nos Estados Unidos, onde em pret . . Idade.

o 

Ccrao fazer-sem - 
6 6 u uso 

camisinha, 

Cd
não porque 
desconfio de 
vocé e sim 

porque quero um bem entre 
nós dois", diz Cláudio, 
integrante do Grupo 
ATOBÁ - Movimento de 
Emancipação Homossexual, 
fundado em 28 de junho de 
1986, comemorando o 17? 
aniversário do Dia 
Internacional do Orgulho 
Gay. A data vem sendo 
celebrada desde 1969, 
quando os homossexuais de 
Nova Iorque, cansados de 
serem presos e explorados 
por extorsão, reagiram a 
uma batida policial. O 
grupo é uma associação 
civil sem fias lucrativos, 
sem vínculo a qualquer 
partido político ou religioso, 
171IP inm Pritnn 

união entre os 
homossexuais. Vivem de 
doações e, independente de 
lutar contra a 
discriminação, o ATOBÁ 
vem prestando um valioso 
serviço à sociedade. Não 
discutem apenas a questão 
da AIDS, mas Lambem 
alertam para outras 
doenças sexualmente 
transmissíveis, como stfilis, 
gonorreia, cancro etc. Seus 
objetivos sôo claros e 
eficazes. Distribuem cerca 
de três mil camisinhas por 
mês e mais de 100 mil 
panfletos. Dão apoio 
psicológico) informam e 
orientam centenas de 
pessoas que os procuram 
através do Ligue AIDS - 
332-0787-, primeiro 
sistema de atendimento por 
telefone no Rio. 
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Disque para viver 
O grupo homossexual Atobá lança hoje um aerviço telefônico 

H
oje e o dia da 
Vigilia Inter-
nacional pe-

las Vitimas da Aids 
e. para não deixa-lo 
passar em branco, o 
grupo de-emancipa-
ção homossexual 
Atobá, .criado em 
85. inaugura o Dis-
que-Aids. Quem li-
gar para 3324)787 
vai ter sua ligação 
atendida numa casa 
no subúrbio de Ma-
galhães Bastos. on-
de funciona o grupo gáy mais atuante 
do Rio. E quem atender saberá do que 
está falando, tirando dúvidas sobre 
Aids e outras doenças sexualmente 
transmissiveis: para isso, os membros 
do grupo fizeram um curso de capaci-
tai> psicológica com um especialista 
americano - enviado pela Fundação 
Ford. que financia o projeto-- e Outro 
de capaeitação técnica sobre detalhes 
médicos. "É absurdo que o Estado até 
hoje não tenha feito isso", diz Rodolfo 
Carlos Skarda. coordenador do pro-
grama de Areis do Atobá. que temi 
cerca de 300 membros eferivos. 

Com orientações diversas, mas 

O g: 142152

'Guia gav' para 
a Copa tio Mundo 

começou a ser d;stribuido esta 
SPInana em Milão rio mil cópias de 
um guia gay destinado aos ho-
mossexuais que desembarearão 
na cidade para a i:opa do Mundo. 
Em italiano e ing,;,s, o gula indi-
cará pontos de encontro, brires, 
resaurantes. lojas, sex shops, 
sex-em entas. praias livres e o cen-
tro tle assistmi ia •;:uti[ária dl, Mi-
lão Os organizadores ainda qui-
seram anexar uni preservativo, 
mas no final o "brinde" foi des-
cartado. 

Agenda
O ÁNS0t1,1'4;3t1 }11",i,ik11,1 

Aid,e Qui-ia 5, 
.139-5,171 [.] 1.10,to 
ai e eitos ( e e Xpoiti Religi. • 
so Contra .1 Ald,. 2(5.5747 C.1 Gru. 
Ni ' de Apoio a riekeiteào Aids• 
571-1141 O l);-.4u,,-Aids Atoki 

:1 s:Nicto. da, 7h a', :2h1-
33:417s7 de I I t v. 
("ents'il /1/411õainta da Se. 
efelaria de Saiide, Rua do Resende, 

"Orreo, o Seeteimi,, 
de Saúde (outra. 1100%11;N...4: 240-
413, 1. , 

'gra sempre com finai 
•jamento de inst 

ições estrangeila 
: 

nos últ 
• ai , 
et t 
Os (ira, 4-) 
Apoio à Prevençã 
à Aids iGapat 
existem em oito e 
lados, dando asse 
tência a doentes 
esclarecimento a ir 
teressados. A Asse 
ciação Brasileira li 

terdisciplinar de Aids (Abra) promox 
campanhas para grupos especifico 
como os operários da construção civ 
O Grupo Pela Vidda (Valorização, I: 
tegração e Dignidade do Doente 
Aids). formado basicamente por pe 
tadores do HW, zela pela cidadania 
dos pacientes. O Instituto Brasileiro de 
Inovações em Saúde Social (Ibiss) tem 
verba de uma fundação holandesa pa-
ra trabalhar com michès. O Movimen-
to Prostituição e Direitos Civis e o 

r) trUltt1S sei 

LEGALIZADO O C4SAMEN10 
HOMOSSEXLA I _.. -----

A Dinamarca tornou-se o pri-
meiro pais da Comunidade Euro-
péia a legalizar os casamentos ho-
mossexuais", noticia o jornal 
The Times, de Londies. "Compa-
nheirismos registrados" entre va-
ffies ou mulheres podem agora usu-
fruir as mesmas vantagens que 05 

casamentos heterossexuais, inulusi-
ve os benefícios sociais. a tributa-
ção: e o divórcio. O projeto de 
lei, aprovado pelo Rolamento di-
namarqués por 71 VOO contra 47. 
permite que haja titui ceriroAnia 
civil, e, se algum sateidote se dee-
puser a celebrar os tilos necessá-
rios, pode faza1-lo legalmente. Os 
peritos médicos esperam que a 
nova legislação estabilize os rela-
cionamentos homossexuais e assim 
contribua para conter a muni epi-
demia de AIDS. 

vo,,rkst.t/11 - 1 s .s 
caí,/ 6(34.1t" 

•fr.)* iC tl eN 
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So2ução, uma espera 
intemifinável 

diretor da 
. Dimsão 
Nacional de 
Doenças 
Sexualmente 

TranstnissiveisIAIDS, 
Eduardo Cortes, 38 anos, 
tem nas mãos um sério 
problema. Pôr em prática o 
novo programa de combate 
à epidemia, no governo 
Coltor. Ele se dizum 
otimista, mas reco nhece a 
ineficiência das campanhas 
veiculadcis atei hoje, porque 
ndc, surtiram filei os e, pior, 
geraram polaco 4a 
populaçao, alem e os 
órgdos de sande nó° terem 
atingido suas niv-it s. 
Eduardo Cortes e td 

disposto afazer o melhor, 
tentando não cometer os 
mesmos erros. No entanto, 
as pessoas ligadas aos 
movimentos anti-AIDS 
preferem manter uma certa 
reserva. "Há algum tempo, 
nós estudamos a 
possibilidade de fazer 
exames de AIDS aqui nc,
ATOBÁ. É evidente que 
tudo seria confidencial, ti 
procuramos o Eduardo 
Cortes. Marcamos uma 
reunido, ele combinou tudo, 
só que acabou não 
aparecendo. Nunca ritas 
tivemos contato com ele. 
mas com certeza 
voltaremos a procura-to", 
diz Rodolfo. (Cláudia Lopes) 



Atobá inaugura o Disque Aids 
Serviço orienta 
e tira dúvidas 
sobre a doença 

É possível pegar Aids ern água de 
piscina? Não, não é. Mas o grau 

de desinformação sobre a doença é ião 
grande que há quem pense que sim. 
Dúvidas como esta estão sendo esclare-
cidas uesde on pelo rapo Atobá, 

efesa e orno siais, através do 
t !done 332-$17q. 

Divulga& em arn la reportagem 
43Nrb. pela revista 
Domingo, o serviço Disque Aids come-
ça a funcionar hoje, oficialmente, es-
clarecendo e orientando a população. 
Ontem, entretanto, antes mesmo de 
inauguração oficial, no Dia internacio-
nal de Vigília e Solidariedade aos Por-
tadores de Aids, o telefone não parou 
de tocar. 

A mulher que perguntou sobre a 
água da piscina estava preocupada 
porque tem um amigo portador do vi-
,as Eia isequenta sua piscina e ela, 
temerosa, troca a água toda vez que 
(sso acontece. Ficou mais tranqüila de-
pau que um dos Integrantes do Atobá, 

Cláudio Soares, exslicou que o vinis 
não vive na água. 1 • 

Muita gente quis saber também se 
há perigo de contarninação através de 
sexo oral. Outro integrante do Atobá. 
Márcio Leal, explicam que essa é uma 
prática de baixo riseb. mas é preciso ter 
alguns cuidados, como evitar o chntato 
da boca com o esperma. Outros per-
guntaram se o vírus é transmissível 
através do beijo. Márcio respondeu ca-
tegoricameine: não. Mais de uma pes-
soa teleronou querendo saber st' CIOS. 

"TlfiCillAids. Mais unia vez. 
Uai? e•a rápida. 

siya ?, --aaupad o 
i „,"" s9,1 as_ • . s através 

s)j a ' e roci4r. 
5., /2 O OP U 'CO é 

2"1 ss • quase. • -a d, ir 
Aids dessa na,— a-
tada se cortasse e pb, -ete
mente o barbeador para ou, que 
também teria de se cortar." 

A partir de hoje, o Atobá estará 
esclarecendo dúvidas sobre a Aids, das 
7h às 22h. OliCM recorrer ao Disque 
Aids não precisa se identificar. Os inte-
grantes do Atobá esperam que o chefe 
do Departamento de Doenças Sexual-
mente Transmissiveis, do Ministério da_ ._okosas, não é recomendável." 

Saúde, Eduardo Cortes, cürnpra a pro-
messa de possibilitar ao grupo a reali-
zação de testes anónimos e gratuitos 
para detecção do viras da A ids 

Paulo César Fernandes, um dos 
coordenadores do serviço, contou que 
muita gente quer informações sobre o 
uso coifem da camisinha. principal-
mente para coito anal. "As camisinhas 
têm lubrificação para o coito vaginal, 
mas com !seqüência arrebentam na re-
lação anal", explicou. Um hosnem tele-
fonou contando que, mesmo usando 
vaselina, o preservativo se rompe nesse 
tipo de relação. 

Cláudio Soares esclareceu que o, 
uso de lubrificantes oleosos piora a, 
situação: "Essas substâncias fazem 
com que a camisinha arrebente. Mes-
mo que ela não chegue a arrebentar, 
suas fibras aa dilatam, o que permite' 
vazamento de esperma" Paulo Fer‘: 

fluidas aconselhou o uso de lubrificaria 
les não oleosos, explicando como iden-.
tificá-los: "Você nassa uri  "r" pa 
mãos e depois lava com água. Se sair 
tudo, pode usar como lubrificante da 
camisinha. Se as mãos permanecerem 

"RECOMRCER I 
VOLVER E P A DIGNI.DADE DESEN 

DOS 
SOICOSSEXUA ROMOVER

 IS I 
k:IS A !VOSSA 

TAREFA!'" •• 
Campanha usa loto 
de casal `gay' nu 

SÃO FRANCISCO — Um casal gay 
nu, segurando a bandeira americana 
e um preservativo: a foto, que provo-
cou surpresa entre moradores de 
Sào Franciso, ilustra um cartaz pre-
gado desde ontem nos ónibus que 
circulam pela cidade. A iclaiaaexpli-
ca Les Pappas, coordenador da cam-
panha da Aids Foundation, é atingir 
homossexuais jovens, "mostrando-
lhes que preservativos precisam ser 
usados, e são tão americanos quanto 
a bandeira ou a torta de maçã". 

A iniciativa, 
Maabitos de rapaz 
, ada'acidade. Segui 
Ideais-de _ saúde, 
preservativos na 

lionscssesas 
30 e 40 anás j À -a 
mesmo não acon 
jovens — !amena 
tro de Estudos O. 
da Universidade 

lz, objetiva mudar 
s gays e bissexuais 
do as autoridades 
•18%- hão utilizam 
relações sexuais. 

s com idade entre 
araram tribitos. O 
aceu ainda com os 
Ron StPil, do Cen-
Prevencao da Aids 
a California. 

e9 

ela 'à' o dos grupos: 
PGGB,,, Grupo. (key, cia Bihia) 
`.Cx. Postal 2552 1 Salvador 
BA CEP 40.000 
•DIALOGAS'.
Cx. Postal 2981 Arocajti 
:SE CEP 49.000 
:G1?.AB (Grupo de Tiesistgncia 
.Asa Branca) 
¡Rua Ploriandt Peixoto 14(-14 
:.Ffítima, Fortaleza 
CP CEP g0.025 sun saiSde. 
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Por serem o eetc: 
criminado, muitos travn. ,He 
bani se "envenenanCo" temareM 
hormônios 'sem orientação L,édica, 
ou colocando sili cone coo pk.ess 
as no credenciadas. 

:an rNosso meto e orE iza 
trabalho de conscientizaço en—
tre os travestis tanto sobre 
oo sous direitos como nobre 

!le voo tiver vugw-st; 
o é ao escrtver ou telefonar. 

uma pessoa que se descolre 
xual ter orgulho da situação. O mais comum d ter vergonha 
viver acuado, corno' se tivesse cometido o mais 1“rb9ro. doa ff
crimes... 

Por que isto? Por que deixar a polícia nos emtorquir din 
.heiro pra não nos prender por atentado ao pudor'? Por que a—
ceitar com passividade que nos menosprezem se temos capaci—
dade como qualquer pessoa? Enfim, por que aceitei.- cor o bo—
de expiatOrio da fruste'; :: dos machistas e ineutedos? 

Foi pensando assim que no dia 28 de junho de 1969 os gki—
ys e lesbicas de Greenwich Village (EUA) reagiram e uma ba—
tida policial e resistiram em luta uma noite 1_1'de -ira. 
- Esta date passou a ser . o "Dia Internacional. do Orgulho 
.Gay". 

Viva o Orgulho Gay 

ORGULHO GAY.... 

É muito difícil para 

ii 
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o

APolícia gaúcha prendeu ontem ru 
Pelotas um susueito ;ie prati ar 
quatro homicídios. Três hom rs i 

foram estrangulados com uma in ',-

guelra de chuveiro e uma mulher poi 1 
degolada. Todos eram homossexuais 

'r 

t)(5


