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Derrubando preconceitos e conquistando novos espaços.

í:

Grupo Dignidade - Conscientização e Emancipação Homossexual - Filiado à ILGA e ASBRAGEL
Ano lil - Número 19 - Novembro/94 - R$ 1,00



XOQüES & TOQtlES□
^  CflISíiHEítTo 1

O primeiro número do g I.|^^f|f| j os homossexuais aos >

■■ P —"lH
I

Folha de Parreira Jornal , " j J *J^ento«aindamaiscomapubiica3s
foiumsucesso.Éoque<      — \
apontam as avaliações EK pm Pyfdeinitrail * g"3d^ universidade de V^e.

q ue recebemos até 0 □ Ma,„asce™sel„ga«:™,arédea3sol,a.,a„o.íc.adosexodobebY^^ ' oV''-SÍiSr«6“::S>!
momento. Grupose “ parte, Anauêiévarãol, excIama  a comunidade machista, o ntu | ^is Jáasuniõesquehojequalifit?*^ *

P

I

 0 mesmo; defimíivamente é o evento social mais importante o  I heterosse

_
pessoas de todo o país uj . . . .

,  coniuratano. Ate ai, ótimo; a tribo vai muito bem.
estão escrevendo , J Osmal-entendidoscomeçamnaidadedonamoro:suspeitas

enviando sugestões e 5 e boatos a cerca da orientação sexual do indivíduo gay mais
colaborações. Uma boa CK epidemi^ente por emre os membros da grande tribo. Mais

,  . ^ , n tarde, a derradeira gota d agua vira o monjolo; também, uma nor
parte das sugestões já ^ acabar-se-á por aceitar  o fato. mo que

esta" nesta edição. « Muitos riem das bkhas loucas da TV, pois é pra isso mes^q^^
A orincinal inovarãn p a m programas humorísticos. Entretanto, estes escondem a v
A pnncipai movaçao e a U realidade gay. Todos acham tais programas engraçados ate o dia em qu^
página Dl VERSIDADES ^ virem um irmão ou uma irmã homossexual (e nem por isso elesera uma

na QUal são — °u eia, sapatâo 48); e não estão preparados, vão gerar ^
contemoladas outras familiares, e a tribo começará a dividir-se: de um lado, os que respei , j ^e do processo,

^cufuempiaoas outras g outro, os céticos, sempre prontos a martelarem a sentença, | ^ EWRRÜSTlh.«
VÍSÕ6S

vniç
I  n Merecer lésbica ( de preferência ck-
I  nãoesqueça)éumaatíiudeassu^J'

I i parte
“emosm o espaço que a quesSo lésbica
«nquislfflí» “ 'T'“ a “ ®"®iU
S«eitodrtig«.falb>.™<b>”'u,lal„Bp^

' SSdsta de «?“«» f f o respei,,
^ fientação sexual. Organização e discus

I

I
sâoI

. Nela você vai tor É assim que vive nossa sociedade :bipoIarizada. Enquanto uma p ■ j^nimHnn o Rinv, ^

inclusive uma coluna 5 ^ usufmcm de toda a ® j ^*"iTTumbS, famoso por

social, que traz também U ™„da„ças..ssoéun,pr«..sonam,aleq.=deve sere„carado»m™an.ncWe. j
O humor para nosso ^ pois toda a transformação requer cuidados {e dispensa flechas). | raant ^jg York, um dos chefes da Ic^

jornal.. Com isso - c, N^oéaprimeiravezqueahumanidadeconvivecorn ahomosCTU | que o caso fosse divulgado a
^ Esta sempre esteve presente , até mesmo nos tempos da nossa vov | ^ ^ - zjjgjomalFolhadeSâoPauio h,.'-,,

estamos ousando em □ Todavia.sam=n.eJpalsesc;mtoaspn,tica™ent=nulasemanalfabet.smo flTmbro ''
mostrar que a H como Suécia e Holanda, os gays ou lésbicas podem fi rmar o contra | a DIQNiDflDS

conscientização tem ü característica de smiiedades que evoluí^^^^^^^ .,3PresençaéfundamentalnasreuniõesduGru,!r ^ ^ lil Esperamos que, no Brasil, com a crescente conscientização que | Suapreseiiv-^^^^^^
varias formas. O ocorrendo nos últimos tempos, tenhamos uma sociedade mais modema, em

Dignidade acredita que < q«e cada Wlvldu. pensaipór si mesmo, .emaxinflulndas da mid.a.So Tobiasd».«, segandoaada^

ser sério e responsável é 5
também deixar fluir 0 □

humor e a brincadeira t
leve. 2

Um assunto difícil de j
lidar, mas que incomoda <

a todos nós é a AIDS.
O Dia 1° de Dezembro é ^

0 Dia Internacional de ^
Combate à AIDS e 0 °u

I. *

FUTEBOL GAY
O Dignidade está formando um time de futebol
para participar em dezembro, no Rio de Janeiro do
2° Campeonato Brasileiro Troféu Jorge Emiliano
de Futebol de Praia promovido pelo "Caras e
Coroas".
Vamos participar e disputar uma vaga para O
Mundialito de Futebol Gay, que acontecerá em
julho de 1995, durante 0 Congresso Internacional
da ILGA.

LÉS... LÊ FEMME
Já está circulando 0 número 5 da
Revista Femme. que traz assuntos
sobre a vivência lésbica. Maiores
informações sobre a Revista escreva
para 0 Grupo Afins - Caixa Postal 716
, CEP 11001-970 - Santos-SP.

 r
Cupom para AssinaturaGrupo Dignidade não -i =

podería se omitir nesta ^ 1 Qsim,gostariadereceberoJomalFolhadePanBira(bimestral).ehi

luta. Estamos preparando ^ B Formas de pagamento

envelope

uma série de eventos ^ ®H I

fechado, por um ano. ao valorde R$ 15.00.

Emancipação Homossexual
 ^ Cheque Nominal e Cruzado para: Grupo Dignidade - Conscientização e

para discutir a g l □ Depósito em conta corrente-Banestado-Ag. 272-conta nM 12.495-1-Cuntiba-Pr
sexualidade de uma uj f (favor enviar xerox de comprovante de depósito)

forma ampla e sem ^ j
preconceitos, pois - I

sabemos que a g j
informação é a maior h t

arma contra esta terrível Q
pandemia que atinge ^

nossa comunidade. ^
Vamos juntos, de mãos 5

dadas agir contra a q
AIDS., t

Nome:
CEPaptoRua: n'

.... FAX:Fone:....

Grupo Dignidade - Cx. Postal 1095
CEP 80001-970 - Curitiba - PR

 Estado:Cidade: .

J

EXPEDIENTE . ^ „ . ...
FOLHA DE PARREIRA/omaí é umapublicaçSo do Gnqw Dignidade - Consdcntffluào e Emanc^o Homossexiu! - Reg. Civil de tesoas 13111 -CGC
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EstaduaL Lei n«10.459 - Uülidade Pública Municipal, Lei 8.346. Endereço para cortespondíiKia: Caixa Postal 1095 - 80.001-970 - Cuntiba- Pr. TeleFax: (041) 232-9829.

Tel.: (041) 222-3999 - Sede: Travessa Tobias de Macedo, 53 - 2° andar.
JonaUsra responsável-. Solange Stccz - MT 654/05/69/Pr - Conselho Editorial: Toni Rds - presidente ● Ane Wudarski ● secretaria geral - Fran^^i^dre Haas ● Elias
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Assine o Folho deParreira Jornal e receba a bimestre seu exemplar pelo correio cm envelope fechado e discreto, conarlte nossa tabela de preçjs.
Assinatura Anual: RS 15,00-Tiragcin: 5.000 exemplares

Este jornal foi financiado pela OUT- A FundForLetbian and Gay LiberíXion Exchange
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PRECONCitT01

DIGNIDADEO Dignidade encaminhou carta ao Jornal Folha de

São Paulo, protestando contra a matéria "Para

IC6S monge, o mundo é que está declinando " publicado

10,94. Leia a integra da carta assinada pela
diretoria e por militantes do Grupo :

^  E lá vem de novo ojulgador Dom Estevão
^ Bettencourt, conhecidissimo pela sua homofobia.

que não ajuda em nada a construção da cidadania

dos homossexuais. Muito pelo contrário, apenas
serve para afastá-los da Igreja. Gostaríamos que
o monge beneditino se importasse mais com os

problemas da sociedade em geral: a pobreza, a

I e VIII ENCONTOn o menor abandonado. Comoumamen-
K  sa

detalhes.

gem final, ficaríamos com apalavra de Mateus,

SeráemCuritibade26a31dejaneirodel995

na UPT - Universidade Popular do Trabalho n i« julgados com o mesmo julga-

Vni E

Já está à disposição das interessadas a ficha de

pre-inscnção para o IV Encontro de Lésbicas

Feministas da América Latina e Caribe que se

realizara em março de 1995 na Argentina. Agrade

cemos a Rede de Informação Lésbica Um Outro
Ulhar pelo envio do material. Maiores

procure a secretaria do Dignidade.

ncontro Brasileirrde Gays e L shic'»*
(VIIIEBGL) e I Encontro Brasitim rt!^r o asco no olho do seu irmão, enãopresta

usbica. T.:rrl Ams (I EbTl "
^DS)com apoio do PNC/DST-AIDS (Ministério
da Saude). Inscrições e maiores informações com a

omissão Organizadora, Fone/Fax (041) 232-9829
ou Caixa Postal 1095 - SOOO1-970 Curitiba

IV ENCONTRO Dl ti

ribunal de Justiça Militar de

-PR

e
ParticfpQmos

/ Seminário de Sistemas Penitenciários -

Florianópolis - SC
ly Encontro Nacional de Pessoas Vivendo

com AIDS - Rio de Janeiro

I Seminário Paranaense sobre AIDS e

Usuários de Drogas - Curitiba
/Reunião Paranaense de ONG's - AIDS

Palestras
"Homossexualidade "

Curso de Capacitação ue Professores da

.  , . _ , ^ Rede Estadual - Balsa Nova e Campo Largo
A decisão do T "AIDS"

São Paulo de diminuir de 12 para 6 anos a pena de
um ex-soldado da PM, acusado de ser matador de

travestis, representa um retrocesso dajustiça, uma

.  ILQfl prova do preconceito contra a livre orientação
Outras Rtívidades

Organizamos a Comissão Interna de AIDS do
AnnaiH ’'^'‘C°"fe'’ência sexual e um sinal aberto para a impunidade. O

Di
Complexo Médico Penal em conjunto com

gnidade não podería se calar diante disso. Co-

q  em junho do ano que vem no Rio "heçaa carta encaminhada ao Painel do Leitor do
outras ONG's.

Lançamos o Projeto Ensinando a Viver
trabalhando. Foram formados São Paulo em 10,10.94 ;

, com

professores e alunos de 2° grau em conjunto
recepSo^r^a1^*'^^^^*^°' !"*^^'^®*'^tura, finanças. "Repudiamos a atitude preconceituosa e com Ministério da Saúde e APP-Sindicato.

eventos cnlfi,raT"^^"^°i’ ® divulgação, discriminatória do Tribunal de Justiça Militar de

onais partici ' ^ P^i^alelos. Delegados intemaci- São Paulo que diminuiu de 12 para 6 anos a pena
com a c 1 h Conferência que culminará do assassino de tra\’estis. Cirineu Carlos Letang

No VI Congresso Estadual da APP-Sindíca-

to, além do trabalho de pesquisa em preven

Gav Cont^ internacional de Orgulho da Silva, com  ajustificativa de que os travestis ção da AIDS, os professores que participam

Postal4305CFP^^^°™^^^°^'^^^™^^^°'^^^^'’^^ wor/oj/oraw considerados culpados pela

FAJí (021 \ 254 654*^^ ^ ^ Injustiça e adiscrimina-
^  ̂ -0546

do Dignidade apresentaram emendas sobre

a questão explícita da homossexualidade

sua

. Çào. Além do mais, lugar de assassino  é na cadeia que, aprovados por unanimidade, foram
cumprindo sua pena. Toni Reis. Presidente".

PRECONCEITO 2

Embratel - Curitiba

incluídas na Tese Guia e no Plano de Lutas

3

desta entidade. Isto demonstra a credibi

lidade da nossa organização!

aMfi OüTRfi VISfiO é declarada após os 14/15/16 anos. Portanto, a declaração de
Folha de Parreira dc que venceu o bom senso... de se manter o

respeito pelas crianças, com a expulsão do NAMBLA reflete
preconceito e discriminação, atitudes infelízraente assumidas

pela maioria dos grupos homossexuais presentes na últimaj

UTILIDRDE PáBLICRNo número anterior

organização, comentamos
na matéria Visibilidade, ousadia e

f ● ● . da NAMBLA da UGA
sua 16 Confercnca Mundial. Luiz Moit do Grupo

Bahia, enviou a correspondência que reproduzimos
discordando da forma

Gav da
a  seguir

em
✩ Solicite 0 JomaJ ENT& através da 2AB Edito

ra, Largo de São Francisco,26/403 - Centro

20051-070 Rio de Janeiro -RJ - Telefax 021-
2528566

is Agência Why Not? Caixa Postal 62501, 01295-

970-SãoPauloSPTel. 0118359507 (Encontros).

* Les Amis - Caixa Postal 9919, 01065-970 São

Paulo-SP. 011-255-6821 (Encontros).

is Get Together Travei (Agência de viagens

exclusiva para gays e lésbicas). Rua da
Consolação, 222conj. 806,01320-970. São Paulo
-SP 011 255-0140.

* Nós Por Exemplo- RuaViscondedePirajá, 127/
201 - Ipanema CEP 22410-001 - Rio-de Janeiro

„
reunião da ILGA em Nova York, onde tive oportunidade de

como tratamos o assunto contra a expulsão dos pederastas e pedófilos, pois

‘T4a qualidade de decano do Movimento Homossexual  ^ orientação sexual (das

Brasileiro, isto é, o mais antigo militante cav em atividade P ® P°‘’ , nem por status de
ininterrupta desde 1980, quero primeiramente narabenÍ7ar r, ^ « mesma ONU que ninguém

Dignidade por esta grande vitória: a publicação de seis oásinas f'f’'® ano vai também exigir a expulsão dos
toda ela consagrada á defesa da cauM homossexual ParaLns Sado-Masoquislas, das Lesbicas-Radicais, dos Travestis e

que tenham longa vida e que cumpram o objetivo de nossíl posto também estas minorias adotarem condutas

MHB: a cidadania dos iays e iésbST ' "rT"/ TT ® ̂ ®“P^ encontrarão
^  6 y . moralistas de planlao que considerarão suas condutas “desres-
Ouero, entretanto, deixar registrado meu repudio  á peito" aos demais,

maneira preconceituosa e pouco inteligente como foi noticiada

na paguia irês, a expulsão da NAÍvELA da Associação Gay e
Lésbica Internacional. NAMBLA .Associação Norte America-

na de Homens que amam meninos(as) foi expulsa por pressão

da ONU, que de forma preconceituosa e obtusa imagina que

toda relação inter-geracional implica em estupro, desrespeito,
violência ou dominação. Ledo engano: o depoimento de

incontáveis homossexuais, que mesmo antes da adolescência
seduziram adultos, mantendo deliciosa e construtiva interação

afetivo-erótica, comprova que é burrice associar mecanicamente

pedófilia/pederastia com desrespeito às crianças. Além do
mais, 0 próprio conceito de criança- menino ou menina - é

tofalmente subjetivo: aqui no Brasil, um adulto que transa com

um rapagão de 17 anos e 11 meses pode ser preso, sofrer todo
tipo de violência policial-carcerária, enquanto o mesmo alo seria
legal na Espanha, Bélgica, Japão, etc. , etc., onde a maioridade

Se Folha de Parreira já existisse no tempo da Grécia

Antiga, com certeza teria condenado Sócrates - o grande filósofo

pedófilo -pois Aicebiades ainda não linha pentelhos quando

viveram seu romance homoerólico - o que não o impediu de
tomar-se um dos maiores generais de toda a Antiguidade,
Atenciosamente. LuizMoTt."

. RJ

!S'v.: .

'c.



o SENHOR É NOSSO PRSTOR E ELE SfiBE QOE
SOMOS HONOSSEXüRIS

^mérica Lotina
John Doner, 60 anos norte americano de emancipação homossexual. O objetivo é conhecer

DenverCoioradoesteveemCuritibaacompanhado o trabalho destes grupos, mostrar solidariedade
de José Hernanden;, 45 anos, seu companheiro há comelese tentarmontarCentrosdeDocumentação

doze anos. Ambos são representantes para a e de Estudos da Religião, onde possa ser agrupado
América Latina da entidade religiosa Outras
Ovelhas e vivem na cidade do México.

material sobre a questão da homossexualidade e

religião. Este material poderá ser usado por qualquer

América Latina Doner
de referência entre osviagem pela

há um ponto , u -

àe MVS e lésbicas, que e a celebração de
grupos de gay gj.upos contatados

Nesta

constatou que

Stonewall- a ^,-racões de Stonewall ou tem

P^'“P““Cre“ de s-significado.
""Na América Central, com exceção da

rnsta Rica e Nicarágua não ha grupos
^  Guatemala, Honduras, El
ativistas

á estão completamente
.

pessoa, inclusive familiares de gays e lésbicas,
buscando mostrar a eles a

situação de seus filhos.

A entidade, que existe há pouco mais de três
anos, foi criada nos Estados Unidos

finalidade detrabalharcom gays, lésbicas, travestis,

transsexuais e todas as pessoas, inclusive

heterossexuais que não se encaixem no modelo

dominante família nuclear e procriação mensagem de Deus a gays e
estabelecidos pela sociedade. Fazem parte do lésbicas. AsIgrejasemgeral
trabalho do Outras Ovelhas as pessoas que se

sintam discriminadas e marginalizadas pelos
diferentes grupos religiosos.

A organização tem sua sede nos Estados

Unidos onde está seu Conselho Diretor dirigido
por Thomas Hanks.

com a

Somos um grupo cristão
e nosso interesse é levar a

costumam dizer que a ho
mossexualidade é uma

aberração, umpecado e que
estamos fora do Reino de

Deus. Nós acreditamos que

isso é um erro

Salvador e Panama
que tem surgido, recentemente,

trabalham com a questão
isolados, e o

Deus me aceita

e me ama tal
como sou. Ele

me criou assim-

são grupos que

da AIDS.

, poisaBiblia,

nãofalaemhomossexualidade, que eraumconceito

desconhecido na época. A Bíblia fala em atos

homossexuaisem determinadassituações. Quando

se lê, com cuidado, estaspassagens em sua versão

original - hebraico ou grego - o que se percebe é

que foram mal traduzidas ou mal interpretadas.

Não há na Bíblia rejeição ou condenação, como

dizem as Igrejas. E o que estamos tentando fazer é

levar uma nova mensagem do que realmente dizem
as Escrituras sobre a homossexualidade.

há algo positivo neste terrível

problemaque i aAlDSéqmadoençaUm
.idoumelemeníomotivadordareumaode

pessoas para discussão, organização e

Se

tufa.
América Latina onde a

iumcrime: Nicarágua, Equador
três países

homossexualidade é

e Chile.

ZEquador encoatramos mmto medo e descon-

fança há apenas um grupo, mas seus membros

iiJm praticamente na dandestimdade
No Paraguai há um temor

pessoas justificam como de responsabü,dade dos

CP,os de ditadura militar. Há um medo muito

„ande de se expor e ser reconhecido como gay.

Estamos fazendo um pequeno video da viagem.

Paraguai não pudemos gravar nenhuma
A única coisa que conseguimos foi o

mulher, heterossexual, que tem

amigos gays e ínieresse em apoiá-los.
NaBolívia a situação éparecida, apesarde que

Cochabamba há um grupo organizado, mas em

La Paz não há nenhum.

Nos outrospaíses já encontramosorganizações

fortesedispostasalutarparamudarasatitudesda
sociedade.

na
Há

sul americanos somente Bolívia,

mas no

imagem
contato com unia

em

Para ele as pessoas estão impregnadas pelas

idéias impostas pela religião, o que baixa sua auto-

● estima e dificulta a organização. A posição c.

Igreja é muito negativa e forma uma tremenda

barreira para a aceitação das pessoas como elas

são. Existe muito medo da exposição perante a
sociedade e esta atitude tem como raiz

imposições da religião, não apenas a católica,
mas todas as outras, através dos séculos. Estamos
lutando contra isso.

Doner comenta a luta contra o preconceito dos

pastores evangélicos que atuam pela televisão, nos

Estados Unidos. Estas igrejas que estão espalhadas

por toda a América Latina, trazem consigo o

preconceito .

Para tentar lutar contra o preconceito e a

discriminação, John Doner busca em suas viagens,

contatos com pastores e

sacerdotes que sejam gays ou

que sejam abertos para

assunto, na tentativa de

trabalhar a questão a partir do

ponto de vista de que a
sexualidadeéumdomdeDeus

e deve ter aceitação plena. No
Brasil esta idéia tem tido

bastante aceitação.

da

as

O
 na Bíblia

ição ou
ção, como

as Igrejas.

John Donner 6 José Hemadez ■ msãonénos - casaóos há 12
anos ● Foto: Vinia Galiciano

Outras Ovelhas tem contatos em todo o

mundo mas sua maior área de atuação é a América
Latina.

A formação de Doner foi protestante e

conservadora. Para assumir sua orientação sexual

passou por muitosconflitos, pois também aprendí

que a homossexualidade era uma aberração, um

pecado. Segundo elehá20anos

conseguiu se aceitar e perceber

que Deus me aceita e me ama
tal como sou. Ele me criou

assim. Não foi uma coisa que

eu escolhí, mas sim que me foi

dadapor Deus que não vai ser

rejeitado por ele.

Em sua viagem John Doner
e José Hernandez estão

visitando todos os países, da

América Latina, com exceção de Cuba, e travando

contatos com os grupos organizados de

Não há

reje
condena

dizem

Países onde a homossexualidade é crime

CHtLE - Anigo 365 do Código Penal. Penas de 1 ano e meio airês anos.

CUBA - Artigo 303 do Código Penal. Prisão de Irês

EQUADOR - Artigo 516 do Código Penal. Penas de ató 8 anos.

NlCARAGUA - Artigo 217Código Penal. Pena de 3 anos.

meses a um ano.

Endereços de Comunidades Religiosas

Outns Ovelhas
Thomas Hanks (Diretor ExeaOivo)
Uvaile376 -2D 1047 Buenos Aires - Argentina
TéW^ax541/314-5989-

John Doner ( Coordertador de Missâes)
Sinaloa 199-Í/06700 México. D.F. México
Te!: 525/553-2103

Comunidade Fratrlarcat

Caixa Poslal,346
59.001-970 NATAL-RN

Igrejà da Irmandade
Caixa PosUl214

901970-RioVerde-GO

Fax 541/362-8261
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B DIFklL ARTE DE SER flNAROOlSMO

Os anos noventa. Sabem o que é bom

nestes tempos? Podermos exercer o direito

de cada um ser o que deseja ser, com

autonomia, liberdade, criatividade e contar

com 0 respeito alheio. Só porque \’ocê se

relaciona com pessoas do mesmo sexo não

há obrigatoriedade de recorrer aos selhos e

desgastados estereótipos conhecidos para

vivênciar suas preferências. Em outras

pala\'ras, o fato de você ser homem e se

relacionar com homens não é mais pretexto

para pegar a saia de chita de sua mãe ou as

meinhas de lurex de sua irmã mais nova e

sair porai rebolando pelas boates desta pobre

noite curitibana, a não ser que este seja'

justamente seu modelo por opção. Opcâo e
não imposição.

Se 0 referencial de comportamento gay

que você tinha não lhe agradava de lodo.

relaxe. Você já pode criar o seu tipo de

comportamento baseado apenas na sua

própria individualidade, nos seus gostos,

preferências e vivências pessoais. E não c

que as pessoas estão mais tranqüilas na

escolha de suas opções, vivendo de uma

forma mais serena, confortável, sem as

encucações que assombraram os homos

durante tanto tempo? As complicações não

sumiram completamenie. eu sei.

Ainda há muita dúvida, rejeição,

discriminação e sofrimento. Mas o saldo

positivo é bem maior agora, ironicamente

graças em parte à epidemia da AIDS, que
retirou definitivamente a comunidade

homossexual das sombras para o centro das
atenções, conferindo-lhe relevância e

importância e o que é melhor, forçando a
todos a admitir sua existência. Se você é

daqueles que vive pacifica e despreo-

cupadamente ou é um militante batalhador,

engajado cm lutas politicas e sociais, tanto

faz : seja aquilo que mais lhe agrade e
convenlia.

Aproveitar os novos ares desta época tão

rica e diversa em tipos, comportamentos e
atitudes é uma dádiva méreddamenle

conquistada por todos aqueles que exercem

sua sexnialidadecomprazer, responsabilidade

e dignidade.

Queridos e assíduos leitores, queiram desculpar-
flue esuve ausente desta coluna- ^ .

são plenameiite jusüficáíeTs”

P^^-opA DO MUNDO, e sendo eu uma "

0 filantrópica, nobremente ofereci-me ™

«naienal para o exame ANTl-DOPING num

^ itrataihocorpoacorpo. Com isso queridos leiioreT

aliVIADA com a minha consciência. Em tem^’
no dever de informá-los que o Romário atie«r

me

can

tfte

Tornou-se comum muitas pessoas

usaremotermo anarquia hoje com umscniido

ambíguo da palavra, iraduzindo-se para a

bagunça, àdesorgahizaçãoeoutros sentidos...

A palavra Anarquia vem do grego An

(sem, falta...) c Arke (governo), o que seria

ausência de governo, de autoridade consti

tuída. oque para os leigos seria um caos. uma

bagunça, pois não conseguem se imaginar

sem alguém para os governar, os domar c os
escravizar...

Para os Anarquistas, a existência de um

poder centralizado, de ordem hierárquica,

onde existem classes diferentes (exploradas

e e.xploradores). já é por si própria, de sua

própria e.vpcriência c existência, um caos c

uma desordem, no sentido generalizado da

palavra, pois poucos garantem seu poder em

cima de muitos milhares, que lendo a frente

a máquina clcro-eslatal. mantém o povo cm

desordem constante, sob seu julgo c suas

instituições de e.xploração. seja pela fé.

cegueira, medo do clero, seja pela mão-dc-

obra exploradora do trabalho ...

O Anarquismo quer o fim da ordem

estabelecida pela falsa democracia das

sociedades capitalísiasou dita socialistas, cie

quer uma nova ordem social, baseada c

partindo do indivíduo para todo o coletivo,

partindo do respeito c no amor que há tanto

(empo foi esquecido, baseada na solidariedade

dos povos, derrubando assim as fronteiras,

criadas pelos ditadores estadistas para separar
os seres e os tomarem diferentes uns aos

outros; Um socialismo utópico, libertário,

onde os \ alores coletivos estejam acima dos

interesses indi\'iduais!

^CONTECE NO SOCIEDADE.
piquei chocada, mas não surpresa quando

^. famosíssimo haute coiJTu.e (para quem não sabe

.oijTure que dizer C-A-B-E-L-E-1-R-E-I-R.o), e um

,ado decorador de ambientes (chiquetérrimo) no iri-

de pequenas causas de Curitiba, exaiamente na hora

Sssiiue- 0 que esse reles colocador de bobs quer com a

mSia ^^ntafechação.

deparei

coniutu

haitU

rcnoiu

buna''

5c voeS é brego, lesada, burra ou colocada mude .

Lneem orientaudo-se com DANUSIA LION LOBO

Jcaixa Postal 1095 cep 80001-970 - Curüiba/PR

esta

OüTIN
A Colocar a boca

bone

A Vestido longo calçando
melissa

A Mini-saia roxa de boli

nha abóbora vice-versa

A Usar casaco de pele
,  feira

no trom-

na

y Tocar Flauta

Y Frequentar todas

^-ernissaS^
Europa rcgularmen

T *Mudar de mando a cad;

Tira
ic

Pedro Simões

Grupo.-iiiarquisla Ha Direla de.Açao

Caixa Postal Í395 80020 970 Cuiitíba PR

mês

>
Amiga Danusia, meu nome é Suzi Star c tinha uma

relação marital com um bofe maravilhoso há 5 anos. Até

apareceu uma bicha e o roubou dc mim. O que é que

eyfaço? Estou desesperada!

Resp.: Suzi. em primeiro lugar, este é um jornal muito sério
^0 admitimos em hipótese alguma este termo pejorativo

que

e nao . .

"bicha'', para amenizar vocepodería chamá-lo no máximo

de-homossexual passivo que cai melhor; agora quanto

Seu problema, consultei um famoso Pai de Santo de Curitiba
e eleme passou a solução: Você deve pegar uma foto desta

destruiàora de lares, costurá-la na boca do sapo.  e darpa

cóbra comer. BOA SORTE NO BAFÂO.

ao

ra

OANDIEKJND

QÜEEN'S REC6DOS
por Yna Gardner

Às finas e as que se acham, às cansadas do circuito bar-boate-banheiro-sauna, um convite :

Conhe^ o fervo Teatro para o povo no Guairão, todo domingo às 10 horas da manhã.

E acordar cedo, pôr as jóias, prá ver !

Aplatéia “pára tudo”. Bofes(casados,solteiros)bofonecas, intelectuais, altemativoseéciaro,

mapos.

Os olhares, as tosses discretas, os gestos, o tom das cortinas; puro glaraour.

PS: Note o programa - se houver intervalos, até o fi m do terceiro ato garanto mãos
atadas

e almoço no chinês da XV - ali perto do bondinho, ou passeio nafoirinha da Ordem.

Ai. tõ romântica hoje.

casarei cm brcMictaibo uma dmida, o que você

do casamoito?. Nfeinha Caiiente (RSX

Daousia,

acha do sexo

Resp. Querida Nicinha. sexo antes do casamento é
admissível, desde que não atrase a cerimônia.

m
Obs.: Nào é de bom tom praticar sexo anal, nesta ocasiSo.

bem!viu

SjNTflM-S€ B€LIfiDOS € flfiRRSRDOS. 6 ÇSCR0/RM-MÇ

5€ NRO 5€R€I DESP6D1DR NOVRMENTe.

BANUSíAUONLOBO- Sexotoga, cronista social epolicial,

experlemetiqueía,feitiços, naiéções, e coisas do gênero.



snuDC A de despertar uma reação do

,efere à capact^^ or exemplo produção de
●«temaitnumwno^ nienos de looFam® mata 1 milhões por

ano, diz OMS W,ni éaimunogenicidade, Ela
com risco de

práticas
Fasen'-0^°‘^°‘^?'í/em pessoas

pode se desenvol ,^a„,inar se a substân-
adquirirem a infecÇ ’ a açao do v,rus.
cia carídidata a ^ ̂ 5^0 voluntanos.
Usualmente en ^ candidata foi

Fase in : eliminar ou controlar a ação
capaz de poderão envolver alguns
do vírus Hiv.^ . _
milhares de voluntários.

maior estudo já realizado sobre os efeitos
do fumo nos últimos cinqüenta anos con
cluiu que o tabagismo mata três milhões de

pessoas no mundo e se tornou a maior causa de
morte entre adultos no Primeiro Mundo.

Chamado Mortalidade por Tabagismo em Países
Desenvolvidos - 1950-2000, 0 levantamento foi
realizado por cientistas da OMS (Organização
Mundial da Saúde), da Sociedade Norte-america
na do Câncer e do Fundoo Imperial para a Pesqui
sa do Câncer (Reino Unido).

O estudo revelou que. entre 1950 e o ano 2000, o
tabaco terá matado 60 milhões de pessoas nos
paises desenvolvidos. Dois terços das vitimas vão
ter entre 35 e 69 anos.

COM SAÜDE E ALEGRIA

INF(DRME-SE!

O que ,P''?lfará^pelas fases I e II, mas não
significa „ ue é a que mede a eficácia,
passará pela íase , 1 produto, sozinho, seja
Ito é, não se espera Jp^^^ar as duas fases,
eficaz. Porem, se P ^^nia segunda substân-
seráexpenmenta ^ jjj gg
cia tambérn em a aprovada em ambas

gundasubstanc grjnientar uma terceira
f,3es, passar- às duas anteriores - ES-

substância - relac.o

"■“Texperimentadoemfasel.nem
do Comitê Nacional de Vacinas,

tasruTna documentação apresemada_peia_™

-^-“‘"^°r.r:rsEUA,7oi7ni^7ãõ
T‘'"hM/aSaúde também achou que o produto é
Mundial da S pg^ses em desenvolví-

se
as

TAS

produto sera

adequa^ pa peptídeo sintético, ou seja,
mento. O pro algum vírus HIV, vivo

* ‘ r PotmoCÍchfnees de desenvolver
«ns a nartir dc contato com este produto. O

^duto. Lgundo os resultados obtidos nos EUA
estimula a produção de anticorpos

Uma vacina preventiva eficaz contra o MV ,sto e,
é aplicada em seres humanos antes de que

contato com o vírus HIV, sena um

recurso de incalculável valor no controle da AIDS.
Assim os testes devem ser feitos cuidadosamente.
E portLnto. mesmo se tudo correr bem, a expenen-
cia levará pelo menos oito anos. Por outro lado,
lembremos que ainda não se coloca a possibilidade
de que asvacinas sejam úteis para todas as vaneda-
desdo vínis HIV em circulação no mundo. Poristo,
os testes de eficácia para vacinas anti-HIV sendo
realizadosnoBrasil.devemcomtemplarvariedades
brasileiras do virus.

Finalmente, se estas experiências constituem uma
na luta contra a AIDS, ao mesmo tempo

-vacinai? No nosso caso

que
entrem em

esperança

CJm produto candidato o vacino
contra o HIV saró tostado no

BrasIB.
/■onttf : Jorrtol Folha de .São Paulo ( 20.09.94)

Em 16/12/1993 o Comitê Nacional de Vacinas aprovou a testagem de um produto
 ! pre-vacina! apresentado pela UBI (United

Biomedical) para Fase 1 nos Centros de Vacinas
anti-HIV de Belo Horizonte e Rio de Janeiro.
Participarão 30 pessoas sem HIV, de 18 a 50

DISQÜE filDS anos, cujo recrutamento começou em Agosto
1AIA deste ano. Este produto vem sendo testado nos

EUA desde fevereiro de 1993 e também foi aceito

 1 para testagem na China e na Austrália. Ressalte-
informação é a maior arma contra mos este ponto : muitas vezes se fala que os
a AIDS. Procure 0 COA-Centro brasileiros serviríam como cobaias. Neste caso,

 de Orientação e Aconselhamento esta palavra é inapropriada porque estaremos
- Rua Barão do Rio Branco, esquina experimentando produtos que já foram testados
com André de Barros - 2° andar, às ou estão sendo testados no país produtor da

substância.

Como se chega a testar um produto? Antes de
experimentarmos em seres humanos, se testa
pimeiramente em laboratório (com células e teci
dos) e depois em animais (pequenos e grandes,
como cobaia, chimpanzés, etc.). Se tudo isto der
certo, e se tivermos uma teoria que nos leve a
concluir que é possível que o produto seja
beneficioso para os humanos, passamos à
testagem em seres humanos. Quem autoriza isto?
Cada Instituição de Pesquisa em Saúde, devida
mente habilitada pelo Conselho Nacional de Saú
de, tem um Comitê de Ética médica, que autoriza

06(©

6

' 8;00, 10:00 e 14:30 horas

arca òe mé
PROJETO BRCB DE NOÉ

a pesquisa.

Nos seres humanos, a pesquisa se desenvolve em
três Fases:

Fase I : é a primeira introdução de uma vacina
candidata numa população humana para determi
nação inicia! dos efeitos de seg"rança e
imunogenicidade. Segurança se refere a que a
substância não produz efeitos ruins ou seja, é bem
tolerada no organismo humano. Imunogenicidade

gora você pode encontrar informações so
bre uma vida sexual sem riscos nos bares,
saunas, boates, banheiros públicos, etc. E 0

Projeto Arca de Noé, idealizado para todos os
entendidos de Curitiba.
E se você quer saber mais sobre prevenção venha
participar da Conversa sobre Sexo Seguro, todos
os sábados às 20 horas, na sede. Distribuição de
três camisinhas por participante.

é necessário lutar pela pesquisa e acesso a medica-
tratamento das pessoas com HIV.mentos para

—Jorge A. Beloqui - membro do Grupo pela VJDA-SP e
Comitê Nacional de Vacinas-Cx. Postal 8350-(0l065-

970) São Paulo (SP).



fionde está você?...
moderno e leve Buscam * consciso,

votos que lhes ensejamos: queTs,a1í'w '
cresça, amplie horizontes TIT
precisajunto às fontes em-enf

ciedade Dom Bosco pafaa
- Anápolis -GO). '‘^^"^'aeJuventude

OS

“Desejamos sucesso na luta em, - ●
projetodoJornalFoihadePa,^ ®
reunião do GHAP, cornonm
gem acessível e bem imn üngua-

HabeasCon,usPotigua:Tar:R;qj'^"^'’

Amizade, um bom bate papo, um passeio, quem sabe
algo mais. Escreva para Aonde está você...? com
seus dados pessoais. Se você reside em Curitiba
pode usar a Caixa Postai do Dignidade - n® 1095 -

80001-970 como ponto de contato, mas não esqueça
de passar na sede para verificar quem escreveu para
você. Os residentes de outras cidades devem enviar
número de caixa postal para resposta. Aceitamos

recados de no máximo três linhas.

Mcm Mome c OsmAr Fclix, som brAsilcíro.

24 AMOS. MÍmIiA ÍMtCMÇÃO C tCf COMtAfOS

com peSSOAS MA ci&AOC t)C CurítíbA.
iMfcrcÂmbio. frocA &c CArtAS ctc."(Dcí

BOHAVCMfMrA - ÜArfclsstr.ff - 20?f7/

HAmbMf5o AlcmAMÍiA)

receber o Jorn^FoSde Pan

ram. v«ês

certeza de que comin^ ^ Podem ter

comojá 0 fizemos ’v ^ dhoilgá-lo.
Janeii) '' Arco-íris-Riode

“NósdaU.L.Mestamos parabenizandoaiodos
do Dignidade por lutarem bra\ amente por seus
objetivos e contra esta droga chamada precon
ceito." (União UbenáriaMaringaense Maringá
PR).

"Gorí)0. >20 K5. procMfA AlgMcm qMC 50StA
í»c 5or&MrA. Amíomío - Cx. TosfAl tí93 -

SS010-970 - floriAMÓpolis - SC
“O Coletivo de Feministas Lésbicas parabeni
za os(as) amigos(as) de lula pelo Folha de
Parreira Jornal. Está excelente. Muito bonito

\’isualmente.baslanle criativo, cheio de imagi
nação. Parabéns. O conteúdo está ótimo; dK er-
sificado, infonnaiivoecomhumor... Felícitamp
a todos(as) vocês por mais uma conquista. O
Dignidade merece \’er seu esforço e trabalhos
reconhecidos.( Coletivo de Feministas Lésbi
cas - São Paulo)

“GosIaHa i5C mc correspOMSer com

pessOAS qMC 50stcm üc cscrcvcr pArA

trocAr iticÍAS. vÍAjAr c AI50 m^ís “!'(MÃrcto
- CMritíbA)

"Nesro. 31 AMOS. boA formAÇÀo CMltMrAl.

qMcr coMbcccr 5CMtc qMC SAbc 0 qMC qMcr
SA VÍt>A pAfA rclAÇÃO SÍMCCrA bC AmíZAbC”
(VícCMtC f. SAMtOS CXr. 2.634 /C€P 010060-

970 São PamIo -SP)

“Obrigado por ter recebido em minha casa 0

Folha de Parreira Jornal. Estou contente por
existirmaisumcanaldc participaçãoetrocade
idéias e informação entre gays c lésbicas nò
Brasil.(José Roberto - São Paulo)

“O Grupo Homossexual de Brasília - Grupo
Estruturação gostaria de parabenizá-los por
mais este meio de comunicação ( Grupo
Estruturação - Grupo Homossexual de Brasília

EDSIL SAMTOS, CMtrc cm coMtAfo com

Lmíz Amíomío. Fomc: (04U2) 22-9407 - r. 37

(mAMbÂ)7FRfiSES
Kaiíma. 23 AMOS. 1:69. olKos csvcrbCAbos.

CAbeio CMftO prOCMfA AmiZAbeS OM AI50
mAis."(KAriMA - CMritíbA)

Conheça a opinião dos leitores que

devolveram os questionários de avalia

ção encartados no número passado;

nos

DF)

“Parabéns pelo Folha de Parreira Jornal ! A
democratização da informação é imprescindí
vel para todos os que lutam pela cidadania
plena. Neste contexto, temos que festejar 0
surgimento de mais um jornal onde 0 movi
mento homossexual e cada um de nós - ga\ s.

lésbicas, travestis, prostitutas, michês, podem
se expressar sem amarras, sem censuras, sciri

cabrestos, scmdiscriminaçâoesernp^pncéi-
to. Festejar e incentivar. Festejâr e iúl^.iado a
lado para que 0 Follia de Parreira Jofpal pros
siga por muito mais, bem mais do que 0' ano ■
estipulado no financiamento. Contem còm ò

Estação Mulher ecomigo...“(Regina Macedo
- presidente - Estação Mulher).

“RoSAMC - 19 AMOS. CAbcloS CAStAMbo-clArOS.

i:72. simpÁticA, procMfA movas “Amí5As".
(CMritíbA)

“£ digno” (União Libe^ria Maringaense -
Maringá /PR)

‘‘5<7ff»"(Vicente F. dos Santos - São Paulo - SP).

“Sério que as pessoas precisam conhecer

melhor" (APRA- Associação de Prevençã
e Referência á AIDS - Imperatriz - MA)

“Simplesmente uma auto-ajuda para assumir
publicamente” (Ivan Lopes - Colombo -
PR).

“Secessário !!!” (Coletivo de Feministas
Lésbicas - São Paulo - SP),

“Como orgasmo após uma longa espera”
(Evandro Morais - Campinas - SP).

“Uma folhinha germinando, que se torne logo
um parreiral para que tenhamos belos

grãos”. (Benedictus - Ponta Grossa).

“Continuem sendo e escrevendo bem, porque
vocês estão ótimos”. (Roberto dos Prazeres
- Londrina - PR).

“Iniciativa excelente e que precisa continuar,
bola prafrente” (Gilson Silveira -
Curitiba).

"Vida longa para este jornal” (José Roberto
Miranda - São Paulo/SP).

“ótimo, pois é uma vitória nossa” (Wilson -
Curitiba)

0

AbrÍAMA - PrOCMfA MOVAS AmízAbcs. l:6í

bc AltMrA. CAbclos CAStAMbo bcw cUro.

olbos AZMtS CSVCrbCAbOS. Vm POMCO

tíWÍbA."(AbrÍAMA - CMVitíbA)

“QMcro ter mmi AM1150. serio. CArÍMÍioso c
qMC SAÍbA AmAr ACÍMIA bc fwbo. Pobcw

cscrcvcr íh: qMAtqMcr lM5Ar, cm porfM5MCS.

CSpAMbol. ÍTAMCCS OM ÍMs)cS.'( DCMCbíCtMS -
CT. 7«2 -H4001-970 - foMtA GressA-TR)

“GoStArÍA bc CMCOMtTAr AI5MCMI pArA

compromisso serio. qMC cstcjA bisposto a

CMrtír MmA vibA aícíiva c respeifosA

ÍMicMSA. 2» AMOS. 1:64. 7f qMílos". ( MArcos

ArAMÍCS CP »4f69- 970 - VoltA RebOMbA RJ)

“ )ovcm, 23 AMOS olílos verbes. síMccro.

'  procMrA AmizAbc síMccrA c bMrAbOMrA".

(PamIo HcMriqMC RMAAmAMbio GcWcM,6fo

tí; - MArmclcíro -PR CEP tif6K000)

.m'

i
■í

“Motcma.27 amOS. Alegre c bc bem com a
<'VibA tMCi-sitíto só. qMcro coMbcccr movas

N pcs«AS. conversAr c... qMcm SAbc míMViA
;ÀlmÀí;^^AèMcoMfrAr."(CAÍXA PosíaI 200 -

jACArCZÍMlw -PR)

'●'«s
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