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Realização
Associação de Defesa dos Homossexuais - ADEH (Florianópolis)
Associação Sul Brasileira de Gays e Lésbicas - ASBRAGEL
Cidadania Plena (Paranaguá)
Grupo Dignidade (Curitiba)
Grupo Esperança (Curitiba)
Informações e Inscrições:
Comissão Organizadora
Caixa Ftostal 1095
80001-970 Curitiba - Pr
Brasil - Telefax: (041) 232-9829

Apoio:

PNC-DST/AIDS do Ministério da Saúde
Secretaria do Estado do Trabaiho
e da Ação Social
Secretaria do Estado da Saúde
Secretaria Municipal da Saúde
Universidade Popular do Trabalho
Kimeta Society (Conadá)

Folho de Porr
Derrubando preconceitos e conquistando novos espaços.

Grupo Dignidade - Conscientização e Emancipação Homossexual - Filiado à ILGA e ASBRAGEL
Ano III - Número 21 - Janeiro/95 - R$ 1,00

1

r
1995. ü
LJ
novo governo, j
mudanças, encontros <
mil e a continuidade 5
da nossa luta pela □
cidadania, por nossa t
organização e ü
visibilidade.
Para janeiro
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Contaremos ainda [J
com representantes -l

de organizações <
internacionais.Esta é g
uma vitória nara n«; u.
UMld VKUNd para OS H
direitos humanos e Q

para a conquista de
nossos três objetivos
I
básicos: í I
O rganização,
Ousadia e Visibiliade.
O Dignidade
continuará em 1995
com projetos na área
de prevenção à AIDS
e na luta pelos
direitos humanos de
gays e lésbicas.
Agora, mais do que
nunca estamos
conquistando e

DISCRfMINAÇÃO DOMÉSTICA ,
Astrid Bodstein
Em várias partes do mundo e cada vez mais
organizados e influentes, os entendidos de ambos os
sexos lutam de maneira justa e digna por seus
direitos e pelo fim, ou ao menos a amenização, dos
preconceitos e discriminações impostos nestes
séculos passados à todos os que pensam e agem de
maneira diferente do rotulado “normal”.
Entretanto, mc parece importante atentar para
um fato: a discriminação existente na própria fauna
entendida. Já c tempo de deixar de lado a intolerân
cia com 0 que não se assemelha a nós. Acredito que
precisamos nos conscientizar que gays, bichas
lésbicas, hermafroditas, transexuais, travestis c
outros tipos e suas várias ramificações, possuem ao
menos uma coisa em comum: a luta contra a
marginalização na sociedade. Ora, se todos se
interligam através desse elo comum, por que então a
existência de intolerância entre nós mesmos?
E um fato inadmissível para quem pretende ser
aceito como é. Então, venha somente a nós, Vosso
reino nada ? Precisamos aprender a conviver e
aceiur a diversidade que faz de todos nós seres ricos
e com grande potencialidade de criação, produção e
“doação”.
*
Não existe nada mais, ridículo e absurdo do que
ver ou senti
r, por exemplo , um entendido discrimi
nando um travesti ou uma lésbica insultando uma
gata bissexual. O que é isso ? Não somos por acaso
todos irmãos de sofrimento ? O que significa então'
essa cruzada anti-diferença ? Que morai teremos nós
para reivindicar lá fora nossos direitos
.
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nao respeitamos os direitos daqueles que em sua
diferença também nos são semelhantes?
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Agora, mais do que em qualquer outro tem
viver e respeitar wdas as diferenças. SSdU
Em que todos nos tivermos a consciência enresneim
ao proximo corno ele é, aí sim estaremos prontos^
lutarmos de Igual para Igual com os opressores
sociais que teimam emnos perseguir
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PRECONCEITO
O Dignidade enviou carta ao jornal Folha de
São Paulo relativa à declarações preconceituosas
do presidente da TFP. Tradição Família e Proprie^
dade “Como parte do Movimento Homossexual
brasileiro organizado, o Grupo Dignidade não poderia deixar de se pronunciar diante das declarações
preconceituosas e discriminatórias do Sr. Plínio
Corrêa de Oliveira, presidente da TFP,ao se referir
à nossa reivindicação como pseudo-direitos e à
nossa condição como contra a Lei de Deus e á
ordem natural. Esclarecemos aos Tfpistas e à soci
edade em geral quer contra a lei de Deus e a
natureza estão a concentração de riquezas, a explo
ração dos menos favorecidos e a discriminação tão
apregoada pela TFP.E como entidade cristão, que
se diz ser, a TFP deveria respeitar os tão sábios
dizeres da Lei de Deus:“Amai uns aos outros .” e
“... não julgueis para não ser julgado...”

ÜM íiNO DE FEMME
A Femme, Revista Lésbica Brasileira, com
pletou um ano de existência. Seu estilo leve de
abordar assuntos como lésbicasfamosas,agenda de
eventos, luta contra discriminação, depoimentos,
cultura vem recebendo elogios não só das leitoras
como dos diferentes grupos gays do país. Parabéns
Endereço para contatos com a revista: GrupoAfins,
caixa postal 716, cep. 11.001-970, Santos - SP,.

SfiÚDE E filDS
Já estão abertas as inscrições para a 1T Con
ferência Nacional de Saúde de Gays e Lésbicas e 13°
Fórum Anual sobre AIDS/HIV que se realizarão
em junho do ano que vem em Mineápolis, nos
Estados.Unidos. Um programa preliminar do en
contro poderá ser obtido em março do próximo
ano Para isso basta escrever para a NLGHA - The
National Lesbian and Gay Health Association - The
George Washington University Medicai Center Office of Continuing Medicai Education - 2300 K
Street NW - Washington DC 20037. O tema da
conferência é a saúde de gays e lésbicas nos anos90.

IT Conferência Anua!Internacional daILGA
- Associação Internacional de Lésbicas e Gays será
realizada de 18 a 25 de junho no Rio de Janeiro. O
objetivo geral da conferência é buscar estratégias e
soluções comuns para a observância dos Direitos
Humanos de lésbicas e gays em todo o mundo. A
Comissão Organizadora está levantando fundos
para financiar a organização da conferência e pede
apoio de todos, divulgando o Encontro e contribu
indo em dinheiro. As doações podem ser feitas a
favor do Grupo Arco íris de Conscientização Ho
mossexual, através da conta corrente 411-253/9
Agência Centro do Banco do Brasil no Rio de
Janeiro, ou ainda pode ser encaminhado cheque
nominal ao Grupo para a Caixa Postal 4305, 20001-970 Rio de Janeiro - RJ. No caso de depósitos
em conta bancário A comissão pede que seja envi
ada uma comunicação com o valor do depósito para
evitar qualquer tipo de problema,
É importante ainda que cada um de nós divul
gue a Conferência e que envie para a Comissão
organizadora nomes eendereços degrupos,orgãos,
políticos, lideres comunitários,veículos de comuni
cação que possam ter interesse em receber informa
ções sobre o Encontro.

CRSf!MENTO GflY 1
A oficialização da união entre pessoas do
mesmo sexo é!ei na Noruega. Desde abril de 1993
que o Parlamento Noruegues adotou lei que dá a
casais gays e lésbicas o direito de oficializar sua
união. A lei regulamenta os direitos e as obrigações
entre pessoas do mesmo sexo. A questão começa a
ser discutida no Brasil e é um dos itens em pauta no
VIIIEBGL,que se realizará em Curitiba no final de
janeiro.

Casamento Gay 2
Desde o 1° de Janeiro a Suécia está reconhe
cendo casamentos entre homossexuais. A ministra
sueca da agricultura, Margareta Winberg foi teste
munha do primeiro casamento civil entre lésbicas
realizado no país.(Fonte: Folha de São Paulo.)
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O DIGNIDADE e sua Comissão de Even
tos promove a Primeira Noite das Bruxas, no
dia 13 dejaneiro, a partir das23 horas na Boate
INSANUS.
Nesta noite você conhece ILGA. Você
conhece esta mulher...ou este homem ?
A renda será toda remetida à Comissão
Organizadora do 17® Encontro Internacional
da ILGA - International Lesbians and Gays
Association - que acontecerá no Rio de Janei
ro em junho próximo.
Não perca, pois vamos também comemo
rar dois acontecimentos especiais:
Aniversário da nossa drag queen Yna
Gardner e noivado da secretária do Grupo,
Ane, com Elisa.

I AGRADECÉMOS A INSANUS
PELA FORÇA.
INSANUS - Rua Fernando
I . Moreira, 185 - fone 223-1838

3

amiDflDE PÚBLICR
i3 Solicite o Jornal ENT& através da 2AB
Editora, Largo de Sâo Francisco,26/403 Centro 20051-070 Rio de Janeiro -RJ Telefax 021-2528566
✩ Agência Why Not? Caixa Postal 62501,
01295-970-SáoPauloSPTel.0118359507
(Encontros).
✩ Les Amis - Caixa Postal 9919, 01065-970
São Paulo-SP. 011-255-6821 (Encontros).
* Get Together Travei (Agência de viagens
exclusiva para gays e lésbicas). Rua da
Consolação,222 conj. 806,01320-970.São
Paulo-SP 011 255-0140.
* Nós Por Exemplo - Jornal Gay. Rua ViscondedePirajá, 127/201 -lpanemaCÈP22410001 - Rio de Janeiro - RJ
ix Interíang Viagens, Representações e Tu
rismo. (Agência de viagens com pacotes
para gays e lésbicas), Av. Ipiranga, 104, 7®
andar conj. 71 fone (011) 257-7666 Fax
(011)258-7693.
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Escritora, jornalista,
proprietária da Lilith,
única livraria feminis

“Eu procurei usar uma
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g escritafeminina mas particular
mente não acredito numaescri-

ta do Brasil, Bebéti
ji

í

tafeminina. Atéqueponto existe
uma escrita feminina é uma

do Amaral Gurgel é
autora do primeiro romance bra
sileiro de ficção sobre lébica “A
quem interessar possa”, editado
pela Brasiliense. Seu próximo li
vro “Pecados Safados” será lan
çado até maio deste ano. Bebéti
se define, como uma feminista. “Eu sou uma
feminista de carteirinha e defendo a mulher em
todos os sentidos, a mulher negra, a mulher ho
mossexual, a mulher gorda, estrangeira e tal.”
Participante ativado movimento feminista no
Brasil e na Europa,onde viveu 11 anos,Bebétitêm
uma visão crítica da atuação das lésbicas dentro
dos movimentos: “Na Holanda existe uma
conscientização muito grande. Elas organizam
grupos de consciência lésbica, onde fazem exercí
cios do tipo: como descobrir entre slides de 20
mulheres quem é lésbica e quem é hetero. E uma
forma de começar a perceber o corpo da mulher,
como ela se movimenta, como age. Elas têm
consciência da palavra lésbica, que é muito usada,
é quase como uma vírgula, - por exemplo - aqui é
a secretária eletrônica lésbica da fulana de tal -.
Na livraria, tenho muitas clientes ho

4

mossexuais que querem se identificar, embo
ra a palavra lésbica não seja pronunciada,
porque é pecado, então a gente escuta eufemismos,como gay,gaya,como escutei esses
dias.”
Para ela, no Brasil a questão político partidá

ria é muito presente e prejudica a união tanto nas
organizações de mulheres como um todo como
das lésbicas.“Aqui há uma conotação diferente do
movimento europeu pois as pessoas ainda não
perceberam queestes movimentos são apartidários.
E é comum a feminista do PMDB não gostar da
feminista do PT, o que é uma idiotice tremenda,
pois a gente está militando a favor da mulher, não
importa a que partido ela pertença.

questão muito discutida,Proust
tinha uma escrita feminina,mas
Simone de Beauvoir não.”

l

O novo livro de Bebéti,
‘Pecados Safados “ fala da
então a imagem que agente tem da mulher homos
sexual é a imagem daquela que vai na Hebe
Camargo. O que acontece no Brasil é que as
mulheres de classe média e de
classe alta não podem se assumir.
É a mulher de classe bai
xíssima que se assume, e passa a
ter 0 lesbianismo como uma carreira, o que ela faz é transformar
sua opção/ orientação sexual em
um carreirismo,um modo de vida.

Igreja Católica. É uma história
que se passa nos anos 60 de uma menina que
comete seus pecados safadínhos no colégio.
'No “A quem interessar possa mostro
como a sociedade vê a ho-

SOU FEMINISTA DE
CARTEIRINHA
defendo A MULHER
EM TODOS OS
SENTIDOS

Não tenho nada contra a classe de baixarenda mas
—
sim contra a mulher que faz de sua opção/orienta
ção sexual uma carreira, uma profissão.

mossexualidade, no “Peca
dos Safados“coloco avisão
da Igreja Católica“
Bebéti escreveu também
um livro infantil, que foi ado
tado em escolas de São Paulo

„ p .
.
“Nossas Adoráveis Famíli01 escrito em co-autoria com Danda Prado,

Aqui no Brasil não vi nenhuma mulher de
sucesso se assumir ainda. Tem a Suzi Capó, mas
não vejo cantoras, artistas globais. É preciso respeitar a posição delas, mas para a sociedade con■
tinua a imagem da lésbica pobre e horrorosa
E isso é uma coisa
que a gente não aguenta
mais.

OS LIVROS
O mercado para o livro homossexual está
i
se
expandindo segundo Bebéti, prova disso é
é 0 número crescente de cartas que a Lilith
produção brasileira ainda é pequena mas aXran^
tem à disposição dos leitores e leitoras muitos
livros traduzidos, tanto de ficção como ensaios
estudos, etc.
’

Preenchendo um pouco esta lacuna domerEm São Paulo eu participava do CIM Centro de Informação da Mulher e dentro dele cado, Bebéti lançou seu primeiro livro com a
existem três grupos organiza
temática lésbica. que é o pri
dos de mulheres lésbicas. Mas
NO BRASIL NAO VI
meiro romance lésbico brasi
leiro,
comojá disse,voltando à ques
- A quem interessar
NENHUMA MULHER
possa -.
tão da ruptura no Brasil, uma
DE SUCESSO
não se dá com a outra, e todas
“E um livro bem clássi
ASSUMIR
se odeiam. E muito difícil os
co, porque o suicídio
,
.
sempre
jornais organizados por estes
estevemuito ligado àhomosgrupos passarem do número
sexualidade. Em função dele
um, por que elas pÕe a questão partidária antes da
flii massacrada pela Revista Veja que é uma publi
questão feminista ou homossexual.
cação totalmente homofóbica e quase reverenci
Outra coisa que não existe no Brasil que é dapeloJomaldo Brasil, que tem uma postura
mais
liberal.”
uma causa que incomoda um pouco é que não
existe lésbicas com sucesso. Todas as lésbicas do
O livro é uma carta, sem data, de uma mulher
Brasil são fracassadas, gordas,feias e horrorosas.
que esta se suicidando por que a sociedade não
Na Holandajá é o contrário, uma mulher pode ser aceita a relação homossexual dela
com outra
homossexual e pode ser ministra da cultura, ela mulher chamada Betti Inês. No
- ^
romance,todas as
pode ser prefeita, cantora. Aqui as mulheres ho
personagens sao Betti, BettiInês,Betti BIue,Betti
mossexuais de sucesso, ricas não se assumem
Asfalto, diferentes faces de
uma mesma pessoa.

proprietária
uma
ma curitíh^f^ Editora Brasiliense e ilustrado
''ários tipos
^^réa Ramos. O livro abor a
sexual.
^ amília e também a família homoS'

pais divorr!a!i
riiferentes tí °

principal Daniela tem 5 anos e
edifício onde estão

rieBeloHorÍ7” ®'^°P®rumgrupodeprofessore
se
— *rientificava°”^^
diziam que seus filhos na^
defamílianiiri^
® modelo dito noripa
® minoria mn^^’
pai, mãe,filho quehoj®
que hoie a
‘^eratura ainda não se convenceu
é maioria e vice versa”

galeria

lilith
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GAYS E FEMINISTAS ESTÃO
UNIDOS POR PONTOS COMUNS
DE PATTI DIPHUSA
.
e<

z>
!

“Os movimentos feminista, lésbico e gay
cs^o, unidos por um ponto comum.
Todos eles mexem profundamente com
os papéis sexuais tradicionais que fize
ram da mulher uma oprimida e do ho
mem um opressor”. A afirmação é da
escritora feminista Rose Marie Muraro,
que em entrevista ao Folha de Parreira
Jornal falou da importância dos movi
mentos gay c lésbico..
Desde a década de 60 Rose Marie
Muraro estuda a questão da mulher. O
primeiro livro que publicou “Mulher na
Construção do Mundo Futuro”, vendeu
10 mil exemplares em três meses, no ano
de 1966. Seus trabalhos mais recentes são
“Os seis meses em que fui homem” e
“A mulher do terceiro milênio”. Eleita
Intelectual do Ano dc 1993, pela União
Brasileira de Escritores é uma das funda
doras da Editora Rosa dos Tempos,a
primeira editora de mulheres da América
Latina.

Oi pessoal, lamento,fico até embaraçada,confusa, mas
tô loca prá contan A Danusia nos abandonou!!! Ela
●' recebeu uma carta de um fazendeiro milionário do PantaI na! dizendo estar com problema de “bico de chaleira”...
Danusia foi resolvero problema pcssoalmentcc acabou
mudando a vida da pacata fazenda. Segundo a imprensa
!. local, ela pode ser vista com modelões à Scarlect 0’Hara
. e passa o dia dublando ABBA para os peões.
Quem passa pela estrada Ic numa tabuleta de luz néon:
Fazenda da Anta Rosa Lurex.
Eh, esse jornal dá de tudo: de Bicha do Pantanal à ...

IN
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A Banheiro de Aeroporto
A Ouvir “Falcão”, principalmenle o melô do sexoseguro: “Prometo não
. ejacular na sua boca”
A Cueca de CrochetZoiba
(ideal, apenas para quem
faz a linha “paizão”)
A Ser vestiba - abuse do visual
Sinéad 0’Connor sem
ofender a familia

OUT
T Bicha de
Pantalona...
T Banheiro de
Rodoferroviária
T Ouvir Frank
Sinatra Duets
▼ Ser miss “Alguma
Coisa”

OPRESSÃO
Para Rose Marie Muraro o gay não exerce
0 papel de opressor, “A posição gay é
mais coerente com a dignidade humana
assim como a da mulher que admite que
é oprimida mas que luta contra a sua
opressão.”
Para cia faz falta, no Brasil, um movimen
to lésbico mais organizado.
“Eu tenho a experiência dc primeiro
mundo c posso afirmar com certeza que
as lésbicas feministas são o grupo mais
importante para dismistificar a opressão
patriarcal. Elas vivem coisas c situações
na primeira iníancia que nós, heterosse
xuais, nunca vivemos. É por isso que os
trabalhos de algumas escritoras lésbicas,
são fundamentais para provar que as
relações que Freud estabeleceu não
funcionam e são culturais.

UM TOKE: CU - linárla
Você sabe de onde vem o termo afrodisíaco ?
-

Ganha um pirulito bem grosso quem responder cerco...
Sc não sabe confira:

Este nome tem origem em Afrodite a deusa do amor
sensual, que nasceu no mar e chegou à praia numa concha
- por isso acredita-se que os frutos do mar estimulam o
“assanhamento” de nossas glândulas sexuais.
É, e pensar que tudo começou com a maçã... Bom, se
você não sabe como conseguir pó de chifre dc rinoceronte
OU é muito fresca prá beber urina de touro que tivesse
acabado de copular, nlo se desespere!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Já se sabe que não precisamos dc caís exocismos prá nos
estimular....
y. '
Então fofa, se seu bofe não dá mais no couro, pegue a
A 'i liscinha abaixo c corta prá bodega mais próxima. Compre
!, /uvas(servir üvas na boca de alguém equivale a estimular
esse alguém para osexo oral), ostras, mariscos, peixe. (Não
' 'se esqueça do coentro que é “foderoso”), amendoim,
ovos de codorna (bata com cerveja preta levanta até “neca
soneca”) gengibre, cravo, canela, aveia, gérmen de trigo,
noz moscada, alho, banana (se você é passiva), testículos
de boi ou gaio. E pronto!.
Use a imaginação nos pratos e prepare-os com amor c
tesão e partilhe com quem você amar a refeição... Tá, meu
bem!

Fundadora da Rosa dos Tempos, uma
editora feminista. Rose Marie Muraro
comentou o próximo livro da escritora
curítibana, Bebéti do Amaral Gurgel “Peca
dos Safados “.
"Quero dizer uma coisa, eu como heteros
sexual, aprendi muito sobre a condição da
mulher e sobre a condição humana neste
livro, que é muito engraçado. Eu estou
dando a prévia porque a gente aprende um
mundo totalmente misterioso, interessantís
simo e doce.
AIDS E MULHER
Dentro da programação do Mix Brasil, Rose
Marie Muraro falou sobre AIDS, uma
doença que, para cia, atinge toda a socieda
de e que ainda está longe de seu ápice.
Para Rose Marie Muraro toda a sociedade
está ameaçada pela AIDS. “Primeiro a
AIDS veio como uma doença que atingia
mais os homossexuais, que transmitiam a
doença para os homens heterossexuais, que
contaminavam mulheres, que transmitiam a
doença para homens heterossexuais, ou no
caso das bissexuais também para as lésbi
cas. Aí até as lésbicas, que representavam o
único grupo sem ri sco dc contaminação por
via sexual, foram atingidas. Ou seja unia
corrente que atinge a todas as onentaçoes
sexuais.”

0?

As lésbicas são duplamente oprimidas,
como mulheres e como lésbicas. Os gays
são unilateralmente oprimidos, como
gays, porque como homens eles ainda

QUEEN’S RECADOS
Por Yna Gardner

PS (1) “Comer bem...prá comer e (dar) melhor ainda “
PS (2) “Sabe qual a melhor maneira de chupar Garotos?
compre as pastilhas, sua devassa!!!
PARA REFLETIR-

Sc você cortou os pulsos ao ver os rnodelitos das drags do fi lme “Priscilla - a
rainha do deserto”, então vá c coriipre o GD com a trilha sonora, arraste os sofás é
é bem!!!!!!
mesmo sob os olhares de reprovação da família, dance como uma loca.
Essa é boa... ■sabein quem se montou ?

"Os homens estão descobrindo que homem é bom - coisa que
outros homens já sabiam há séculos. ”
,

passam como.dominantes. E tem muito gay
por aí, nos ministérios, nos cargos públicos.
Lésbicas tem uma ou outra.”

O ne^o Wesley Snipes, qúe trabalhou ern “G Dcifioüdor”, com Rambo e o
bofe(?) Patrick SWAYZE (não conte para sua iirnãzinha). Ambas estão ABSOLU
TAS no fi lme “Tò Wong Foo” ainda sem tradução para o português.

Qualquer dúvida escreva para C.U (Centro de Utilida
des)-A/C Patti Difhusa-Caixa Postal 1095-CEP80001970-Curitiba-PR

m

Os dois garanhões abalam no pancakc... Não percam.
NÃO CONFUNDA:

PATTI DIFHUSA - ex-atriz pornô, ex-detenla, ex-usuária
de drogas injetáveis, ex- amiga da Danusia Lion
Lobo, ex-táxi giri, ex-taróloga, atual colaboradora
dessa coluna infame.

1 - Travesti - Ser que se veste dc mulher, com apelo sexual, mas que transa como
homem.
2-Transformista-Ser que se veste dc qualquer coisa, para se parecer com idCm.
3 - Drag Quecn - Scr dc performance invulgar em que o exagero é mero detalhe.

PS (3) Ah,quasciameesquccendo....adoropancaloiias.
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No ano de 1994 o Grupo Dignidade
trabalhou muito pela emancipaçao e
conscientização homossexual. Na busca
de uma melhor qualidade de trabalho,
melhoramos
nossa sede, onde agora
temos,fax,telefone, aparelhos de TV e
video,funcionários, iniciamos novos projctos, lançamos este jornal, enfim esta
mos procurando cada vez mais abrir espa
ços e mostrar que nós, entendidos e en

I

tendidas temos nosso lugar na sociedade.
Saiba um pouco do que fizemos no ano:
O Dignidade participa mensalmente
das reuniões da Comissão Estadual de
AIDS,dos Conselhos Estadual e Munici
pal de Saúde e também, desde o mês de
junho do Conselho Local de Saúde da
Unidade de Saúde Ouvidor Pardinho em
Curitiba. Além disso entre suas ativida
des está a realização de palestras em esco
las, unidades de saúde, empresas, etc●í
sobre prevenção de AIDS e sexualidade.
Além disso é solicitado várias vezes.ao
mês a conceder entrevistas ou a participar
de debates e discussões nos veículos de
comunicação da capital. Membros do Gru
po participam das reuniões das Organiza
ções Não Governamentais que trabalham
com
Aids e do Fórum Popular de Mulheres.

PRO]ETOS EM flNDfíMENTO
ARRASTÃO DA VIDA

de rua, com orientações sobre sexo seguro e pre
venção à AIDS e distribuiu 1000 preservativos.

Visa os trabalhadores do sexo (travestis e prosíío?"
implantado há dois anos. Em ENSINANDO A VIVER
lyys sera financiado pelo Programa Nacional de
Combate à AIDS (PNC) do Ministério da Saúde.
Visa atingir estudantes e professores de 2' grau
Um dos resultados deste trabalho foi osurgimenCuritiba e Região Metropolitana e tem como
to de dois grupos, Liberdade e Esperança, que
esclarecer e discutir a prevenção e divuldefendem os direitos humanos das mulheres
informações relativas a DSTs, HIV/AIDS. É
prostuídas e dos travestis.
realizado com apoio da Secretaria de Estado da
Em 1994 este Projeto prestou orientações so’'^PP-Smdicato, Núcleos de Educação de
bre AIDS/HIV e sexo seguro a 410 prostitutas e
Metropolitana Norte e Sul. Este
travestis e distribuiu. 21.835 preservativos
projeto teve nos últimos meses do ano sua fase de
diagnóstico e preparação. A atuação nas escolas de
CAVALO MASSA
2° grau será de março a novembro deste ano .
Visa a prevenção à AIDS entre a população de
rua deiCuritiba. E realizado em conjunto com a
St -Tctaria Municipal da Criança.

No ano

sexo.egurpafa°/r7w''h‘‘“''"““'“-°bbuidos 10.299

MÉDICO
Visa a
do Com^exo^Médi^o^P^ar"^^^
outras Organizacõpc M-

presidiários

conjunto com

po Pela vfddTApÃv PR
Cidadania.

<le Estado da Justiça e

ARCA DE NOÉ

Vwa a popuiá^o homossexual de'Curltibá é
Durante o ano de 1994 atendeu al42 cnancas
cri
financiado pelo
crianças PNC do Ministério da Saúde.
^

. J ●

^Sécretariade Esfíirt
Estado da
j>jauçae Cidadania.

conjunto com
Secretaria de

=!7'

PRINCIPAIS ATIVIDADES DO ANO
janeiro
^Participação da Comissão Organizadora de Ati
vidades de Prevenção à AIDS durante o Carna-

vaI/94.
IP

Conferência Internacional de Gays e Lésbicas
e visita à Gay Men’s Health Crisis(maior ONG/
AIDS do mundo).

■Distribuição de panfletos e preservativos no
da Escola de Samba do Operário,
IP
■articipação do II. Encontro de Travestis e
'-'‘berados em Vitória - ES.

^^VEREIRO
^Articipação na Operação Carnaval com distriUição do Boletim Informativo, Folha de Parfeira n°ii
com informações sobre saúde (AIDS/
Al*Dg

reunião do Fórum Popular de ONGs/

■Lançamento da Cartilha Guia Gay Prevenido
■Reunião com grupos de gays e lésbicas do Brasil
para formação de comissão/associação nacional
de defesa dos direitos humanos dos gays e
lésbicas.

AGOSTO
■Devido a informações errôneas a respeito da
eficácia do preservativo, divulgadas pelo presi
dente da Associação Nacional dos Terapeutas
Naturistas.o Dignidade entrou emeontato com
a Organização Mundial de Saúde e com a Un.L
versidade John Hopkins e a partir das informa
ções recebidas preparou um dossiê de 98 páginas baseado em estudos científicos do mundo
inteiro para comprovar a eficácia do preservativo..

■'^ARço
IP

■Participação da inauguração da Casa de Apoio
para crianças com AIDS - APAV.

^^^^quisa sobre sexo seguro e AIDS, realizada
fcr,
178 homossexuais,

SETEMBRO

n'^'Paç5o nas atividades do Dia Internacio-

Mulher.

.

„

13‘^'f'buição do Boletim Folha de Parreira n
°
AIDS e Mulher.
.
'^"=ncia com o Corregedor da Policia Civil,
IPgJ^^sassinatos de homossexuais. Curitiba,
e-^^®^pacíficanaBocaMaldita,em
sej,

contra a falta de ação policial na
f®odos assassinatos de homossexuais.

ÍP
no II Encontro Regional Sul de
Ip "'^ssexuais em Porto Alegre - RS.
^ ,
Amç P*Ção do VI Encontro Nacional de ONG /

.

^

Vitória-ES.

'^Alo
^01A

Prisão Provisória de
assessoria na «r^-venelaboração de projeto de p
815 detentos.,
erti Hospitais e Unidades de Saude.

i::?;- n;„ss;r:íe:oX;.adeNo6
anus”.
da AIDS na
Solidariedade às Vítimas'
com as
da Ordem, em conjunto
^artj ● ^.NGs e Secretarias
Secretarias de
de Saúde.
Saude,
fes
r*o III. Encontro dos Trabalha
Feif j
fie

no Rio de Janeiro.

J

na Campanha de Vacinação

■Lançamento, dia 01, na sede do Sindicato dos
Jornalistas do Paraná, do Folha dc Parreira Jor
nal.
■Curso de capacitação para professores de Curi
tiba sobre AIDS e homossexualidade.
■Participação no T Seminário de AIDS no Sistema Prisional - Florianópolis - SC.
■ParticipaçãodoSeminário Internacional “AIDS
e Mulher” promovido pela Partners, no Rio de
Janeiro.
■Participação da T Jornada de Vacinas e IV
Encontro de Pessoas Vivendo com AIDS, no
Rio de Janeiro.

OUTUBRO
■Participação em curso de sensibilização sobre
sexualidade realizado pela Secretaria de Estado
da Educação para funcionários de escolas de
Balsa Nova e de Contenda.
■Participação de curso de capacitação para mul
tiplicadores de informações sobre AIDS reali
zado pela APAV (Associação Paranaense Alegria de Viver)
j
j
. ,
BCapacitação de professores da rede estadual
sobre sexualidade - Balsa Nova
■Participação do Congresso de Professores do
Paraná, exposição sobre o Projeto Ensinando a
Viver.
de ONGs/AIDS
■Encontro _
ão do Seminário sobre drogas e AIDS,
■Participaçao

'articipação na reunião dc mulheres referente
à participação na Conferência de Bcijin/95.
■Reunião com Secretários dc Estado de Saúde,
Justiça/Cidadania e Segurança Pública para ela
boração de projeto de prevenção de AIDS e
drogas no Sistema Penitenciário e Cadeias Pú
blicas do Paraná.
■Primeiro Encontro de ONGs/AlDS da Região
Sul em Florianópolis.
■Curso de capacitáção para 35 multiplicadores
de informações a respeito da AIDS/HIV.
■Curso de Capacitação para técnicos de nível
superior da Secretaria Municipal dc Saúde.
■Realização de Festival de Filmes sobre as Ma
nifestações da Sexualidades, com palestras e
debates com Rose Marie Muraro (escritora fe
minista), Caio Rosenthal (médico), Dr. José
Luís de Andrade Neto (médico), Paulo Garfunkele Libero MalavogIia(criadores da Revis
ta Vira-Lata) e Martha Suplicy (sexóloga).
■Eventos paralelos ao Festival: Olhar dc Eros
(mostra de fotografias)
■Mostra de Cartazes sobre AIDS
■Feira de Livros sobre a sexualidade, organi
zação da Livraria Feminista Lilith
■Exposição do Núcleo de Quadrinhos de
Curitiba e Editora Graphipar.
■Criação e Exposição do grupo de jovens
desenhistas que compõe o Grupo de HQ
da Gibitcca

7

DEZEMBRO
■Participação das Atividades do Dia Mundial de
Luta contra a AIDS. 15 voluntários do Grupo
participaram das atividades: panfletagem, colo
cação de preservativos em falos de borracha
pelo público, cada participante recebia 2 pre
servativos. Foram distribuídos 1.440 preservativos. Exposição de cartazes, distrib uição de fi ta
vermelha, representando a solidariedade e a
consciência para com a AIDS. Pesquisa através
de duas catracas sobre a prevenção ou não
contra a AIDS.
■80% das pessoas (3.012) passaram pela catraca
“Eu me previno contra a AIDS “e 20% (604)
pela catraca “Eu não me previno da AIDS”.
■Mesa Redonda em Tijucas do Sul para profes
sores sobre AIDS e sexualidade.
■Participação de Curso de Prevenção à AIDS
entre usuários de drogas, realizado pelo Minis
tério da Saúde no Rio de Janeiro.

no dia

5>-^ento em Curitiba da Revista Femme.
fiQse

NOVEMBRO
■Mesa Redonda sobre AIDS na UPT, durante
seminário do SINDISAÚDE.

JULHO

fcparação para lançamento do Projeto Arca de
para prevenção à AIDS entre os homosse^uais masculinos de Curitiba. Em conjunto
com o Ministério da Saúde e a Organização
Mundial de Saúde.

promovido pela Secretaria de Estado da Saúde.

Todos nossos trabalhos não seriam possíveis sem esse time:

Municipal de Recursos Huma-

Davu/, Marcos, Vania, Sara, André, Adilson, Alexandtc, João

do
"i“ do

Alexandic, Elias, Carlos, Naja, Sheila, Cannem, Neide, Neto, Elisa, Genildo, Deni,
,\úrK l-aeríe, Mauro, Ângela, Jessé, Aguinaldo, Luiz, Felipe, Élio, Valdir, Fábio,
Maurirío, Rogétios Jark, lsaias, P&/ro, Ar/an, Giovane, Dionísio, VjcenTc, Nelson
'
os qne de uma maneira oh de outra estão ajudando a çonstnãr nossa história.

1"?
Previna^*^^^’
Pesquisa na Boca Maldita, erfi, .■
^òbre ó’direito dos homossexual^
em Nova York -EUA - do XVJ

.
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I ENCONTRO BRfISILEIRO DE GRYS E
LÉSBIC6S QÜE TRRBfSLMRM COM RIDS.
(26 a 27 de janeiro)
Curitiba estará sediando de 26 a 31 de janeiro
dois encontros da maior importância: o I Encon
tro Brasileiro de Gays e Lésbicas que trabalham
com AIDS e o VIII Encontro Brasileiro de Gays
e Lésbicas.

)

O I Encontro, acontece nos dias 26 e 27 de
janeiro na Universidade Popular do Trabalho em
Curitiba e contará com a participação da repre
sentante da Organização Mundial de Saúde e da
Orgailização Pan Americana de Saúde, médica
L^dia Simòne Bond, além da presença de repre
sentantes da maior ONG gay norte americana a
Gay Men’s Health Crisis (GMfiC), que durante
0 Encontro repassará as experiências e àS manei
ras como vem sendo enfrentada a doença nos
Estados Unidos..
Estarão em Curitiba lideranças dos grupos
organizados de gays e lésbicas e de organizações
não-governamentais que trabalham com AIDS.
Um dos pontos mais interessantes será a discus
são sobre a vacina que começará a ser testada no
Brasil, coordenada por Jorge Beloque do Comitê
Nacional de Vacinas do Ministério da Saúde.
É urgente discutir as formas de pressão sobre
I DOHT KNOr
ANV U»tAHt

8

os governos municipais, estaduais e federal para
que assumam a prevenção da AIDS junto aos
homossexuais. Em 14 anos da doença somente
em 1994 o Governo Federal fi nanciou 4 projetos
de prevenção específicos para homossexuais através de ONGs. Neste período o governo não elaborou nenhum material de prevenção/informação específico para nosso segmento.
O I Encontro terá discussões e atividades em
grupo além de oficinas de trabalho,:

O' _'
',

aGays e AIDS
KLésbicas e AIDS
aLegislação e AIDS
■Governo e Atendimento à pessoas com AIDS
«Grupos de G/L do Brasil x ONGs AIDS
«Tratamento Convencional
«Terapia/Tratamento Alternativo
«Vacinas

;;ni
inf

c?:
b_j

b2
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OFICINAS
«AIDS X Vida x Morte

Atividades em Grupos
«AIDS X Mídia
«Projeto Previna
«Como avaliar Projetos AIDS
«Como elaborar Projetos AIDS: financiamentos
«Drogas injetáveis
«Desomossexualização da AIDS
«Eficácia das campanhas governamentais na co
munidade Gay/Lésbica(G/L)
■Estratégias de prevenção G/L
«Ética e AIDS
«Governos e os Grupos de Gays e Lésbicas do
Brasil na prevenção da AIDS

-li.

«Criação de material (cartaz/folder)
«Sexo seguro - misto - gays - lésbicas
«Soroposidvidade x sexualidade.

-li.'
7 f.

A programação do I Encontro foi elaborada
através de questinários respondidos por 32 enti
dades de gays e lésbicas.
Este Encontro conta com o apoio do Programa
Nacional DST/AIDS do Ministério da Saúde,
assim como das Secretarias de Estado da Saúde e
do Trabaho e Ação Social do Paraná e da Secreta
ria Municipal de Saúde de Curitiba além da
KimetaSociety do Canadá, além de vários Sindicatos de Curitiba.

●j.
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OFICINA DE SEXO SEGURO

.Oi
ív

Previnir a disseminação do vírus HIV entrer as
lésbicas e discutir as questões relativas a compor
tamentos e situações de risco é objetivo da Ofici
na de Sexo Seguro para lésbicas e mulheres
bissexuais que será ministrada pela Dr‘ Telma
Cavalheiro, do SOS Mulher & AIDS do GAPA/
São Paulo, nos dias 24 e 25 de janeiro na Unidade
de Saúde da Mulher. São 15 vagas e as interessa
das devem procurar a Vânia na sede do Dignidad e.

'V

●
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A maior parte das informações a respeito de
sexo
seguro são dirigidas a gays, ou homens e
mulheres heterosexuais. Pouca coisa tem sido
produzida para as lésbicas o que pode conduzir
esta comunidade a identificar-se como um "grupo
de não-risco", para a transmissão do HIV. A Oficina
visa aprofundar a discussão sobre sexo e
sexualidade e refletir sobre a nossa diversidade, o
que é 0 primeiro passo para o reconhecimento do
risco.

jiii
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Festa de confraternização
Na festa de encerramento das atividades do
ano, foram eleitos os melhores do Dignidade do
ano de 1994.
Conheça os eleitos:
Garota Dignidade:

●.‘U

... 1. Vania Galiciano
2. Adriana Wudarski

Garoto Dignidade:

iO
>

1. Adilson Jorge
2. Wilson Neto

Pessoa Nota 10:. Francisco Carlos dos Santos
Travesti do Ano:
Marcela Martagui
Trabalhadora do Sexo:
Sandra

●'i

Adilson, Gamo Dignidade 194.
} .‘;,b
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Chico, Pessoa Nota 10.
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VIII EHCOHTR@ BRASILEIRO DE BAYS E LÉSBICAS

i

a 31 d« janeiro)
pauta do vii encontro

.

contra os homossexuais, Contrato
c: mão Civil entre casais do mesmo sexo
com a América Latina e estabelecitnenotJe prioridades e bandeiras de lutas são

■Atividades em Grupos de Trabalho
■A mídia e Gays e Lésbicas (G/L)
■Amor intergeracional
■Articulação com outros movimentos
■Cidadania X G/L
■Contrato de União Civil x Casamento
■Comunicação entre os Grupos de G/L
■Cultura GÍL, como incentivar atividades
■Como Organizar um grupo de G/L
■Formação de Comissão/Associação Nacional de

'lue estão na pauta do VIII Encontro
He 2S ^7”
® Lésbicas, que será realizado
é ri
também na UPT. O EncondosSa^^'*^^^° à memória de Cláudio Orlando
dos H
P'’®sidente da Associação de Defesa
Florianópolis que foi bru. ^^Pancado pela Polícia Militar de Santa
''indo a falecer no hospital.

G/L
■Financiamentos
■G/L - auto-estima e respeito
■Gênero
■ILGA X Movimento Internacional - conjuntura
■Integração com a América Látina
■Lésbicas
■Legislação x G/L
■Militâncias Alternativas
uma visao antro■Preconceito/ Discriminação pológica
■Poder - O que é isto ?

Encoti? ^P^‘^^in'adamente 300 participantes o
Brasilçj.*^
ainda a fundação da Associação
CO na no* ,
® Lésbicas, um marco histórie lésbicj^^^
direitos humanos de gays
' ^Oilio

®I^servadores internacionais já estão
aiadas
" as presenças de:
Reb
ção ítí*
- Secretaria Geral da AssociaJorge
de Gays e Lésbicas (ILGA),
de
Diftitoj
' Coordenador Internacional
Francisco “ifianos de Gays e Lésbicas de Sao
Interriaf,; '
Jefrey Stanton - Estrate^sta
Keitii V;
Prevenção à AIDS da ILGA;
Japl(».e
- Grupo OCCUR - de Tóquio da *LGa
- Secretário Administrativo
tambéfri “tuxelas - Bélgica. Estará presente
profcss-^'2 Mott, doutor em antropologia,
preside
Universidade Federal da Bahia e
tio Grupo Gay da Bahia.
confix

■Prioridades/Bandeiras de Luta
■Prostituição(michê/travesti)
■Transsexualidade
■Violência

OFICINAS
■Ativismo e Militância
■Como ser visivel
■Diferenças/realidades regionais
■Ética homoerótica x política sexual
■Vivência G/L
■O que une gays e lésbicas
■O que é assumir-se
■Psicodrama/quebra de barreiras
■Poesia/música/criação de cartazes
■Realidades G/L
■Religião x G/L
a■Sexo Seguro

OUTRAS ATIVIDADES
■Esportes, Passeios, Festas, brincadeiras,shows...
■Os dois encontros se realizarão na Universidade
Popular do Trabalho -UPT

passeata
No dia 30, faremos uma passeata pelas ruas de Curitiba.
^

Prepare suas faixas, acessórios coloridos, máscaras, símbolos de seu Grupo e tudo mais que sua
ousadia permitir. Queremos mostrar a nossa cara de forma irreverente, mas política também,
Vamos trazer nossa visibilidade e denunciar a violência e discriminação contra gays e lésbicas.

9

MüLHERES BRflSILEIRRS EM BEIJING
^

^

próximo mulheres de
de
- China na Gonferenc a Mundi^^^^
''^1V
terá como tema: Ação para a Igualda
concre^^teeapa^^Conferênciabuscaráfornec P
tiieinbr a Organizações das Nações Unidas
^jdas
. sobre ações e políticas a «erem empr^en^^^._
estratégias para que se irnp e
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passado as organizações
rando
tezações N|o Governamentais estão se prepa

para a- Conferência. Em termos práticos isso significa fazer
um balanço da situação da mulher brasileira, tomando em
conta sua diversidade social, política, econômica, étnica e
cultural.
Até abri! deste ano as organizações dc mulheres de todo
o país devem ter estabelecido ações prioritárias e levantado
questões que serão levadas à Conferência Nacional de
Mulheres que se realizará no Rio de Janeiro. Esta é uma
etapa preparatória para Beijing e espera-se que dela saia um
documento que expresse as aspirações e interesses das
mulheres negras, indígenas, lésbicas, integrantes de sindi
catos, partidos políticos, ONGs, Igrejas, grupos culturais
etc..
Estão em jogo tanto na Conferência Nacional como na
Mundial a visibilidade política de uma diversidade que com
facilidade se assume como única: a população feminina,
Para o encaminhamento das discussões foi criada uma
Articulação Nacional de Mulheres e em cada Estado criouse um Fórum de Mulheres que prepara atividades locais,
divulga informações e contribui na elaboração do documen
to que 0 Brasil irá apresentar em Beijing.O Paraná só cons
titui seu Fórumde Mulheresem Novembro passado, depois
e 0 Grupo Dignidade e aCoordenação dos Rurais enviou
mulheres à reunião nacional realizada em Maceió. A partir
dele estão sendo programadas atividades regionais, que
atinda estão em sua etapa preparatória.
(Fbntês: Pròpósta dé roteiro para 0 documento daConfer^ncia de Mulheres Brasileiras - Articulação Nacional de
Mulheres e Mujer/Fempress 156 de outubro de 1994)

CAMISETAS
DO Vm EBGL
Durante 0 En
contro serão vendi
das camLsctas feitas
especialmente para
a ocasião. Confecci
onadas em várias co
res tem preços espe
ciais para encomen
das acima dc 10 uni
dades.
Reserve um
“acué” para adqui
rir a sua.

LES AMIS
CLUB
Durante o VIII
EBGL o Les Amis
Chi) estará lançando
mais um número do
Journal des Amis.
Com certeza você
vai gostar.
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TRm^fiMENTO DE lOROPOSITIVOS CONTfl COM
REMÉDIOS PRRfi fl RLMfl
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ficinas de Vivência, homeopatia e Florais
de Bach são utilizadas na Unidade de Saú
de da Barão do Rio Branco no tratamento

de pacientes portadores do vírus HIV pelo
homeopata Iso Fischer, que atende naquele am
bulatório.
COM SAUDE E ALEGRIA

INFQRIVIE-SÈÍ
DRQQB fdZ CRESCER QISOS DE
RIDS
ocumento do Ministério da Saúde mostra

D

que as drogas injetáveis são a principal
causa de transmissão de AIDS entre os
jovens brasileiros.O numero de casos cres
ceu 1.773% de 1986 a 1993. Em 1993, de
cada dez soropositivos entre 13 e 19 anos, seis
eram usuários de drogas afirmou a coordenadora
do Programa de Controle de Doenças Sexualmente Transmissíveis do Ministério, Lair Guer
ra. Para o Ministério a incidência dos casos de
AIDS coincide com as rotas de tráfico. A partir
dos dados levantados foi obtido um financiamen
to do Banco Mundial para implantar um progra
ma de pesquisa e reeducação de jovens
considerados de risco. A idéia é ensiná-los a
evitar o uso de uma mesma seringa, trocá-la
por uma nova ou saber como esterilizá-la.
Não esqueça: Amigos, amigos - seringas à
parte.

DISQUE SAÚDE
Reclamações sobre falta de medicamentos, de
leitos hospitalares, queixas, reclamações,
sugestões, ligue para o Ministério da Saúde
^ (061)800-0778. A igação é grátis de qual! quer parte do país,
' Disque SAÚDE (061)800-0778

I DISQUE AIDS
AIDS - Informação é a maior arma.
Disque ^DS 200-1414

Formado pela Universidade de São Paulo em
1978, Iso Fischer sempre trabalhou com medici
na natural. Especializado em homeopatia, está
desenvolvendo um trabalho novo e criativo no
atendimento a soropositivos e seus familiares.
Além de médico Iso Fischeré compositor,com
músicas gravadas inclusive por Nana Caymmi.
Foi deixando fluir sua criatividade que iniciou as
Oficinas de Vivência,em outubro do ano passado.
Realizadas nas primeiras e terceiras quintas feiras
do mês, no setor dc Infectologia da Unidade de
Saúde da Barão. Abertas a todos os interessados,
independente de estarem ou não em tratamento
na Unidade as Oficinas têm como único requisito
para participação, a soropositividade. O objetivo
deste trabalho é ajudar na busca do equilíbrio
emocional do indivíduo percebendo-o como um
todo.
“Para a homeopatia todo indivíduo é movido
por uma energia vital e é o desequilíbrio desta
energia que gera a doença, sua função é tentar
restabelecer o equilíbrio desta energia. A homeo
patia entende a doença não apenas como um fator
externo, mas como uma alteração desta energia
vital. Este raciocínio também é válido para a
AIDS, que é uma doença que ataca especifica
mente a questão da imunidade.”
OFICINAS
As Oficinas partem de pressupostos básicos:
Compartilhar a vivência com pessoas que vi
vem uma situação semelhante, uma vez que o
soropositivo muitas vezes não tem com quem
conversar e com quem dividir. Quando encontra
pessoas que estão na mesma situação tem um
certo alento, podendo falar abertamente sobre as
questões que o afligem; Trabalhar a questão da
auto-estima, que quando está baixa ajuda o indi
víduo a piorar; Trocar ou resgatar a afetividade,é
um dos pontos mais importantes uma vez que
muitas vezes é a própria pessoa que se bloqueia e
não tem coragem de chegar perto de alguém para
pedir ou trocar um abraço. O.medo de ser rejeita
do fecha a possibilidade da aproximação em todos
os campos, tanto sexualmente e afetivamente;

Od
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arca de noé
PROJETO ARCA DE NOÉ
gora você pode encontrar informações so
bre uma vida sexual sem riscos nos bares,
saunas,boates, banheiros públicos, etc.É o
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.

Explorar aspectos e elementos que contribuam
para a qualidade de vida; descontração e relaxa
mento e desenvolver temas de interesse do grupo.
“O trabalho na Oficina é essencialmente cor
poral e tem um efeito terapêutico Nele há um
momento que chamamos de “roda de desabafo”
em que os participantes podem comentar o traba
lho, seus problemas, seu dia a dia, enfim o que
quiserem. A integração e a troca entre as pessoas
é uma coisa muito interessante, pois participam
pessoas de níveis sociais,experiências e vivênci
as diferentes. Isso torna o trabalho bastante ricoe
mostra que no fundo as pessoas são muito pareci
das, não importa a classe social a que pertençam,
mas emocionalmente todo mundo é muito caren
te. O grupo tem uma postura de elevar o astral de
cada participante, apoiando aqueles que chegam
fragilizados. Isso é muito interessante por que
mostra a troca afetiva que se estabelece entre as
pessoas que estão ali reunidas e partindo de um
problema comum.”.
FORMAS DE TRATAMENTO
“Quem recebe um resultado de HIV positivo
experimenta várias sensações, revolta, depres
são, medo,e esses sentimentos, no meu enten
der, favorecem o desenvolvimento mais rápido
da doença AIDS. A gente defende que a questão
não é apenas lutar contra a AIDS,mas lutara favor
da qualidade de vida,o que envolve a parte emo
cional, a alimentação, atos de vida, etc.” É nesta
linha que sc desenvolve o trabalho do médico
que utiliza também os chamados Florais de Bach,
que são harmonizadores feitos a partir de flores e
que usam a energia vital delas é transformado-se
em remédios que segundo seu criador, o inglês
Edward Bach são “remédios para a alma” e
tratam questões como o medo, a raiva, etc.
Os Florais atuam no sentido de criar o
que estáfaltando, ou seja, se a pessoa tem
medo, 0 Floral não vai acabar com o
medo, mas desenvolver a coragem.''

MAIORES INFORMAÇÕES
SOBRE AS OFICINAS
PROCURE O CENTRO DE
SAÚDE DA BARÃO DO RIO
BRANCO - 2° ANDAR .

SEXO INSEOURO
rganizações gays norte americanas,sedia
das em São Francisco- Califórnia afirmam
que nos últimos seis meses quase 40%
dos homossexuais entre 17 e 22 anos tive
ram relações sexuais sem camisinha. O sexo se
guro, fez diminuir consideravelmente os casos
de AIDS da cidade norte americana mais atingi
da pela doença e onde as campanhas contra a
AIDS foram mais intensas. Para o diretor do
Stop-AIDS,em 1987 a situado estava sob con
trole, mas os números da infecção voltaram a
aumentar. Em 1993 foram registrados 690 testes
com resultados positivos e em 1994 este número
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pode
ser a chave
para
a curada
ama esp^ie de
árvore
de casca
acetinada
AlUS. Relatórios do National Center Institute mostram que uma substância prewiv
folhas da árvore destróem o

ta^ n.t Jr
cresjjfeu
c^ca de tOOO,;prirfêipal|iher(^ nij de tratam**
●
fató’etária'de'20 anos.'

^^orkTimeseanimaoscientisdescoberta indicios promissores
cura. da A!DS% partir
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(íonde está você?■ ■■

“É com prazer que acusamos recebimen
to do Jornal Folha de Parreira, do Grupo
Dignidade, juntamente com o folder do
Projeto Arca de Noé. Ficamos satisfeitos
de constatar que o jornal vem com uma
proposta séria e, ao mesmo tempo,infor
mal quanto à linguagem, o que facilita a
sua leitura por diversas camadas da soei-;
edade.Desejamos sucesso para a iniciati
va e esperamos continua recebendo p
referido jornal, pelo quejá agradecempÉ.:
- Ramsés Ramos - assessor de comuniãf
ção social do Programa das Nações Uni
das para o Controle Internacional de.prò^
gas - Brasília - DF.”

flí

CONVÊNIO COM LOGOS
PSICOLOGIA CLÍNICA

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 Postal 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.

Compromisso serio

' éS.

Gpstúfiã de encontrar alguém para compromisso sério,
qm^lejádisposto a curtir uma vida afetiva e respeito'sMntensa, 28 anos, 1:64, 75 quilos.(Marcos Arantes ^ixa Postal 84569 CEP 27251-970 Volta Redonda -

W)

d

AlsMcm qwc SAÍbA AmAr
Míoreno claro, 30 anos, 1:65, 77 Kg., quero conhecer
rapaz ativo,discreto para amizades. Favor enviar
foto na carták Idade até32 anos. Léo. Cx. Postal
45438- éEP 04010-970 - São Paulo - SP

“Sinto 0 orgulho e a coragem de vocêS?>
Apesar das dificuldades, o caminho está
sendo aberto com dignidade, as gerações
Verto t»os oUios c I0H5C í>o corAçÃo
futuras agradecerão que diminuíram os
ífilsop, embora tão perto, você não vê meu desejo em têpreconceitos(quem dera acabassem),que
Iq çodiigo dão só os dias, mas as noites também...
aumentou a prevenção da AIDS e das
Reihaldo S(São Carlos - SP)
doenças sexualmente transmissíveis, a
luta pelas minorias e a história que está
Dc São CArlos pArA Rccifc
sendo registrada. Causa alegria vera.üiQumdo Raimundo: Não vejo a hora de novamente
dicaçãodo grupo no CD do Renato Russo;
éstàrna praia,juntinho de você, tomando aquela água
02° MixBrasil queaconteceu novamehte
deçôco gelada... Reinaldo(São Carlos -SP)
em Curitiba, o Guia Gay prevenido;è as
Novas AmÍZAt>
possíveis supresas que virão. Sabemos
que não passamos em vão pela terra,
^orOria poder encontrar novas amizades (homossexumudamos o uniforme e as armas,|
mas a
aísè pjdsívet)para começar um relacionamento sincero
batalha continua... Um abraço cheio de í
é duradouro. Sou morena clara, olhos castanho claros.
perseverança. Marcos Bedibo - Ex-secre
Renata- Rua Tamanduatet, 646 ● Vila Recreio 86&25^5Õ0 Londrina - PR
tário geral - Gestão/93 - Curitiba -PR”
^
Ator COAbiMVAMtC
“Foi com grande prazer que recebí a carta
devocês,bem como0Estatuto,0 material
Joúêni executivo, nordestino, bem sucedido, situação
informativo e as Folhas de Parreira. Sou
finàaceira estável, 36 anos, 1:65 procura pessoa com as
membro da Liga dos Homossexuais
màúasçaracterísticas para atuar como coadjuvante
Esperantistas, cuja sede é em Londres.
Mfjfnidj^amor "Na Rede com Vitgulina”(Solitário
Depois do “Lampião da Esquina’? hão
! >>
dd^gr^te -Curitiba)
tinha visto um jornal tão bem elaborado,,4
"Novas emoç )cs
- João Manoel Aguilera Jr. Caixa PÓstal;'
|
'F
120 - 13.001-970 - Campina§{-SP)'
è ,láouro, olhós verdes, procuro novos amigos que curtam
V àjvida adoidado.(Mário - Curitiba)
“Recebi a edição de novembro do Folha
"Novas bcscobcrtAS
de Parreira, que por sinal está muito bqá,
Quero agradecer a confiança e a estima /I Tèiiho éá.dnós e gtsto de assuntos relacionados à
que me dedicaram, porque mesmo não ^
? déçpbertd pela vida gay e de pessoas que tenham
tendo assinado vocês me enviaram o jor-,:
súgéstoés aiativas de sexo na era da AIDS.(Renato nal. Conformedisse na outra caitaágentç, Y kita Bériiardino de Melo 409, B4- 401 Juscelino colabora como pode, inclusive
Nfrçk Iguaçu - 26250-020 Rio de Janeitv - RJ),
nheiro. Anexo envio cupom pa^ássl^l;;
y í
jovem cwbAMo
tura dojornal.(Fernando da Cesta
i Cukídp) técnico em hotelaria e turismo, 24 anos,
pinas - SP).
já:
§!■ tnufüfíijrrieio.fndio, 1.71 de altura, másculo, muito
. bodji^fájegre, carinhoso apreciador de mtísica, cinema
e iiátfdjjdh^eja corresponder-se com jovens homossexuais
(Alexis Menendez Bachiller Apartado
^PostaFj327 Zona Postal H2 - Havana - lOIOO -

Pelo desconto que firmou com o
Dignidade a Clínica Logos trabalha
com uma tabela para seus c len
que variam 'de 67% de desconto
faixa de 1 salapara quem recebe na
rio mínimo a 8% para aqueles que
recebem acima de II salarios.
Logos Psicologia Clínica funcion
na Rua Des. Westphalen, 15 conjunto 2006 - 200 andar fone éao
1276.

tardes CULTURAIS
A opção para o fi nal de semana é
a exibição de vídeos culturais, s
assuntos diversos que o Digm a
está promovendo as 15 horas, to
os domingos na sede. Apareça.

noite do chopp

mi

o Época Café Promove
feira a noite do Chopp. Hor rio.
às 02 h. Promoção Anna e Ricardo.
D Época Café funciona na Av ^
Çu,560 fone 225-4489.

^CubajJ
MAtTÍA5CGAt<
CadasmmmtpYdegays de todo 0 Brasil e exteriorpara
. sérios eamprmissoSijGaíxa Postal 1534 -86001■ 9 70
\ Lo.ndrtna-PR T^one (043) 326-8136.
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Livros
I biblíografíada literatura dacomunidade gay brasileira
QUANDO SJ

:0 FIM DO DIA

Robcrt Howcs - Univcrsicy of Susscx * Bnghton, England

Quando soube-a^m d^ia que o meu nomefora
aplaudido no ca^táüs^esmo assim nesta noite não

fuifeliz,
E quando me embriagei ou quando se realizaram os
meus planos, nem assimfuifeliz,
Porém, no dia em que me levanta cedo, de perfeita
saúde, repousado, cantando e aspirando o arfresco do
outono,
Quando, a oeste, vi a luz cheia empalidecer e perder-se
na luz da manhã,

I MOTT,Luiz R.B. O sexo proibido. Vi^ns, gays ç escravos n^^rr^ da
I
Irvqüisição. Campinas: Papirus Editora,[Í989].
I VAINFAS, Ronaldo,(oiig). Historia e sexualidade no Brasil. Rio de Janeiro:
I
Edições Graal, 1986.
í DANIEL, Heberi. Passagem para ò proximo sónbo: uin possível romance
I
autocritíco. Rio de Janeiro: Codecri, 1982.
I OUTRAS SUGESTÕES-

I

GURGEL,Elizabeth do Amaral. A quem interessar possa. São paulo. Ed.
Brasiiiense, 1993

b

Quando,só, errei pela praia e nu mergulhei no mare,
rindo ao sentir as águasfrias vi o solsubir,

i

[Cingma ^

E quando pensei que o meu querido amigo, meu
amante,já vinha a caminho, entãofuifeliz.

ENTREVISm COM O
VAMPIRO

Então era mais leve o arque respirava, melhoro que
comia, e esse belo dia acabou bem,
E 0 dia seguinte cheg)u com a mesma alegria e depois,
no outro, ao entardecer, veio o meu amigo,
●
●
*
●
●
●
●
●
●

E nessa noite, quando tudo estava em silêncio, ouvi as
águas invadindo lentamcnte a praia,
Ouvi os murmúrios das ondas e da areia como se
quisessemfelicitar-me,
.1

Porque aquele a quem mais amo dormia a meu lado
sob a mesma manta na noitefresca,
Na quietude daquela lua de outono o seu rosto inclina
va-se para mim,

J
●
●●
●
●
J
●
*
●

* porada. Estrelado por Brad Pitt, \
● como Louis e com Antônio Bande- ●
, ras como Armand,ornais antigo dos » .
● vampiros, o filme trata da soHdãoc ● '*
● dadiversidade.OsvampirosdeNeil ●
● Jordan maKtm,-sugam o sangue de \
● suas- \ritímas, mas vão além disso ●
vivenciam sua duplicidade vampi- ,
● ro-homem e se atormentam com a ● ‘
● fato de serem solitários e diferentes ●
não só dos humanos mas dos tam- ●

E 0seu braço repousava levemente sobre o meu peito nessa noitefuifeliz.
(Walt Whitman - 18'
WW»// Whitman - ooela e jornalista norte americano
século XIX. E considerado um dos mais ímportaSs
poetas de Iodos os tempos)

)

O
J

Apesar das declarações do diretor Neil Jordan de que 0 homoerotismo não está em questão em “A
Entrevista corrro Vampiro” o filme
com Tom Cruise no papel do vampiro Lestat transpira erotismo na
maioria das cenas.,todas as possibilidades são eróticas entre os vampiros do filme mais badalado da tem-

Conheça a letra da música da Banda escosesa Oi
Polloi, que está no CD “Total Anarchoi”

M

Quondo dois homens se beijom
Quando dois homens se beijam,
andam de mãos dadas
0 medo daquilo que você não entende
Explode em violência
Gritos quebram o silênáo
0 cara era um viado
a
0 cara era bicha
anizado e vivendo com medo
k

Não, você não é burro,
diz “Eles são doentes

^única doença que eu vejo
rMãncer da sua intolerância.

bém dos outros vampiros. Louis,
Lestat e Armand transgridem as
regras de seu mundo e vivem uma
relação onde a culpa e os desejos
dos mortais estão presentes. Baseado no livro da escritora norte ameri-

●
*
●●
●
●
*

,_^na Anne Rice o filme termina ●
^^m a possibilidade de continua- ●
^o, desta vez com a história de *
Lestat, como na trilogia da escritora, já publicada no Brasil.
Não deixe de ver, pois mesmo
● que você não goste de filmes de
* ''ampiro este é diversão de primeira
● qualidade.

●
●

