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"°Di^g'n"idarcrpre,a S (ISSÍISSI NfiTOS ̂
três anos, de muito ^ CONTINÜ^N INFCJNES ,
trabalhoevitórias. ^ ■ . ● j ● i TlílCIÇ<!(W®QflNOS

TOQUES & TOQUESI
B

_  . A Tj Mais um cnme veio mostrar que ainda e uma ■ No dia OQ ak,;i r> i r,.. ^
Fundado por apenas 4 tt ^ ● I- ● . U I ^ Gelso Filho - a Tia Cica pioneiro do

pessoas hoje conta □ ■‘eahdade o desrespeito e a violência contra homos- movimento homossexual paranaense vai coSpletar 80 anos.
com um grande núme- h aexuais em particular os travestis, No dia 31 de , ^««conindandotodaaconiunidadeparaparticipardafesn,

rn He militflnfpç nriP “ janeiro de 1995, as 23:30 horas, em Cuntiba, O . show, que terâ inicio as 21 horas, no salao da
I

in^iiicK/a accii^m P travestiGiselefoibrutalmente assassínado. O assas- § 177^^0^ da Alegria", Rua Don Orionc,
o  ̂ sino, um policial militar, não estava em serviço e  g '''^-^^"^Q-‘'-ria.(Onibus-Fazcndinha).Parabéos,Celso,
nara a sncipdade d utilizou uma arma que não pertencia à corporação, g Oavsei^pK- OLS, d HOSSfl QWFF^

Auanramos muito “ Gisele era vice-presidente do Grupo Esperança, B preocupa coíf^

desde a^fundação dó g participava das reuniões da Campanha da Ação pela I «LS quer dicer'G®/Lí,tkS'f’stopÍdínts®'£^^^^^
Grupo. Começamos ° CidadaniaecontraaFome trabalhavaeomtravestls “f™gcs pd„ (q, _

com uma sede provi- ^ doentes de AIDS e agia ativamente nas atividades | Ro^ngues Alves, 289, casa 1^
sória, no apartamento ^ contra a AIDS.
de um militante e hoje A Associação Brasileira de Gays, Lésbicas e \ O Fórum P FÓRÍIM DE MQLHERES

t

I

emos uma sede ^ TravestisestáÜderandomovimentopelapuniçãodo B  Informativo
alugada, totalmente _ culpado pela morte de Gisele, pedindo a apuração I Conferência Mu^^- , especial sobre a participação^

n

equipada. De um Qí rigorosa e imediata dos fatos relacionados ao assas- | iscaremos lâ. ' ^®‘^UÍng-China.Nóslésbicas,tarabem

a

Ipequeno Boletim □ sinato.
passamos para este H

Jornal, aberto a todos q
os grupos de gays e uj

lésbicas j
Crescemos, ganha- < VIOLÊNCIA CONTINUA

mos espaço na mídia
e 0 reconhecimento

da comunidade gay e
lésbica. Autoridades

também nos res
peitam e somos

reconhecidos de

AABGLT, ODignidadeeo

Mais um homossexual fo

jU Curitiba, elevando para 22 o n
— desde 1992. Andrés Fernandes, 7

 aposentado, natural da repúblic
autor levou um rapaz até sua ca

QRUPO ESTflÇRO MÜLHER
Bolerim, com matérias sobre teaao>

c Um correio muito especial. \occ
.  tes, assine o bolerim que tem a sua cara.

Gaixa Postal 62.631
' São Paulo

ando

-SP

GrupoEsperança g dnem^’^
agradecem a solidariedade expressa por pessoas e  g mul^^ Boates,
entidades. B InformàçÕK

CEP 01295-970

stá lanç

I .
I CHIC0TRP<**Duasi assassinado em

úmero de mortes  ■ ^‘batadas cada nm presas e condenadas a 90
2 anos, professor g  . Emiradnc^Á^^i!^ cadeia, na cidade ®

ü a Dominicana. O  g ^ ‘^s, O crime; manter uma re aça

I

üJ sa, que 0 atacou I
^ pelas costas e depois 0 estrangulou. A deputada federal , PaRflCflO
^    , ^°"S'^ssoosdireitoÍÍ °.^^’^larthaSuDlicvvaidefend6rno

utilidade publica, — Cuidado:Nãoleveésíranhosparacasa,o g rp:?,í?'®ísót:I”il“™''«=xuais.ElapreparaumH^^^
tanto municipal perigo e grande. Para programas com des- |

quanto estadual. , conhecidos use os Hotéis ou Saunas. Qual- | g unj*J”P^®^o^*aaíinnouinclusiv^
Em conjunto com t querHoteInocentrodeCuritibaaceifacasais f ®"™'Mar.ha. ™ homossexual adota,enanç.»-

outros grupos, organi- D ho„,ossexuais. I
zamos em janeiro UI I J ^ ̂ "atureza c ^EIXE HERMRFR®™

passado ol Encontro ^ j de
Brasileiro de Gays e < como Peixe
Lésbicas que traba- CE I espécie hermafrof^^;
lham com AIDS e 0 □ — 0 deputan “Nâoéumbicho,cum

VIM Encontro Brasilei- b FInanc' Congresso,
ro de Gays e Lésbi- Q Ki™.a Sode,y d„ C.„adá v,i recebe, ató » dú 30 de Há!"’®"*"®

CaS, onde foi fundada U1 maio de 1995, projetos que serSo selecionados peU entidade.
a Associação Brasilei- —l o ^alor máximo para cada projeto é de 4 mil dólares cana-

ra de Gays, Lésbicas ^ ● ■ ■ ,a ir- c ■ ■—  +■ c fZ (J objetivo principal da Kimeta Socierye apoiar grupos
e I raveStIS. rOram CE interessados no avanço da lutapelaliberaçlo gay e lésbica

. grandes avanços, mas D em particular nos países do “Terceiro Mundo”.
Os projetos devem possuir uma tendência politicamente

progressista e não ter acesso a outras vias dc financiamento.

I2 < I
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Para a sua segurança leia o "Guia do
Gay Prevenido". Pegue o seu exemplar
na sede do Dignidade.

Toronto

tas de
presentaíKi ao a

é preciso ampliar b
ainda mais nosso ü

UJespaço.
No período 95/96, -●

trabalharemos com a 5
meta Dignidade para CE

todos, articulados □
com os movimentos b
sociais e sindicatos, O

lutando para mostrar à Id
sociedade que somos ^
cidadãos e que quere- í

mos nossos direitos lE
humanos respeitados, ü
Você pode-ser mais b
um nessa empreita- O

ASSINE o FOLHA OE
^ibía jornMMantenha acesa essa chama

„s »'»ho,s você u.n,béb..
FOLHA DE PARREIRA Jorna/é uma pubHcaçSo do Grupo Dignidade p

CGC 68.604.560/0001-99 - Membro da ILGA - hemacioiialLesbian andGoy c P
-AssociafãoSulBrasiliiraiieGayseLís6icas-\}ú\iáa,ic?úhXic!í^suià \idi Lei ^"''^'Paçã -

Caixa Postal 1095 - 80.001-970 - Curitiba - Pr. TeleFax: (041) 232-982? 4^’ ’ Uül|l p , .rdirtS |3“‘'i
Jontalista raponsáoet. Soiange Stecr. - MT 654/05/69/Pr - Conselho Rdoorial-^v . W4n d aSBRA^^^

DcmzatC3ncsmto-}cssé&ii\minoSr.-Programa(doVisua/eEdisorar/!„ n ■ ‘^^'^599 „ ^“'^icirv-i , “K iAáijuí T/OTíBifcda jgncií'
Endeteço par.

Assine o Folia dePamiro Jornal c receba o cada bimesoe seu cxcninl» '^●''ânia r ? *^'‘rco, Alí. dc Macedo, 53 - 2^ .[ri -A,-„» A,,„,rs sr ■
Este jornal foi financiado pela OW./jp 5 Q(,”''*^Lpc f  ú 264-5885 -//ítfm»/»9.'Carios

O.s artigos assinados nlo representam necessariamente a opiniãoyda.
'^scrcto, consulte nossa tabela de

‘■cprod
“Çào desde que citada a fo^



rDÍGNIDfIDE INTERNACIONAL

OS MÂis excluídos
SÃO OS MAIS DISCRIMINADOS:

A revista britânica Times, em sua edição
dejaneiro deste ano, destacou o Dignidadç e seu
trabalho na questão da violência contra gays,
lésbicas e travestis. A matéria abre com a

realização dos í EBGL/ADDS e VIU EBGL,

\  realizados em janeiro passado e comenta a
atuação do grupo junto a parlamentares e

ao governo do Estado para a nomeação
de um delegado especial, responsável
pela apuração dos assassinatos de ho-

\ mossexuais ocorridos na cidade.

A CAMPANHA DA FRATERNIDADE EXCLUI OS HOMOSSEXUAIS

contra a castidade, e considerando

que segundo pesquisas recentes do
Data-Folha e da revista Veja, os
gays e lésbicas são dentre os excluí
dos os mais odiados, porque omitir
as principais vítimas da exclusão ?
Só há uma explicação: Homofobia.

Se até 0 Papa João Paulo II
apesar de seu cruel preconceito
contra o homoerotismo ponderou no
Catecismo da Igreja Católica que:
“Um número não negligenciável de
homens e mulheres apresenta
tendências homossexuais inatas.

Não são eles que escolhem sua
condição homossexual; para a
maioria pois, esta constitui uma
provação. Devem ser acolhidos com
respeito, compaixão e delicadeza.,
Evitar-se-á para com eles todo sinal de
discriminação injusta" (1994; Art.
2.358), por que a Campanha da
Fraternidade não se opõe à injusta
discriminação e provação de que são
vítimas os homossexuais como

aconselhou o próprio Soberano
Pontíficie.^ Por que nossos Bispos
excluíram gays e lésbicas do reba
nho dos excluídos ? A explicação é
dada pelo próprio Cardeal da Bah' ,
D. Lucas Neves:” a perversidade
intrínseca da exclusão está no fato

de não ser ela casual, fruto de algum

acidente de percurso, ou disfun-
cionamento orgânico... Ninguém é
excluído porque o quer. Se h
excluídos, é porque há excluinít ou
excludentes. Estes podem ser indiví
duos ou coletividades... A Campa
nha da Fraternidade quer um
mundo em que seja excluída toda
exclusão...csta é a vontade de

Deus!“ (Tempo de
Fraternidade, Gazeta do Povo 28-
02-95)

Carta aberta à CNBB

“A caridade começa cm casa”,
diz a Bíblia. Infelizmente parte da
Igreja Católica se esquece da Lei de
Ouro do cristianismo, pois ao divul
gar a lista dos filhos de Deus que se
encontram em situação de exclusão
no Brasil, omite exatamente o

segmento social mais excluído,
odiado e perseguido em nossa
sociedade: os homossexuais. Sc

Jesus Cristo estivesse vivo entre
nós, certamente expulsaria do
templo esses fariseus modernos de
coração de pedra, que cm vez de se
penitenciarem pela crueldade como
seus antecessores da Santa Inquisi

ção prenderam, açoitaram e queima
ram milhares de “sodomitas” nos

séculos passados, hoje, em vez de
pedirem perdão publicamente por
tamanha crueldade, insistem em
discriminar mais de 10% da huma

nidade constituída por homens e
mulheres com orientação homosse
xual. Se são 32 milhões os brasilei
ros excluídos do mínimo de subsis

tência, os gays e lésbicas represen
tam mais de 15 milhões de seres
humanos cujo direito à cidadania é
negado.

Sc analisarmos a exclusão dos
homossexuais à luz da lógica tomis-

salta à vista a injustiça deste

preconceito anti-homossexual
cientificamente chamado de homo
fobia. D. Luciano Mendes de
Almeida, em seu artigo “A fraterni
dade dos excluídos”(FSP, 25-2-95)

diz que os excluídos são muitos:
“moradores de rua, crianças abando
nadas, idosos, enfermos, portadores
do HIV, deficientes, alcoolizados,

drogados, prostituídos, encarcera
dos.” Seguindo 0 mesmo gesto
amigável de Cristo que impediu o
apedrejamento da mulher adúltera,
odiando o pecado, mas amando o

pecador, os bispos brasileiros suge
rem a compreensão também às

pessoas que praticam a prostituição,
apesar da teologia da libertação
cristão ser radicalmente contrária ao
meretricio c à todas as manifesta

ções sexuais fora do matrimônio
cristão. Ora, se de acordo cora a

moral católica, prostituição e homos
sexualidade são ambos pecados

ta,

MULHERES

Vem aí o IV Encontro de Lésbicas
FeministasdaAméricaLatinaeCaribe. Será

em Buenos Aires nos dias 7,8 e 9 de abril. As
inscrições estão abertas, com uma taxa no valor de U$

120,00 dólares. Maiores informações com a Comissão

Organizadora - Casula de Correo,282 Sucursal 53B (1453) Buenos Aires
Argentina.

Telefones (54-1) 375-2401, 914-0456 ou 582-0102, em Buenos Aires.

ONQs AIDS

Será de 13 a 16 de abril o VH Encontro Nacional de ONGs/AIDS, em

Salvador -Bahia. Os interessados devem entrar em contato com a Comissão

Organizadora pela Caixa Postal 6.430 - CEP 40.060-970 -Salvador-BA.

ILGA

A International Lesbian and Gay Association (Associação Internacional de
' h cas e Gays) é umafederação internacional de grupos nacionais e locais cujo

rivo é a igualdade de direitos para homosexuais. Fundada em 1978, conta

^^■^Snente com 450 grupos e indivíduos associados de mais de 60 países. A
rrr A atuaatravés da cooperação internacional parareivindicação dos direitos de
^ associados. OrganizaprogramasdeapoioeaçÕesdeprotesto,reivindicando
seus ^pjomática, fornecendo informações e trabalhando com a mídia inter-
pressao y representa gays e lésbicas nos trabalhos da ONU e fornece

^V*^"acões à Anistia Internacional em casos de violações de direitos humanos.
*n 18 a 25 de junho será realizada no Rio de Janeiro sua 17® Conferência

ional A comissão organizadora dispõe de vagas e reciusos limitados
Interna . ^^^0 gratuito, atendendo aos pedidos por ordem de chegada e visando
paraaloj geptatividade. Informações pela Caixa Postal 4305 CEP 20-001-
garanrir a ^ pelos telefones; (021) 254-6546(Augusto) (021) 322-

^Q21) 521-9757 (Cláudio),(021)265-5747(Adauto) e (021)331-

j 527 (Raimundo).

3

Fraternidade começa cm casa,
reverendos excludentesX Os homosse
xuais também são filhos dc Deus e
templos do Espírito Santo. Esta é a
vontade do próprio Filho dc Deus,
que condenou sim os hipócritas, os
mentirosos e os fariseus, mas não
disse sequer uma palavra contra os
amantes do mesmo sexo.

Em TempQ
otesto à não inclusão dos gays, lésbicas e travestis e transexuais na

Etn pf fraternidade de 1995 - cujo tema é os excluídos, enviamos uma
CamP^^ nreios de comunicação, publicada por alguns, apontando o
carta ar»e situação. No lançamento da campanha, frente à Básilica Menor
parado^® q2 de março, membros do Dignidade e do Grupo Esperança
de ^^^-^inar pacificamente com faixas, abandeira do arco-íris e distribuição
foram pa^~‘^pom Ladieslau Biemaski e o coordenador da Central dos
da carta p^pyiares (PB) f^^^P^^°®P^cipantes do lançamento que os
j^ovimsti o gays e lésbicas , também são excluídos. Parabéns ao Dom
i-homossexuaí^ ^ . de corajosa.

(Luiz Mott - Secretário de Ação para os
Direitos Humanos da Assoe. Bras. de
gays. Lésbicas e Travestis -
Presidente do Grupo Gay da Bahia)

FIRM «:■

* ■;:
:;. ■ '



VIII ENCONTRO BRASILEIRO DE QflYS E LÉSBICAS
Depois de meses de trabalho exausti- MULHERES em geral, achamos importante enfetizar parlamentares para que a constituição

vo, finalmente aconteceu, em Curitiba, o ^ mulheres participaram bastante, consciência de que a cidadania das contenha a não discriminação por ori-

VIII Encontro Br^ileiro deGays e Les- emoficinasegruposdetrabalhosespecí- Soriade^^ndS^r^H"".'^^^^ sexual, foram alguns dos pon-
bicas.quereumu322participantesde84 ficos para lésbicas e nas plenárias gerais, ^e^aaecondiçaodevidadetodasas ^  aprovados nela Plenária final na
entidadesdetodooBrasil.alémderepre- ^ mulheres. Estamos certos de que não ^royaüos peia rienaaa

haverá real liberação homossexual sem a cidadaraa
libertação da mulher.” a pressão sobre governos depões

onde a homossexualidade ainda é cn-
Chile foiVIOLÊNCIA

me
g

, Nicarágua, Equador e

A questío da violência contra homos- ^'^ha decisão da plenária, que será en

sexuais foi^ dos temas de destaque do caminhada nos próximos meses.
M  Encontro.Ogrupodetrabalhocooídena-

J) por Cláudio Nascimento da Silva - do RELIGIÃO

.a
O

ACampanhadaFratemidaded^e

dos os gmpos presentes ao event^F^ f' discutida em 2o
as de maior destaque estão- ' se tirou o encaminham ^

Denunciar todos os atoe ri rlenúncia da omissão dos homf^_

minação, violência e assassina* campanha que fala ̂

homossexuais.fomentando cluídos e marginalizados” mosh^^.
sobretudo de autodefesa eant *í'^etambémaIgrejaCatólicana_
na luta contra a violência. atenta à violência e discriminaçac ̂

° S'“ a r “ "
de Igrejas e SeiS Exigir das diferentes e

vas da visibilidade Promover discussões e/ou j

□ RevisaroCódigoPen^, religiosos dentro dos
tipifique os criL, ^^le organizados no pais foi outra res

nação por onentaçãoletS""' nS

CONTRATO DE UNlÃf^ ^ PRÓXIMOS ENCONTR^

Casamento ou contrato H fi Com relação aos Enconffosde^^ a
vi! entre pessoas do mpc ^®^‘àoci- ^^oudeliberadoqueoEBGLp jg

Segundo ela “ Para nós, lésbicas, em jo grupo de trabalh tema denominar Encontro Brasiie» ^
●articular, esto é uma oportunidade es- Luíz Mott  - do Gruno o por Lésbicas e Travestis - EB^ ^
lecialdeampharmosnossavisibilidade, ^utro assuntoT 1 .^"^^Bahm foi ^tie tanto o H EBGLT/AIDS, ^ jg

ParaJorgeCoitiftas-DiretordePro- quebrar mitos sobre nossas vivências, no Vm ^ EBGLT acontecerão na cid^,J n - 5« intpmíirinnal dos trocarexpenenciaseunirforçascontraa „  . oAí.08deJ^^
grama da Comissão 'nt^maemn^ d^ discriminação que sofremos: en- ^acaju.Serg,peentre04e0«
D,r<=,tosHumanosdosOaysedasLe*.

sentontes de organizações internacionais,
como a (LGA e a GMHC (Gay Men’s

Health Crisis) de Nova York. Fo
ram 5 dias de. muita discussão e
trabalho, além da passeata que pa
rou o centro de Curitiba.

Para Luiza Granado, da Rede de Infor
mações Lésbica - Um outro olhar - o
Encontro representou uma mais uma
oportunidade dc debater as questões es
pecificas de mulheres, gays e travestis,
levando-as à sociedade em geral como

'  Casamento, violência, relação instrumento básico na construção da ci-
com os meios de comunicação, dadania.
auto-estima, travestis, relação en

tre os grupos foram alguns dos temas
discutidos.

4

^„Heres CIDADANIA '*'=

Califórnia - o Encontro demonstrou que que amam mulheres (um grande tabu). ; ^ visibti.dade de «EUTÓRIO FINAL - * Pjj|'esld;
cas

gays e lésbicas continuam a se organizar Embora tenhamos em comum com ^■/^''^dicar sempre LÍT ®
eafazcrgrandesavanços.^Comoobser- os companheiros gays e travestis, a dis- ver vio açao de direitos disr  ^ 'Q© a disposição dos Im» ^|j
vador no VIII EBGL, presenciei uma criminação contra a homossexualidade ou violência, além de pre relatórios flnols do i
complexa, madura e diversa coalizão de        ^sionar os AIDS e do VIII EBGL.
minorias sexuais trabalhando num âmbi- A<5<50CIACÃO brasileira   P®dldo para o Grupo
to extenso de arenas. Seja através da AOOUC»IMV>''-' or\M01l.tlKA DE Gi\Yo i  ~
articulação e da sustentação de novas q Movimento Homossexual Brasileiro está cres- * P TDAV/CCTIS
maneiras dc afirmar questões de gênero cendo e sentiu a necessidade de criar uma entidadp ^ I KAVtô
cm esferas culturais, legais, sociais ou nacional para lutar pelos direitos humanos e civis dp f°nna - ^^^sentimentocni ipvêmaflorando^'^
políticas, os ativistas presentes neste En- gays, lésbicasetravestis. Assim 31 gruposeorganiza nos últimoí: anos na socied^®
contro compart dcilharam um compromis- çges de gays, lésbicas e travestis fundaram em 31 de ^T^^^^o^contribuSonTraaafirmaÇâo
socmcomumnoquetangeaoseupropno janeiro, durante o VIII Encontro Brasileiro de Gavs p h ® ^°*^osscxual SrtP Pana7 deinfluenc'^
avanço . Lésbicas, ^Associação Brasileira de Gays, Lésbicll e  Para "®®‘^dade bmsüelra

TO VIII EBGL ravestis. utna da«> cnnt ♦ - nrocut®

AAssociaçãoseformaparadutarpelapromoçàoda íe^on^s
livre onentaçao sexual, pela liberdade, justiça social -  B‘anais o
d

G
emocracia, pluralidade e pela diversidade de gêneros’ ^ecr ■ x>

E

,

ntre os aspectos que norteiam a criação da entidad ^^Juh
estáasituaçãoatualdapopulaçãogay,lésbicaetravestí p^^^^Postai Galliciano ,
no Brasil, pautada num processo de discriminação que c- ^41 S?^^5,80001-970Curitiba-PR-f®”
vai desde o extermímo direto com requintes de cruelda
de até manifestações de intolerância no trabalho n' Ca‘ ^ Míri
família, na religião, na escola, no atendimento mécüco Pon^ 5 Ká ^ Martinho
nos meios de comunicação e na população em geral’ Secr ^ ■ 011 284 56 ^ 1495-970 São Paulo '
Esse processo é ratificado por preconceito

SP

s que ainda Pone/Fax; 011 251 2»-^
hoje mostram os homossexuais como doentes, desvia Con/!?'°- Roberto T de Miranda
dos, pecadores e foras da lei. Pretende ser um canal de Nébias 1052 01203-002

2 9665 011 256 0233 R. 2024 Fax:

contou com a presença
de Andy Quan - coordenador da Secreto-.
ria de Informações da ILGA - Associa
ção Internacional de Lésbicas e Gays
(ILGA), federação internacional de gru
pos nacionais e locais cujo objetivo é a
igualdade dedireitos para os homossexu
ais femininos (lésbicas) e masculinos
(gays) onde quer que seja. Fundada em
1978. ela conto atualmente com mais de
450 grupos e indivíduos associados. To
dos os continentes e mais de 60 paises
estão representados.

'
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DE PATTI DIPHUSA
Guns and Roses
(VIII EBGL)

Pegou fogo! Quem nunca participou de Encontro
de gays e lésbicas não sabe o <]ue é. Quem já participou
não acreditou no que viu! Flores de um mesrno jardim
disputando entre aromas e espinhos. O Boticário iria
enlouquecer.

Tudo apar^^f das plantas carnívoras “ que não
saiam dos quaf^^|estufa, das orquídeas-sclvagens(c

alegres) do Nord&te quebrando o protocolo dayyji-
pas, dos imensos'^cassóis desengonçados.^dlf®^'*-
anti-amélias e de níosquitinhos que i^çomõ:
deveras nas plenárias...

Outras mais bonim^e menos engajadas votavam ao

sabor do vento... briJlpVam sob os cuidados das grandes
estrelas do

Você não en.

deixe de parefêf^r do IX Encontro Brast^^r^i^pays
e Lésbicas em Sergipe çm setembro de
florescerão de novo, com um vigor de espantáVi^ual-'-
quer botânico ou jardineiro fim de semana.

Fica minha homcíiag|m à flor de liz Gisele que foi

encantar outro jari^
E o Cartola lí^^i^osas Não Falam...
E para não|l^|ire^^ue só falei “flores” vamos

responder alguíhf s^ètas que chegaram à redação...
Querida PathtT
Conhecí um bofe faz três diase estou cm uma vontade de

levá-lo para jantar. É, mas entre tnin^s amigas há uma
divisão muitogrande,umas acham que^^,^
frente ao outro, outras que devemos i^tar lado a lado
restaurante. 0 que você me diz ?Ml^l de Baho ■ Pinhais

emeu discurso-bouquec? Pois não

le-sesentarum em
no

Um novo s,uper-he-

rói está agitando Curitiba.
É o Super-Babado forte.
Lindo e atuante ele agita a
cidade com informações
sobre AIDS e formas de

prevenção.

O folheto, que faz parte do Projeto Arca de Noé, está sendo
distribuído, com grande sucesso,
dentro e fora da comunidade gay

§ Sua produção contou com financi-
●.§ amento do PN/DST/AIDS do Mi-
^ nistério da Saúde.

No sábado antes do carnaval,
^ o Super Babado forte participou do

Bloco “É bom prá cacete”, ejun-
to com a Drag Queen Yna Gardner
distribuiu folhetos e camisinhas nas
ruas centrais de Curitiba. O Bloco,
organizado pelos Grupos Dignida
de, Esperança- e Liberdade, contou
com 0'apoio da Secretaria Munici
pal de Saúde.

Animados por uma bateria, os
mais de 200 participantes do Bloco
desfilaram pelo centro da cidade
exibindo uma camisinha gigante,
estilo dragão chinês..

Super Babado Forte, na Rua XV

o
c
o

m

71

cn
5

-PR)
É um perigo, este babad ntar, só marque cal

compromisso se você se senté||ptantc segura, vá que
hora H ele prefira comer co^fblher ou ele come de

boca aberca e ruidosa. Com,q;^??eio ver alguém comen
do, repare nos movimentos da boca e naexpressão vazia
dos olhos. Ui. Agora se não for possível evitar, preste
atenção no.ekê. Sc voce acordar romântica cantarolando
BABALU1^ assente ao lado dele. Mas se seu
edi estiver de perdão,
sente-se a ÍlÉ;ff|i^#ánce olhares em 3D para outra

um cigarro e outro (se você
^^ín^nte o dedo (o seu, é

. Ôètalhe: Evite basfond ao

M

na

mesa, pareça distà^^l
não fuma) morda delí
claro!)

O

, isto os enlouquece
pagar a conta.

Presente de Grego

Fui convidadopara um aniversário de uma^miga drag
e não sei o que dar prá ela. Sei que você é d^papisa da
Comunidadegaydosanos90,pprissoapess^^ájsindicada
para me ajudar. Nani Auxiliadora -,^p^^preto -São
Paulo -SP

Cruzes! Menina!
no Fund^

■poiJpc, me
hê (essa eueconomize

>Yna Gardner. como Miss Camisinha

O
ftüEEürSí RECADOS, me aplique ● „

aprendi com um amigo muito especial). Mas vamos lá:
SC sua amiga drag é alfabetizada a assinatura da revista
escândalo Sui Generis é bem! Se ela é uma garota de
visão compre o OLHO MÁGICO 3. Mas o »/é comprar
0 lançamento da Giovanna Baby (designer do Dignida
de) aroupadoSuper Babado Forte, versão mais ousada.
Nani, capricha no pacote drag e aparência e nao essên
cia, e Bom Fuá.

Por Yna Gardner

Recebi neste Carnaval um convite da ALIA - (Associação Londrinense
Intcrdisciplinar de AIDS) e da Secretaria de Saúde de Londrina para animar o
carnaval de lá. Nem me esforcei, o povo é lindo e animado e a organização foi
dez. Um beijo especial para o Edson, o Ronaldo e  a Socorro.

A Miss Camisinha levou prá todos os salões da cidade seu buquê e a mensa-
visual da prevenção com humor e leveza. O sucesso foi total e o povo de
educação elogiável.

Estou muito feliz por ter participado da festa aí de vocês. Beijão Gheidal I!
Beijão Londrina Linda, Beijão Folha de Londrina...

gem
uma

m
P" Ãm DJFHUSA - ex-atriz pomo. ex-defenta, ex-usuária

de drogas injetáveis, ex- amiga da Danusia Lion
Lobo, ex-táxi girl. ex-taróloga. atual colaboradora
dessa coluna infame.

●MHB - Movimento Homossexual Brasileiro

cn



I ENCOHTRO BRASILEIRO DE QAYS E
LÉSBICAS QUE TRABALHAÜ COM AIDS.SnUDE

Vacinas, sexo seguro, campanhas dexC?' preven
ção, elaboração e avaliação de projetos, troca de
experiências foram os principais pontos do I Encon
tro Brasileiro de Gays e Lésbicas, que aconteceu
Curitiba, nos dias 26 e 26 de janeiro.

em

DECISÕES DO I EBGU
AIDSVIVA NUMA BOA

O I Encontro Brasileiro de Gays c

Lésbicas que trabalham com AIDS, con
tou como apoio das seguintes entidades,
que receberam um voto de agradeci
mento na Plenária Finai: Programa Na
cional - DST/AIDS do Ministério da
Saúde, Governo do Estado do Paraná,
Secretaria de Estado da Saúde, Secreta
ria de Estado do Trabalho e da Ação

SociaI,PrefeituraMunicipalde Curitiba,
através de suas Secretarias Municipais
da Saúde e do Turismo e da URBS.
Outras Entidades Também colabora
ram para o sucesso do EnconcrorXerox
do Brasil, Wizard Idiomas (Mercês),
SINTTEL, Sindicato dos Bancários,
Sindsaúde, APP Sindicato.

Os voluntários nas testagens de vaci
nas receberam menção de louvor, por
sua atitude de coragem e heroísmo. Tal
prática muito contribuirá para o avanço
da luta contra a pandemia da AIDS, a
qual tem provocado muito sofrimento e
perda, e também contribuirá com a cons-
tnjção da cidadania e dos direitos huma
nos.

CQM SAÚDÉEypfeGElA.
A denúncia de que as ONGs AIDS, incluindo

os grupos de gays e lésbicas inseridos na questão nâ
têm recebido porparte do governo, em todos os níveis

apoio realmente significativo e o alerta de que
as ações concretas de prevenção e de assistência à
saúde, não podem estar vinculadas à política
mica de restrição da doutrina neo-liberal do

econô-

INFORME-SE!

T7r r/-- r * . governo
FHC foram os pontos pnncipais da Carta Aberta

divulgadapelos participantes
o ao final do Encontro. O docu-
■§ mento aponta ainda
o necessidade de

para a
yj . -se combater 0
o preconceito e a homofobia.
c resgatandoaauto-estimaecri
> ando melhores condições psi

cológicas para uma melhnr
qualidade de vida dos
dores do vírus HIV.

O Encontro,

porta-

reuniu re-
presententesdoMWstérioX
Saude e autondades das s?
cr^asdesaúdedoEstad
doMumcipiodeCuritib
durante dois dias
os aspectos da -

UNOs/AIDSe grupos gavse
organizados. PreL®

te também Roben Pe,í^
Gay Men’s Health Crisis, de Nova York
organização gay norte americana que trabaUw
Prevenção da AIDS. Penn falou sobre a GNfHr
campanhas de prevenção desenvolvid
de, nos Estados Unidos.

oe
.. ^>que,

orseutiram
prevenção da

lésbicos

da
maior
coma
- ® as

pela Entida-
as

. P® participantes do I Encontro Bra
sileiro de Gays e Lésbicas que Traba*

am com AIDS recomendaram enfad-
camente ao PN DST/AIDS que recon
sidere sua política de alocação de verbas
para a i
bote prevenção das DST/AIDS e ela-

6
Roben Penn, da Gay Men's Health Crisis de Nova York

_  campanhas específicas de preven
ção da AIDS. Homossexuaise. bissexuais
representam rriais de 40% das notifica-
Çoes de casos de AIDS no país e que até
° presente, nenhuma campanha especí-
'Ca contempla esta população, ainda

exposta a alto risco de contaminação

PRINCIPAIS PROPOSTAS
I EBGL/AIDS

No discurso de abertura o representa
Ministério da Saúde e coordenador do Pm'
na, afirmou que o lEBGL/AIDS certamenta^^'^®'^“
lecerá um novo marco na luta contra 'f
Brasil, merecendo total apoio do Ministéri -
d

no
o ele O Brasil já ultrapassou os

diagnostic^os estimando-se que haja
milhão de pessoas infectadas,

mil

concentS^ meio

Campanhas de Informação e Prevenção de AIDS
□ que haja campanhas específicas para gays e lésbicas;
O que as campanhas não sejam associadas somente ao sexo;
□ que se dê mais destaque â prevenção entre Usuários de Drogas

Injetáveis, sobretudo em campanhas informativas;
O que os meios de comunicação (em especial séries, telenovelas,

etc.) incluam personagens gays ou lésbicos que adotem práticas
de sexo mais seguro;

□ que 0 Governo Federal implemente um programa de educação
sexual que contemple a prática de sexo seguro e homossexuali
dade.

l

palmente nos grandes centros urbanos^h
As mulheres e os adolescentes são o
segmentosatingidos.tendoprioridadeabs
populações alvo de prevenção no Brasil ^

O Ministério está estabelecendo no
as com as ONGs AIDS que trabalham
sexuais. “Desta forma, pensamos poderá*” ^°mos-
mos contribuir muito com o esforço '
dispendido pela sociedade civil, toniand^
força, repassando recursos, fazendo troc°
de experiências e divulgando intervençôe^
que (kram e estão dando certo”

O Secretário Municipal de Saúde d
Curitiba João Carlos Baracho, garantiu ^
apoio do governo municipal afírmand°
que Curitiba sempre vai estar de brat^°
abertos para os próximos encontros e
bém para encontros setoriais, colocai^'
disposição toda sua infra estrutura

Os.

mo

vas P^rceri-

DiSQ

fi l)
D

oa

ONGs/AIDS
o que haja maior intercâmbio entre ONGs/AIDS e entidades gays

e lésbicas.
.Ministério da Saúde/SUS
□ que .sejam reconhecidas oficialmence as terapias alternativas -

homeopatia, cromoterapia e fi toterapia;
□ que os bancos de sangue não recusem a doação de sangue de

homossexuais com base na sua orientação sexual;
O que haja aumento de recursos fi nanceiros, vagas, treinamento,

remuneração de funcionários, assim como aumento de credenci
amento de leitos cm hospitais e hospitais/dia do SUS;

O que os serviços de Disque-Aids e COAs sejam aumentados e
fortalecidos

□ que 0 Projeto Previna não desvincule a prevenção da cidadania;
O que o Projeto Previna aconteça em todos os Estados e não

somente nos 10 definidos pelo Projeto.
Vacinas anti-HtV
□ que a população em geral seja esclarecida sobre os processos dos

testes com vacinas;
O que haja incentivo à continuidade da pesquisa das vacinas no

Brasil c ampliação para vacinas terapêuticas.

'dõ

arca òe noé
ug

medicamentos, de

®^8estões queixas, reclamações,
(O 80o'-07*^^ ° Ministério da Saúde

arte. j ^ ligação é grátis de qual-
Disqu^®^°País.
DSSqup^E (061) 800-0778
aids^^Ds
^isque ^ maior arma.

200-1414

SAÚDE



flondc está você?...
Colaboração

“Como está o Grupo Dignidade ? Espero

que estejam bem, estou curioso para co
nhecer vocês, pois ouvi falar muito sobre

as reuniões que fazem aí. Envio uma poe
sia para publicação. “ (Roberto A. dos
Prazeres - Londrina PR)

Incentivo

“Adorei o Folha de Parreira Jornal núme

ro 21, em especial a entrevista com a
escritora Bebcti do Amaral Gurgel. Como

feminista adorei, NotalO pela resposta que
vocês deram á TFP. Fiquei com saudades
da Danusia, mas a substituta também é

ótima...” (Roberta Bezerra - Recife - PE|:s

Transexuais

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.

TURISMO ENTENDIDO

Brasília também está entran

do no árcuito do turismo

gayllésbico.
A Combrasil Turismo, de Brasília, passou a

representar na cidade, as duas agências brasi

leiras do ramo; Get Together de São Paulo e
O.GTravel do Riode Janeiro ejá está oferecen

do pacotes para o Brasil e Exterior. O endereço
da agência é SRT/Sul Q/701 conjunto E Blocos
2 e 4 número 70 Edifício Palácio do Rádio II -

salas 13-B fones (061) 321-7555 e 321-6589 -
Brasília.

Apostando na segmentação.do mercado, a
Interlang Turismo, de São Paulo está criando
um departamento exclusivo para atender en-
lendidos/as - é a Inter-Rainbow Turismo, que

atende pelo telefone (011) 214-5898 São Paulo

● SP. O endereço da Interlang Turismo é Av.
Ipiranga, 104, conjunto 71 São Paulo - SP.

Em ItMSCA bA CSpcrAMÇA

r Gostaria de ter contato com mulheres lésbicas que
vÍvem_.no:meu mundo, para twear idéias, amizade e

quéydssemjimpouco de esperança"(Mayah - Av.
■^fvdJdrditn, 3690 - Seminário 80.240-021 -
Curitiba - PR)

“De modo algum poderia deixarde imeiar-
sem mandar-lhes 1 milhão de agratleçi?
mentos por haver proporcionado jió -çili-
contro a possibilidade de um ençònitó;'
entre nós transexuais e a conseqiienlé for- ■ ^
maçâo de um grupo, que junto aos ga^;. ;
lésbicas e travestis, pretende lutar por uní;

Love HwmAti
, “Um grupo de homens de altíssimo nível, com uma

càracterística muito especial, simplesmente gostam de
hàtnens, diri^do porgente idônea num trabalho muito
éspçcial. Temos sócios nafaixa de 18 a 60 anos. £

■ uma organizado cujo objetivo é colocarpessoas em
i contato depoisde cmzar dados e prefeténcias dos

mundo mais justo a todos que neles .interessados.lEnviar envelope subscritado e selado
pqrq. fcspòsià. Love Human - Caixa Postal 1002 -

Bem, durante o encontro, que realmente Sadtos -SP 11001-970. ”
foi maravilhoso, o Toni ofereceu ajuda no
sentido de estar concretizando o grupo
perantea legislação brasileira. Gostaria se ‘‘Pará,entendidos decentes e discretos. Chegou a chance

Clwbe pArA cutcti&itjos

possível que este oferecimento se çoncre- Iqite.vocês.esperavam.  Associem-se a nós. Escrevam
tizassedemodoanomenortempopossível .dÓfe mesmo. Boys Point Caixa Posta 882 CEP
0 nosso grupo esteja operacional. Góhtan-
do com opreciso apoiode vocês, qúè^còmo
anteriormente se mostrou esplêndidô; fico

encontrem.

13912-970 - Campinas - SP
t)0 PíAM!

“M

KIT DE ORQflMIMÇflO

O Dignidade tem à disposição dos interessados
um Kit que detalha todo o processo necessário
para a criação de um grupo gay ou lésbico,
desde a decisão da fundação de um grupo até
os mecanismos legais que devem ser aciona
dos para que a entidade seja reconhecida juri
dicamente. Os interessados podem solicitar o
lUaterial ao Dignidade, ou retirá-lo na Sede.

RPOIO
orenaiiZd.anos, 1,71, 69 quilos. Procuro amigo ou

moMorad^pr correspondência. - José Bonifácio de
JesÚsjRüaEfadeMacedo, 1547 CEP 64776-000 -
GaviõòjfSõifÈ.aimundo Nonato - Piauí)

1aguardando para o mais breve vossa cor
respondência. Ficaria muito feliz, assim
como os demais participantes do grupo de
ver em seuperiódico chamadas para que os
transexuaisbrasileirospossamterumpou- % /
co de apoio e ajuda cm suas vidas já tão ^ \
difíceis e solitárias. O grupo aos poucos e '■ j

O Dignidade, através de seu Projeto Arrastão
áa Vida trabalha em conjunto com os Grupos
Esperança (Travestis) e Liberdade (Mulheres
Prostituídas/ Pastoral da Mulher Marginaliza
da), tanto na -parte de organização
estrutura como na edição de seus Boletins, o
Turma da Batalha e a Folha do Prazer.

e infra-

devagar vai crescendo em número de par
ticipantes, ainda seremos um grande gru
po, e tudo isto com uma grande parte de
contribuição devida ao Dignidade. Mariana
Freire Friedrich” (Rua Dronsfield,359
Lapa - São Paulo - SP CEP - 050?í^QO),
Para Mariana e o Grupo Brasifeifò |lé

Vista você também o símbolo
da diversidade, com as

camisetas do Grupo Dignidade
na sede, ou pelo correio.

Preço: R$ 15,00.
%

Ni:*

Transexuais toda a força do Grii^Bí|í^-^;/|
dade. Organizando e vencen
ceito.

■

I

REPERCÜSSRO NRCIONRLPRECONCEITO n
O preconceito e a horaofobia, mui-,|,i0làr|as ^^^aSÍêntidades foram enviadas ao Jornal
tas vezes superam o bom senso. Gazeta^^Fq^p, protestando contra Ana Bittencourt,
A curitibana Ana Paula:. entre el^ aido Professor José Marcelo Domingos de
Bittencourt, enviouao JornaíÇf^er
ta do Povo do dia 04 de fev«éíi^;4 .^xuatdade da Universidade Federal de Sergipe, da
passado a carta onde, nurqaaütsde pu2Ü r^rpâúzimos trechos:
isolada agride a todos nós: Em áua “ Qifàitò àl^^tica do colorido do nosso desfile pelas
carta ela diz:... "Essas mmwfeS' ' rulscentf^sâe.Curitiba,desejamosrepudiaraspala-
sociais que são as maiores difus&p 4 vras de Ainá)T^ía. Somos de fato coloridos, pois não
e contaminadoras da AIDS, coiísti- esconde^ti|^;|!.;nQssa alegria e vontade de viver, sem
tuindoosperigososgruposderisco, máscatà5'dt?éi^ moralismo, evidenciados na carta
mostram-sepreocupadosçompsas- queèlá énviil à-Gazeta do Povo...
sassinatos não esclarecidos'^;^- -Fí^ aqui're|istrada a indignação do Núcleo de
tos homossexuais, np £st^os da Hq|^,^xualidade da Universidade Fede-
zão. O que me ie Sergjtô|,'^yç^;.f|9r fax à Gazeta do Povo.
porque escolherami-iogpaÇílú^ili^;: \ :Esperamos'íEÍèia;:|ú^ Paula Bittencourt
para tão estranho ertçpj^'4é^-4 rever súascoloeaçíiés. pára tanto, nos propomos
nai. Será pela relação daii^jtaí a-íDíonríá-ía no qufi.^fofrpossível, quanto ao nosso
paranaense com a ecologia?;** I^bafito e objetivos.’’

<●

'V.

CONSTRUINDO PARA O FUTURO
Casa própria é o sonho de todos,

comprar uma sede para o 9iupo.
Caixa Econômica Federal

Agência 369 - Praçe Carlos Gomes
Conta Poupança n° 013-251153-2
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Livips 1

Novas publicações gays
No VIU EBGL, foram lançadas três publicações que interessam a

todos nos, gays e lésbicas, A Revista Sui Geaeris, editada no RÍo de
Janeiro que fala de cultura, política, moda e entretenimento. O núme

ro 1 traz cntr^'istas com Lucinha /^adjo, mãe de Cazuza, com o
escntoi^Caio Fernando de Abreu c com Stcphan EIliot, diretor do
fî lme Pnscila, a rainha do deserto”. A revista já está nas bancas cm
Cunuba e pode ser encontrada também na livraria Lilith.

urn hvro de contos também foram lançados no
ç-,, ^ romance do escritor paulista Gugu
cnni-iT*’ ® conflitos gerados pelas convenções

mil h«stona de amor entre um jogador de vôlei, que não
■

» concos gays e lésbicos do carioca Sérgio Barcellos,

da solidão hiimin^'^^'i^^i ̂  numa prosa-quase-poedea que fala
^  autorealLção^EditaSo pela Nés Por

ENCONTRO OE ̂HIOOS

Você, que não tem com quem falar
sobre sexualidade, que tem dificudade
com relacionamento interpessoal, c gosta
ria de discutir sobre a sua vida e seus

problemas, agora já pode contar com o
apoio do Grupo Dignidade, semanalmen-
ce as 20 horas das quartas-feiras, num en
contro de amigos. Venha conversar
conosco! d

POESifiS
í^euniões aos sábados
0 Grupo Dignidade está realizando reuniões

aos sábados, às 20 horas, na sede (Tobias de
Macedo, 53 - 2“ andar). São palestras, debates,
oficinas, exibições de filmes e vídeos. O convite
sstá aberto à todos as pessoas, independente de
sua orientação sexual).

Conheça a programação:

8 de março
Dia Internacional da Mulher.

o Uma homenagem do Gntpo Dignidade à
todas as mulheres.

Para cada mulher

Para cada mulher que está cansada d^lsãtxom
embora se saiba forte, há um homem que^ãíá c
parecer force quanto se sente vulnerável.

Para cada mulher que está cansada de agir como uma tonta,
há um homem que sc sente angustiado pela exigência
constante de ter que “sabe tudo”.

Para cada mulher que está cansada de scr qualificada de
“fêmea emocional”, há um homem ao qual se negou o
direito dc chorar c scr delicado.

Para cada mulher catalogada como pouco feminina quanto
compete, há um homem para quem a competição é a

única forma de demonstrar sua masculinidade.

Para cada mulher cansada de .ser um objeto sexual, há um
homem preocupado com sua “potência” sexual.

Para cada mulher que sc sente “amarrada” aos filhos, há um

homem ao qual foi negado o prazer da paternidade.

Para cada mulher que não teve acesso a um emprego
satisfatório e salário justo, há um homem que deve assumir
toda a responsabilidade econômica dc outro ser humano.

Para cada mulher que desconhe^iC^^cionl^nto dc um
automóvel, há um homem que râ^jpiciuleu ̂ígrazeres da
arte de cozinhar.

Para cada mulher que tlá um passo em

liberdade, há um homem que dcscobr^^e .o^^lnho para a
liberdade tornou-se um pouco mais

debilidade,
cansado de

inaçao

Março
- Palestra - “Homossexualidade,

^ igiãoe Espiritualidade” com Luiz Alber-
to Souza Alves e Bórtolo Valle - PUG/PR

^ 25/03 - Grupo de Discussão - “O que é o
Grupo Dignidade”

abril
Dia 01/04

- Oficina de Música

)

O , cartazes e Poe-

com Luiz Carlos Felipe, professor dc
bteratura brasileira.

0^08/04-Debate

sia

Psicanalista Paulo dc

Monte Serrat “Homossexualidade c

|logia”
5/04 - Exibição do Filme “Querelle, dc

Jl®*’ P^ssbinder. Após haverá debate.
22/04 - Palestra com Paulo Venturelli -

e Professor de Literatura Brasileu^

r>; e,i?^°®sexualidade na Literatura”.

iS “Ética”, com
^

s

'la 1

Rei

Carolina
ufermeira do trabalho da Telepar e

"lembro do Grupo Pela Vida.

como

u
Maio

06/05/95 - Oficina: O que é Bandeira de

1 'k/nefl Jessé Saturnino Júnior
1 W/95 - Oficina: Família e AIDS com Fran-

contexto sock

com forn
/nana.

0 do filme “Maurice”,

^?lbse; A relação anal
í^icolau Steibel, psi-
PHkn Sexualidade Hu-

ÃT;V>.
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