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No início de abril,
realizamos nossa

Assembléia Geral, ,P
onde foi feita a

prestação de con- Q
tas, que publicamos

nesta edição e a ^
avaliação do Grupo. 5

Discutimos cada Qí

projeto e cada □
atividade realizada t

procurando verificar Q
erros e acertos, UJ

para trabalhamos J
cada vez melhor. <

O Dignidade cres- ^
ceu e está cada vez g

mais sólido. 0 \-
EBGLeoEBGL/ n

AIDS foram um
sucesso e as mani- j

festações que te- <
mos realizado tam

bém. Uma grande q
vitória foi a pressão |_
que fizemos sobre —

as autoridades ^
no caso do

assassinato de

0^

■|-

Ül

Q
u
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i NOTO DEZ
O Cardeal d^ São Paulo, D. Paulò Evaristo Âms, afinnou,

I cm entrevista à Folha dc SãòlPaüíó,qüe umapcssóaMO
I  <lcve prejudicar nem a si nem iò òtítro. Refetindo-sc ao
I  Rfeservadvo como forma dc proteção contra a
I AIDS, D. Paulo afirmou “ Como diz a moral desde o
I come^ da história da humanidade, se voce dver que
I ®sçolhcr entre dois males, escolha o menor. Sc você usa a
I camisinha, estee o mal menor. Senão você mata-"c você

naoe doido dc matarI

R$ ● %
SALDO EM 31/12/93 (5.938,78)

RECEITAS
Financiamentos goveranmcntais
Financiamentos não governamentais ....(12.218,76)
Doações

(45.142.05)

(4.095,53)
Juros/Rendimenio de aplicação
Outras Receitas
TOTAL DAS RECEITAS

68,0
18,4

(2.695,43)
(2.416,43)

6.1
4,0
3,5

(66.568,20)

, é ?"
DESPESAS
Pagamento de Pessoa
Móveis e Equipamento
Outras Despesas
Folha de Parreira - Jornal e Boletim
Manutenção da Sede (Convênio) ....
Material de expediente/xerox
TOTAL DAS DESPESAS

CHEOflNDO ÍÃI
i

... 14.689,36...

... 10.552,64...
 9.990,94..

.... 2.343,05..

.... 2.222,38..
 1.312,81..

35,7

 Pesquisa da MTV revelou que 54% do ptíblíco é a favor
*  lésbicas. sW em cada dez
I  são homens, a ^andcmaóriaé
I estudante e pertencem,às classes,.À;e B.
-  jV . HIPOCRISW N^
!  seb «mericáno dc Nova York determinou quese

1  imediatamente

Armadas por

RECLflMflNDO NOSSOS DIREITOS |

Em 1994 Adauco Belarmino Alves ganhou o | °"®ntaçSo sexu^^^das desde que não declarem
PrêmioReebookdeDireitosHumanos.emBoston, * ptomessas de * " ^ma tentativa de cumpnt
Estados Unidos. Éo primeiro ativista gay a ganhar  I mConsticucionaK*?^^— Clinton, foÍ julgou**
um prêmio internacional dc direitos humanos. I novaiorquino.

\ P

(31.395,80)

ublicamostrechosdotextodeAdauto,baseado I „. ATÉ TU BRCnCi^"
\  nosescritosdaAnistiaInternacionaidenomina- I ^‘®riústas alemães e ** r anl
^

I
 do “Rompendo 0 silêncio - as violações dos ■ ®^P®hências de alt _ amcriçanos
direitos humanos com base na orientação sexu- \ mosca c consM^ ®*'^ÇOCs genéticas em uma cspéc’® °

al " I tanto machos
A  questão da discriminação por orientação sexual  I umatentariva,i ^ para acasalamento. É njais

não pode ser vista como apenas de gays e lésbicas, 
ou do | P^ni o homossSuSad'^' encontrar bascs gcnéticaS

... 25,7
24,3
5,7
5,4
3.2 I(41.111,18)

ií

SALDO EM 31/12/94
Aprovado na Assembléia do diaOI/04/1995, conforme artigo 15®-parágra-
fo - III.

 movimento homossexual, da mesma forma que o racismo não é, nem pode ser
^ uma questão de interesse apenas de negros. É uma questão de codas as » t, ndíSOIGisele Gagá. O — sociedades, estados, governos e pessoas de todo o mundo. Mesmo porque a ! Bstá Sendo co - "ERDIDOS NO PRR** *

inquérito vai ^ discriminaçlopororiemaçãosexualécomumtambémconcrapessoasheteros- mundo só "Tailândia a Drimeira cidade dO
«ípriijlnarinnela □ sexuais.quesofremomesmopreconceitoediscr.mmaçãoquandoslotomadas I Flores” no ■ ^®"^OSscxuah Rr>rá u “Cidade daS
serjuigaao peia como homossexuais. Sao comuns as acusações de homossexualidade contra I m.-i* ’ Centnl 'T' ^  o 250

— determinados indivíduos com 0 objetivo de melindrar seu caráter... i ^ ' ®metros de Banek k * _®"ândia. Localizada
No Brasil, tornou-se rotina as notícias de homossexuais assassinados [ de mais d 2 A ^ poderá abrigar U

[J apenas saltando aos olhos casos extremos, como  0 do “Maníaco do Trianon" ' ® P*’°Utas até o f As obraS dcveia
j o“serialkiiler”demaisdel8gaysemSãoPau!o,amatançade23travescisern ^ de dói e custarão cerca dc

outubro de 1994, no Rio de Janeiro e do vereador Reniido dos Santos, de I ^^0 de Janeiro está sendo constrUÍdO
2 Coqueiro Seco, Alagoas. Situações essas onde a violência toma dimensões I apartam^... ^ Besort exclusivo oan. hnmoSSCXU^*
Q' assustadorasequegritantemence levam a afirmar:  A HOMOFOBIAÉ UM I «trutura "^^Biliadoso Hnn j foHaíoff^'
n OBSTÁCULO À OBSERVÂNCIA DOS DIREITOS HUMANOS. ! Ri ‘ ^ r detalho» . com toda»» _

dad© 6 da dadica- , Durante a Segunda Guerra Mundial, os homossexuais foram presos e ^ ^ J^Ilciro. ’ P®*® telefone (021) 532-

jusfiça comum e o

ção ao trabalho de — mandados para oscamposdeconccntraçlo para sofrerem maus tratos, torturas *

todos OS que mili- ^ ^ «ecuções. Diferentemente dos outros presos a identificação dada pelos ■ travcsri oI ● ® SEJA AO"''”
.  ̂ UJ nazistas aos presos homossexuais era um triângulo rosa com a base invertida I de Colônlo Pelo PpT .. j  ridad«
tam no Dignidade e

Secretário de Segu- ü
rança se mostrou
aberto a levar o

caso adiante. É o
resultado da serie-

, significando “inverslo” ou “antinatural”. Com a vUória das forças alladas I ''ai Ser h ®360 .r^'”Omo vereadora n
que lutam pelo ^ sobre os nazistas, os campos de concentração foram banidos e os judeus e | Enconr nr.'^D- reifO

rpsnpitn aos dirpitos - adversáriospolíticosdoregimeamstiados,os presoshomossexuais,noentanto ! ÍUnh„ ^^cional dc Janeiro no -
P  QJ foram enviados para as prisões comuns. Assim, até hoje o triângulo rosà ^ ir. ^ Kári r ^ ^tavestis, que Vai aCOíltcCCi

humanos de gays. g permanececomoumsímbologayelésbicosóquereadaptadopelomovimento I A ^ ® ^*^gUndacandidata mais VO<
lésbicas e travestis, |_ internacional para traduzir sentimentos como-nunca mais-e-nunca esque- I a entic Jurema Badsta (PT/RJ^

OGmpo^ e seus g Riod'^ j

va'

articulando cada <
vez mais com ou
tras entidades no g

país e no exterior, h
Nossos projetos q

estão se desenvol- Ui
vendo e se amplian- J

do, graças a todos £
os que vêm lutando tt
pelo nosso espaço □

e nosso direito à t
cidadania. Q

ASSUME O FOLHA D£
Mantenha acesa essa cha01

t

FOLHA DE PARREIRA/í/na/c uma publicação do Grupo Dign‘d d
CGC68.604.560/0001-99 ■ Membro da ILGA-/„^ario;,aiLaiü„ olTc

● Associafâo Sul Bnjsiiàra de GajieLésbkas ■ Utilidade Pública Estadual

respomàveh Solaugc Stecz -

Assine o FoUa de Parreira Jonu,! ̂  receba a cada bimestre seu"SmnT'
^  Assinatura Anual
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Assinatur ^olab

Você também-20.00
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P0LEMIZ6ND0 0 TEMfi I OLiNPÍfíD^ DE G^YS E LÉSBICAS
Curítíba, uma das mais conservadoras capitais do país

está mudando. 36% dos telespectadores que ligaram para o
programa Q.I. na TV ●, realizado pela TV Independência
(Rede Manchete)aprovaram o casamento entre pessoas do
mesmo sexo. O programa foi ao ar no dia 25 de abril e entre os
debatedores a favor do casamento estava o presidente do
Grupo Dignidade, Toni Reis. Durante o programa foram feitas
também Entrevistas ao vivo com diferentes tipos de persona
lidades, entre elas autoridades e nomes dasociedadecuritibana
que se declararam favoráveis ao casamento entre pessoas do
mesmo sexo. Chegaremos lá.

O Grupo Caras e Coroas, do Rio de
Janeiro vai promover, de 18 a 25 de
junho, durante a Conferência da
ILGA, a I Olimpíada Internacional
de Gays e Lésbicas - GAY GAMES -
. A taxa de inscrição é de R$5,00 e dá
direito a competir em uma ou mais
modalidades. As modalidades são :
Futebol e Vôlei de praia, maratona,
judô, natação, tênis e tênis de mesa,
atletismo, ciclismo, gincanas c
outras(que podem ser sugeridas pelo
interessado).

enso aiSELE
Entregamos ao Secretário Estadual de Segurança Pública o

abaixo assinado pedindo justiça no caso do assassinato de
Gisele Gagá. O Secretário afirmou que os fatos serão apurados
ornais rápido possível e na esfera dajustiça comum. Esta é uma
vitória da nossa mobilização, pois como o assassino é um militar
havia uma tentativa de manter o crime naquela esfera.
Agradcceccmos o apoio de todas as entidades que se pronun
ciaram

^ /As inscrições podem ser feit. s
pelo Correio para o Grupo Caras :
Coroas Caixa Postal 43 112 CE ^
22021-030 Rio dc Janeiro Telcfax (
021) 263-1254. A confirmação da in; -
crição e regulamento serão remetidí s
ao interessado após aprovação pe a
comissão organizadora. 18 Q 25 DE JUNHO DE 1995

CflRdVflNn R BRRSlUR
VISIBILIDfiDE

LÉSBICB
O Dignidade participou no fi nal de março da Caravana

Nacional que levou a Brasília as questões da “Reforma
Urbana e Cidadania”, promovida pela Central dos Movimen
tos Populares. A Caravana reuniu representantes de todos os
Estados para entregar ao Governo Federal e ao Congresso
Nacional as Plataformas para a política de habitação, sanea
mento, meio ambiente, educação, saúde, violência, direitos
humanos, geração de renda, transporte, criança e adolescente
c participação popular. O documento se refere à necessidade
de uma democratização radica] para a construção efetiva da
cidadania, eliminando as discriminações vigentes com relação
a gays e lésbicas, mulheres e negros. Nossa presença na
caravana foi anunciada e estivemos visíveis todo  o tempo
defendendo nosso direito à cidadania. Somos muitose estamos
em todos os lugares.

O Coletivo de Feministas Lés-
fiMDI IfiNnO bicas de São Paulo está preparando

uma exposição internacional da pro-
dução artística e de ativismo das lésbi-

'  cas. A exposição aconteceráde 18a25
de junho no saguão do Salão de Con
venções do Rio Palacc Hotel, no Rio
de Janeiro, durante a 17“ Conferência
Internacional da ILGA -. O objetivo
é dar visibilidade à existência lésbica,
propiciar um espaço para exibição de
sua produção cultural, artística e
ativista. As interessadas podem envi
ar pinturas, desenhos, gravuras, carta
zes, fotografias, livros, filmes, qual
quer produção que faça referencia
positiva às lésbicas. Serão apresenta
dos trabalhos do Brasil c de outros
países. O prazo para envio é 09 de
junho e o material pode ser enviado
para : CFLA^isibilidade - Rua Cora
ção da Europa, 1375 - Bela Vista -
01314-020 - São Paulo - SP. ou Praça
Cruz Vermelha, 36-sobrado-Centro
- 20230-130 - Rio dc Janeiro.

Como Participar - Os trabalhos
poderâo ser doados( para que compo
nham 0 acervo do primeiro arquivo de
lésbicas do Brasil), comercializados
(10% do valor da venda serádestinadõ
à organização para cobertura das des
pesas) ou expostos c devolvidos/;É
importante que no envio do material
sejam especificadas suas condições
dc participação, no caso de comer
cialização, valor e número de conta
bancária. Os trabalhos dçvcm estar
acompanhados de nome bórpseudô-
nimo e endereço para conQspondên-
cia c devolução.

O Dignidade agora faz parte da
direção da Central dos Movimentos
Populares. Leia a carta que recebe
mos, oficializando nossa entrada na
CMP “A Central dc Movimentos
Populares vem implementando opla-
nejamento para o ano corrente e nesse
processo fortalecendo a luta dos tra
balhadores, dos excluídos, dos discri
minados. Para tanto contamos com
diversos movimentos organizados na
rc^ão metropolitanae outros municí
pios do Estado; entretanto alguns
importantes movimentos, reconheci
dos pela seriedade e compromisso dc
seus trabalhos não estão representa
dos na direção da entidade e é nesse
sentido que vimos convidar o Grupo
Dignidade para participar da Coorde
nação Estadual da Central de Movi
mentos Populares, indicando um re
presentante. Considerando a impor
tância deste trabalho para o fi m da
discriminação contra gays e lésbicas e
ainda para a prevenção da AIDS,
gostariamos dc ter nossas lutas soma
das para a construção de uma socieda
de justa e solidária.”

3
RTIVISMO DE GRYS E LÉSBICRS

O Dignidade realizou em Curitiba nos dias 13 e 14 de maio
0 II Seminário dc Ativismo de Gays e Lésbicas. O encontro,
que reuniu gays e lésbicas interessados em atuar como ativistas
de direitos humanos, aconteceu na sede do Dignidade, que
promoveu ocncon trojuntamente coma ASBRAGEL, ABGLT
(Secretaria Gcral-PR c Secretaria da Mulher). Participaram

cas e travestis do sul do país e o Grupo Lesgrupos de gays, lésbi
Amis dc São Paulo.

DIGNIDADE É NOTÍCIA NA ONU
O Boletim da Organização Mundial de Saúde que trata

da questão da AIDS no mundo cita os trabalhos que são
desenvolvidos em diferentes países no combate e prevenção
da AIDS. Nosso Grupo foi o único da América Latina citado na
publicação que tratou das atividades do Dia Mundial de Luta
contra a AIDS realizfido no dia 1 dc dezembro no mundo todo.
A nota, com foto dfttóvidade citou a distribuição dc preserva
tivos e a demonsttâção de colocação correta da camisinha feita
na Rua XV.

CONFERÊNOA DA ILGAí:
■lil-

Ainda está em tempo dc fazer a inscrição para a 17*
Conferência Incenu^onal de Gays c Lésbicas, que vai
acontecerde 18 a 23 de junho no Rio de Janeiro. A taxa de

inreressados podem entrar
organizadora pelas telcfo-

inscrição é de R$ IB,00 c os
em contato com a Gomissão FIRM(021) 254-6546 - Augusto; (021) 322 4150 John ;
(021)521-9757-Cláudio, ou pelo Fax (021) 254-6546c
286 8996 com John.

participe você também.

nes



A realização de um sonho e

de um antigo desejo levaram
dois homens a a se unirem

em casamento em Curitiba,

em abril passado

Eles são José Augusto

Arriola,23 anos, auxiliar de

ortopedia c Baruque Frasão

Bezerra, 39 anos, pintor.

Baruque e Guto se conhece

ram há 1 ano e 8 meses e

estão junto há um ano e

meio. Baruque já foi casado
com uma mulher durante 10

de união civil entre pessoas do

mesmo sexo.

Como todos os noivos tem planos

para o futuro : pretendem com

prar uma casa e montar um negd-

cio próprio. Preocupados com s

AIDS, sempre conversaram

muito sobre o assunto e se pf^‘

veniram. No início do relaciona

mento tinham outros parceiroSí

deixarem de usar

camisinha. Agora acreditam

monogamia como forma de pm

venção de doenças sexualmcm®

transmissíveis, especialment^
outrO’

sem nunca

AIDS e são fiéis

anos e tem duas filhas ado

lescentes.

A idéia de realizar o casa

mento, assumindo publica

mente sua relação é uma

forma de demonstrar o amor

que sentem um pelo outro e

sua aceitação pelo contrato

, um oo

Sua grande preocupação é com

adolescentes que segundo c

não estão muito acentos ao

de se contaminarem com o

ris

ví

y>
o

< co
E

fUSCO

VÍ9ÍIÍQ InternQcionol m
Solidafiedadeàs Vítimas da®/

OFÍCINfl SOBRE MOMOSSEXÜRLBDRDE

o Dignidade participou, no mês de abril, em Maringá, de
encontro da Pastoral da Juventude do Meio Popular onde realizou uma
oficina sobre homossexualidade da qual participaram 50 jovens. O traba
lho foi bastante produtivo, discutiram a questão da homossexualidade
e da AIDS. Para encerrar os trabalhos foi feita uma encenação e um
poema no qual sc utilizam e dismistificam palavras como “viado”,
“sapatão”. Conheça esta c outra poesia feitas pelos participantes da
Oficina:

"SIM OU NÃO

Desde a antiguidade a homossexualidade era praticado,
antes de Cristo já havia viado.
Nas abominações do Lcvítico todos tinham senso enrico

Homem dormir com homem : condenação
Homem como se fosse mulher: aberração
Deus prometeu a Abraão ser pai de uma grande nação
O sexo era proibido se não fosse prá reprodução
Os viados seriam apedrejados, se não nascer 0 Messias - Culpado !
Comer comida Sagrada faz bem à digestão
e a mulher era discriminada na menstruação
E csp:rma era impuro se melasse e bem vindo se fecundasse
Mas por que essa discriminação contra o machão ?
Não havia nenhuma citação com a mulher sapatão !!!
Sim ou Não ?

. No dia 21 dc
cidades.
_  . para telemb^ar^^^^ ° mundo sc reunirâo Çfl'

Secretanas de Saúde do Esr?H AIDS. Em CuPP^

vemelL"' música ^0 Município e as ONGs
da ®''^bolizaas distribuição dc folders

fa aSo f'!!^ horas A Vignia acontecerá

Você""? “ na qual aUtoPa^^
tenresenr tocarão os sinos.
da ""‘‘nças hom "" 605 pares de

Assí ên ● ’ áTv %- "''^*hercs que já faleceram v
0%ares entregi^cs à Funda0>

° ‘^■g"«dadc que esta^c^oín P^^erão ser entregues na 6^
° promovendo o evento.

4

é. K
V INTERNATIONAL

NIGHT

O Dignidade está js
uma grande festá ded'*^ / je

lésbicas, no próximo d'a jo
maio, na Boate Insanus. A _ jc

agito vai haver uma eXpos'Çg^^[6
cartazes e fotos, dc arrasar-1 :^.
Irisanus - Rua Fernando ***
185 - Centro)

ira»

●i-V Z-^

■§
:+2

a; í

OLHRR INTERIOR
Muitas vezes somos clandestinos com nossos sentimentos.
Pois esquecemos de buscar com nosso olhar interior, as fases de um novo
amanhã.
Que trará sonho e dor.
Solidão e emoção.
Para isso basta sermos fiéis aos nossos ideais.
Atrairmos
intensa,
sem medo de quebrar ondas viver primaveras.
Livre da insegurança de buscar novos horizontes.
Com a certeza de que luxurias passarão e só o nosso ideal restará,
pois será iluminado pelas cores do arco-íris que nos faz brilhar.

o prazer sem medo, com satisfação no vôo da ilusão de uma uni

”’’S50 Turismo de
dso e Inglês

Estados Unidos m? nos
do em São Fran^S

Pauír?e,“™N.,mm'*'-»-
(2)

A Inter-Rainbow
''.fps pacotes ^
sii, inclusive

^

o Relatório e °
video do EBÍ5L
já estão proH'ão

tos. Os intô"
ressádos de'

‘=Prata(RÍ;.s.5oÇj^ pelo TreTn
or. Cruzeiro Mantimo° u
Quecn Elizabeth U
í^mbémcomNiltom

do
nte-sc

vem entfái'
contato
Grupo

«1 0
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ENCOMTRO DE BÜEMOS fllRES

No inicio dc abril realizou-se cm Buenos Aires o IV Encontro de
Lésbicas Feministas da América Latina e do Caribe. O Dignidade
esteve representado pela Vânia, que durante três dias, participou das
discussões com mais de 120 mulheres dc quase toda  a America Latina
c do Caribe. O Encontro tratou das diferentes questões que afetam a
mulher lésbica, entre elas , violência, saúde, sexualidade. Os modos

de organização lésbica e as relações com o movimento feminista
também fizeram parte dos debates. Foram realizados também painéis
regionais para tratar das questões específicas das lésbicas da América
Central c Caribe, Região Andina e México e Cone Sul.

O encontro foi muito rico em troca dc experiências e contato
com outras realidades. Devem ser parabenizadas as argentinas pelo
seu esforço, disposição e boa vontade cm organizar o evento. É
preciso, no entanto, lamentar a pouca divulgação que teve o Encontro, o que, segundo a
organização foi para preservar as lésbicas que participariam. Outra questão falha foi a falta de
espaço para a discussão das DSTs e AIDS. Para Maria c Rosa , militantes do Grupo de
Lésbicas Las Lunas e Ias Otras de Buenos Aires, eventos como este são muito importantes
pois contribuem para que as lésbicas possam ter coragem de viver livremente sua orientação
sexual. Já'para Marcela, militante independente, este tipo dc encontro é uma oportunidade
de desenvolver trabalhos que contribuam com o crescimento político das lésbicas.

DE PATTI DIPHUSA
Maio, mês da Mona Noiva e da Maricona Mãe:

(seu carro é um coração de mãe - sempre cabe mais um Michê)

nesta situação ? Um amigo tem a brilhante

ngedor. Em qual despedida de solteiro

tomba a

Alguém daí já
idéia de
Você vai ?

esteve
casamento... constra

E aquela qu^^|0e “daminha” capricha tanto que quase
'loiva. Estes casáípéntos são ótimos, sabe porquê  ? Evita-se.

I: a mãe borrada de rímel black chorando

detestávelKcriancinhas dos outroscas|||'|^^,,^^ _ .
as igrejas enfadonhas com seus ..padres 'dbéke

estrábico de tanto.olhar só prá uma direção, aquen an oo

da mapô.
calor humano se ajusta as alianças

Itrapassa as do bouquet.

mentos há algo adn^^^m^s querem
'^^drinhas, encontramos madrinhas de ambó «rnlnistas
Meus parabéns às ásadas, noivas, encam.l^adfe. golpistas,

'nincadas e virgens do m|s...à vocês meu sincero  : ca.

tOíáWe ritualNa nossa ve
perfume da^
Nos

, o
a u ser

nossQSí

DE BEgJDHai

C.]^|f^ntro de Utilidades)
bocaberta

J^'nhastona,enãoãxaapetecamrnnncayo^(I^ ^
^Pondn tá l (Edi dc 4.000

diria como a nossa filósofa ""‘^'^Jq.vuoNA. Diz a lenda que
( antes da camisinha) a saW®_ habitava as

4Uando as amigas ENRUS-TI^^^’ lhe o que fazer para
--gens do rio TR^NK-AlAfruntava- he ̂
Vr” melhor, ela reviranc^lf hos cm sua sap. :

hos em9

. “Apareça”, “Apareça
slogan para este

problema de
e o

Mulheres de todo o mundo estão discutindo o rascunho da Plataforma de Ação que será
submetida à IV Conferência Internacional sobre a Mulher que vai sc realizar na China em
setembro próximo. Os grandes debates e as maiores polemicas estão concentradas
definição de objetivos estratégicos e medidas para superar a discriminação
desigualdade entre homens e mulheres.
No Rio de Janeiro será realizada, ainda cm maio,  a Conferência Nacional, que vai aprovar

0 documento finai das mulheres, a partir dos documentos encaminhados pelos Fóruns
Estaduais.

na

c superar a

i

BEI]INQ 2
Organizações Nao Governamentais de Mulheres de várias partes do mundo estão encami

nhando seu protesto e apelando à ONU e ao Governo da China para que o Fórum de ONGs
de Mulheres seja realizado em Beijing, como previsto.
O Fórum de ONGs/Mulheres vai reunir aproximadamente 20 mil pessoas dc todo o

mundo e corre o nsco dc ser transfendo para um novo local, nos subúrbios de Beijing A
fnudança vai prejudicar a participação na Conferência Mundial em função dos problemas dc
distância e locomoção, além do acesso, praticamente inexistente aos meios dc comunicação
para as participantes do Fórum. Está é uma forma de esvaziar o Fórum, transferindo-o
um local distante mais de 35 minutos do centro da Conferência Mundial.

para

Edi, quem não este

»«on„/i„ver„o « ̂ ^ VÍ|ARENT

PASSIVA PASSADA
.,»,ráo sua coluna e suapessoa

j e me chamou a J umaper^im/a; Porque

.  _  r--„. '‘^f^^'^”^'’'^/^fJoutToP(TotoeiaFreuáiana-

^^^n&ÍPp) é o Malan (também

*»uif0

"  sempre tive dúvidas quanto a
bofe!)

Olhem, quem

3 . Sab péssima emquenia o nome do L , 5
vá de braile, e o mais

escreveu prá mim
reclamando.

I Um beijo Totoda... e
escreva prá mim...

Sou jap

relação volumc=tamanho (sobre

*^quações. Se a melhor defesa e

garantido, pelo menos nenhuma bicha çóg

é cego 0 negócio é ajSe o amor ;5<Cs:s
QUEEK’® RECADOS»

CÁLICE DE Por Yna Gardner
da AIDS saiba o que

vai
da curaU

dia depois da descobertam

®'Jmcntar:

■ as filas dc emprego -
asONGs/AIDS.

■ os cabelos brancos dos
■3s “narizinhos arrebitados
Arrependida”,
as placas de aliiga-sc
federal.
0 prazer entre os homens c as

, c

i,

olocar a mão de obra que geraram q pecado vai para os poetas da oficina de poesia e cartazes : Vocês foram brilhantes (
afinal on alguns dos trabalhos nesta edição).

Meus afetos todos para 0 casai do mes Guto e Baruque : coragem e carinho na badalada festa
na INSANÜ’S - reinaugurada.

veja

ií«imos imóveis do governo Todasaspalmas paraaDuLoren-dcpois dearrasarcom as bailarinas trocandocarícias fechou
com La Glose num clic “tudo”,

niulhcres deste mundo.

  ex-usuána de JtuguT
í üIFHUSA - ex-a(ri2 pornõ7:^'ff”robo. ex-láxi gH ex-

mjetáveis, ex- amiga da coluna infame,
taróloga, atual colaboradora dessa ^

●MHB . Movimento Homossexual Brasileiro

em

Na mesma onda a Fónim homenageia as drags botando Isabdita dos Patinsem dose fashion.

a ERÍKA PALOMINO pára tudocom sua coluna NOITE
ILUSTRADA tem até glossâno das palavras do nosso tmmdinho Sai às sextas-feiras -
viadasmporfascíaão.
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Dicas para cima vicila saocBávelI

COM RRAZERi ALEGRIA
INIORiESSE!fr s ciclovias de Curitiba passam pelos

locias mais interessantes da cidade

como parques e praças. Aproveite o

que a cidade oferece e faça um pouco de

exercício que além de melhorar sua saúde pode

ser também muito excitante. Pelos parques e

praças sempre pode pintar uma pegaçãozinha

com outro ciclista, que está apreciando a natu

reza, por isso, além de seu equipamento de

ciclista leve sempre uma (ou mais) camisinha e

vá para curtir a natureza.

Projeta Ensinando a Viver

Dignidade está trabalhando com este

Projeto que envolve 28 escolas muni

cipais e visa levar as informações sobre

a prevenção da AIDS a crianças e adolescentes.

Vacinas 1 o projeto é financiado pelo Ministério da Saú
de e conta com o apoio da 22* Regional de

Saúde, Núcleo Regional de Educação do
Paraná, APP-Sindicato.

uatro centros médicos paulistas parti

ciparão dos testps com um novo medi-

camentocontraaAIDSproduzidopelo ●

laboratório norte-americano Merck Sharp

Dhome, o MK 639. Os voluntários para os
testes serão em número de 750 e deverão ser

Oficina do Vivôncias paro soroposidvos com número de CD-4 entre 50 e
Portadoras do vírus HIV í^oiii^ndo azt, ddi e ddc, as

mulheres não poderão estar grávidas. Nos Esta
dos Unidos os mesmos testes vem sendo reali-

Iho que pretende contribuir com a zados há 15 meses e segundo o médico David
melhora da qualidade de vida do Uip em 80% dos voluntários as defesas aumen-

portador do vírus HIV. Nela o par- taram e o vírus não está mais se multiplicando,
ticipante vái encontrar pessoas que vivem situ

ações semelhantes, e ver que não está sozinho.

É um trabalho vivencial, onde se pretende

melhorar a auto-estima, propiciar troca afetiva,

descontraçâo, relaxamento e a recuperação da
alegria de vicer.

6
Oficina de Vivências é um traba-

Vacinas 2

a ma carioca de 29 anos vai testara vacina

contra-AIDS, como voluntária da Fun-

Comportamanto da Risco

c ientistas da Universidade de Chicago

(EUA) constataram em pesquisa de

nominada "Sex in America", que so
mente 30% dos homens heterossexuais muda

ram seu
comportamento sexual por causa da

31% dos homens heterossexuais

vistados apresentaram comportamento de alto
risco e não fazem nada

entre-

para se proteger

daçãoOswaldo Cruz, no Rio de Janeiro

(FioCruz). Ana Lúcia Ricon de Freitas

é roteirista e produtora teatral e está entre

primeiros voluntários que vão testar o protótipo
da vacina anti-HIV, V-108. Sua decisão foi

tomada com naturalidade de quem confia na

experiência.e acredita estar contribuindo para
a luta contra a AIDS. Em entrevista à uma

s

.

O trabalho, coordenado por Iso Fischer, médi

co homeopata, sanitarista e sexólogo, acontece
no Auditório do CRE-Barão (Rua Barão do Rio

Branco, 465 - 2“ andar, ao lado do COA), nas

primeiras e terceiras quintas-feiras do mês, das

14 às 18 horas. Os interessados devem ligar
confirmando pelo telefone322-2299ramal 217;

O Dignidade parabeniza o dr. Iso Fischer .

Secretaria de EstadodaSaúde por este trabalho carioca, Ana Lúcia afirmou: "Se alguém

e a

precisa testar a vacina, por que não eu.^" Para

béns, Ana Lúcia, sua solidariedade poderá sal
var muitas vidas.

o

que pode contribuir muito para o crescimento

pessoal dos portadores do vírus HIV.

'<x>(S

arca òe noé
disque saúde
Reclamações sobre falta
●eitos hospitalares
sugestões, ligue
(061) 800-0778

quer parte do pais

Calendário Anual de Atividades
Dias

04 e 18 (quinta)
09 (sexta) e 22(quinta)
07(sexta)-Biodança e
20(quinta)
03 e 17 (quinta)
06 e 21 (quinta)
05 e 19 (quinta)

09 e 23 (quinta)

Més
de medicamentos, de

queixas, reclamações,
para o Ministério da Saúde

A ligação é grátis de qual-

Mato
Junho....
Julho

Agosto ....
Setembro
Outubro...
Novembro

800-0778



(fonde estd você?...
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 dé no máximo três linhas.

AG\/An0A>Jl>0 NOTÍCIAS
Gosto mtiiito Sc escrever c Síscwtir coísas qwc

Í10S Sircm respeito. TcmIio j6 Atios. i:70 m.
6)k.. CaIvO. prAtíCO ttAtAÇÃO. JACUsOM JWMÍor -
CaÍXA PosÍaJ 10S24 - BrASilíA BF C£P 70100-

VASSOVRA VOADORA
Filósofo loiro, 2f AMOS. cstwSioso SA CwltWTA

cclticA/OrMíSicA procwTA: Pcssoa pArA rcU-
ciOMAmctito serio. Sc voce ciírtiM ou íiÃo

“BrwwAS Sc AvaIom" vcmIia voAr comi50.
MA miMllA VASSOMTA CAbcm Soís. Fotos scrÃo
rctribwiSAS. - FerMAMSo BertoU CaÍxa PostAl

578 - C€P 1?012 -970 - CAMipÍMAS - SP.

CONFXAOCVBANA6
Som mmi rApAz A5rASÁvcl. catímIioso, eJegire
e sincero. TfAbAllio comí turismo c tCMbo 24
AMOS Sc iSASc. Gosto Sc prAiA C Sc feStAS.
Owcro conhecer r^pAzes VrAsilciros pArA
AmizASc c qwcm SAbc. pArA compArtilliAr
boM^ÍMOMjcMtos Mm SiA. Alcxis McmcmScz
BMlIiH^ÂpAftASO PostAl 1327 ZOMA PoStAl 1

10.100 - CÍMSaS fiAbAMA > CubA.

980.

DA AMAZÔNIA
CostAriA Sc Faz cr AmizASc com pessoAS que
mc comprccMSAm c Aceitem. TcmIio íormA- ;

çÃo MMiversitÁriA. mciA íSaSc. Siscrcto.
ÔMcro Al5Mcm viril. caiímÍioso c Siscrcto,

PArA AmizASc siMccrA. CliArles - CaÍxà
PostAl 503 - C€P 69980-970 - RiO BrAMCO^

Acrcí'^

k

AMIGOS
louro. 32 AMOS, 1:79. 78 ks. o\hos azmís. boMi-

to. CAriMÍlOSO. prOCMTA rApAZeS Sc 16 A 24
AMOS PArA AmizASc ou a\$o mAis. Tem

prcfcrcMciA por rApAzes Sc cAbclos I0M50S.
boMitos c CAriMliosos. LésbicAS c SArotAS bi
tAmbcm SÃO AccítAS. PamIo RícArSo - Caixa

PostAl 296 - 96001-970 - PclotAS - RS.

IIMVLHER ISOLADA PROCVRA...
j^nho 57 AMOS. SOM MCgrA. c procuro

wfM^§MMllicr com mAís Sc 40 amos com
cilr^o lupcrior. €scrcvcr pArA TcrcríMÍiA
i 1;; SèrO.N.SA CoStA - PoStA RCStAMtC A$.

CcMtTAl 80.001-970 - CuritibA -PR.CONtXÂO CV/BANA1

Gosto Sc tcAtro. BaIc c miisicA. Som Mcsro. 28 ./
AMOS c Sc boA ApArÓMciA. rcspoMSÁvcl c

roMiÂMtico. Omcto ter Amigos mo BrAsil. mão
mc importA a cor om a íSaSc. DamÍcI

CllAtclAM - CaIIc 39 # 8407/ 84 lí 86 AptO. 2 -
MaIÍAMAO - CÍMSAS HAbAMA - CubA - ZOMA

PostAl 14v

PAVLISTA P£RSIST£NTE.
Quero ctmbçccr rApAzes Sc quAlqucr pArte
So BrAsil Ç;So cjctcrior pArA AmizASc siMccrA.
OM Algq.mAis. procuro pessoAS scriAS c
cSmca^. mao ímportA a cor om a SistÂMdA.
Dury^ÍMo Caixa PosíaI. 55o - Caíaií SP CtP
11.950-^0

PARCPRIA/AMIZADt £TC.
Rapaz simples. morcMO, solitÁrio. 30 amos.
siMccro. sem vícios. i:72. sigiloso c Siscrcto.

gostAríA Sc coMtActAr pessoAS (bomcMS.
mullicrcs -bomo/bi/SfrM/criAtivos ctc.)
PArA SurASourA AmizASc. trocA Sc íScías.

pArccriA etc. SomAr Antônio - Caíxa PostAl
1251 - 87001-970 MArÍMgÁ-PR.CONtXÃO CV/BANA i

Som romÃMtíco c gosto Sc músicA
Sc ciMcmA c tCAtro. TcmIio 20 amos. i;66.
brAMCo So sígMO Sc IcÃo. Quero coMbcccr PWpCMfro  c por forA, com bom mívcI cmIím-

rAlc socíaI. cstÁvcl. que gostem sc pAsscAr.
VÍÃÍAti,,bÃf)^f, ÃfMAr PArA AmiZA&C OM Algo

mAi^. Rcspoii^ifci A toSAS AS CAftAS, cspccí-
4mCMté:^ ACOmpAMilASAS SC tclcfoMC.
GãBisa - Caíxa PostAl I6105 - C£P 8I.6II-970
Cu^tltb/PR

clÂssicA. tSTOV/ pROeVRANDO VOCÊ
QÍ^ó coMbcccr IcsbícAS scmsmaís. boMitAs

CONEXÃO CV/DANA 3

7
“Agradeço pela lista dc entidades c pelo

envio do Jornal. Aproveito para enviar outros

materiais” Augusto B. da Silva - Brasília - DF

pessoAS Sc quAlqucr ÍSaSc. com sentimentos
nobres. ívelio RAmírcr CostA - Ave 29 #

5216/ 52 H 54 Apto. 3 ZOMA PosIaI 13 - PIaI^A -
CÍMSaS fÍAbAMA CubA - CÓSÍgO PostAl 11.300 . “Gostaria dc enviar e endossar 0 meu protesto

contra as declarações insensatas da curítibana

Ana Paula Bittencourt, ainda que tardiamente.

Esta cidadã, antes dc pronunciar este des-

pautério deveria se informar melhor...”

Márcio Mujollo - São Paulo -SP

TcMbo 22 AMOS c 1:80. pclc c olbos pArSos. som
^Agro. c mwito romÃMtico. Gosto Sc tcAtro.

bAlc c musicA clÁssícA.. Quero conhecer
pessoAS com mAis Sc 30 amos. cAStsnho escuros, um pouco timiso. mão

proMiiscMO. procuro outrA pessoA com as

l^èSMi^ qu^i|W>es pArA AmizASc ou Algo
^AÍs/ÍMc^cmó - Caíxa PostAl 1048 CEP 13202-

AMIZADE OV ALGO MAIS
Som morcMOi 1:70. cAriMboso. olbos c CAbclos

VirgiMiAMO C gosto Sos SigMOS Sc Touro.
^pricÓTMio. EscorpiÃo c Virgem. SoM.sbttçi-
70 c tccMíco cm ortopeSíA c trAMmAtóíógjA.

Reccntemcntc fiz um discurso cm praça
aberta onde citei o nosso interesse dc lutar

h ci>
Gilberto CaIsctím - Ave 4i # 88I6 interior/ ■- IwmSíai - SP.

88 q 90 2oMA PostAl 14 CóSÍ5<> “ * GÍmSaS
HAbAMA - CubA.

contra 0 preconceito e racismo, não só dc
negros, mas contra gays,. lésbicas, índios,

anarquistas. Acho interessante quando
pessoas lutam pelo que querem com

afinco...’’Jaymc Jamys - São Luís - Maranhão.FEMININA
GostAnA Sc trecAr CArtAS com mulbcrcs que
vivAm A SMA scxmaIíSaSc sem perser a
fcmii|lllsiãió. TcMbo 1:50 Sc AlturA c 48 Kg.
^jho^;c cÁbclos CAStAMbos. Aprecio MPB.
jC^r^;S|^ GrAÇAS - Rua Quirilio
^v^%MÍ/96 VíIa RcboMÇAs - SumATc CEP
l3Í70-Í00ySP/SP

‘Venho por meio desta carta mc corresponder
com esse grupo que para mim é um grande
incentivo dc mc assumir perante a socieda

de... Gostaria muito dc participar do Grupo...
Messias Antônio Soüza Moreira- Majc - RJ.

CONEXÃO CVBAN^ 4
TcMbo 25 AMOS c 1:86 moreno, olbos çasú-

Mbos. Quero fAzer AmizA&c com
com mAis sc 25 amos. que sejA iMtcbgç^^^
boMcsto c romÃMtico. Rcmc Guibert -|Aw

U2 1f84. Z.r.14 -
HAbAMA - Cwb^

39A # 8214 AptO.1

“Sociedade Druída Alohanai dc Estudos

Céiiicos - Abre seus portais a aqueles q
buscam um caminho holístico dentro da

evolução espiritual. Os interessados devem
enviar eurriculum vitac c esotérico ( com 0

tema astral), três fotos 3x4 coloridas, para
Caixa Postal 578 -I30I2-970 - Campinas - SP.
Cartas sem todos os requisitos serão devolvi

das.

UCt

GRAND^J^ÍIZADES
TcMbo 25ÃMW. gostAríA í>c mc correspoMber
com rAps^Cfliquc sÃo. mAS mão AssumirAm a

â bo^osscxM^jbAbc pcrAMte a socicbAbc. Sou
CONEXÃO CVDANA 5

í:U6 AltwrA, SOM
procuro aIsmcmi bí míéto bisci^jib* poi>^cMios trocAr muitAs
boA prcscMÇA físiCA «. ■..■■íibcÍAs. 3690 - SemiMÁrio

Gosto fAM#: :^rítfbA CE'P,;%4#-021.

^«Mbo 27 AMOS e
to. romÃMtico c

qwAlqucr ibAbc com
®«HtimcMtos Mobres mo cotação _

bem bc festos, tCAtro. etc. tu^
FerrAMbizNMMcz-Avc29^«*^^^^l»to

® “Estamos lançando 0 1® Resore para Homosse-
®  xuais do Brasil, com sala, suite, cozinha
r  americana, decorado c mobiliado. Atcndi

to Personalizado pelo telefone (02!) 532-5276
- Rio dc janeiro

men-

.1 PUt|A ZoMA PoStol 13



LiviosP 1

I
I NOSSAS ADORÁVEIS FAMÍLIAS

S O livro “Nossas Adoráveis Famílias”, de Bebeti do Amaral Gurgei e i

S Danda Prado está sendo usado pelas escolas de São Paulo, como

g material didático.
I O livro, da Editora Brasiliense, fala das diferentes famílias que existem
I nos dias de hoje, inclusive a composta por duas lésbicas.

I

I
I

ENCONTRO PE RMBOOS I ICEFEMEA PUBLICA MAIS DOIS LIVROSb

I O Centro Feminista de Estudos e Assessoria está lançando dois livros
■j sobre a questão da mulher : “Guia de Direitos da Mulher “e
Jj “Pensando nossa cidadania 11”.
I Interessadas em adquirir os livros ou receber o boletim informativo do
B Centro podem escrever para : SCN - Ed. Venâncio 3000, saia 602
1 70.718-900-Brasília-DF.Fone<061)225-1664eFax(061)225-2336.
i

Você, que não cem com quem falar
sobre sexualidade, que tem difícudade
com relacionamento interpessoal, e gosta
ri a de discutir sobre a sua vida e seus
problemas, agora Já pode contar com o
apoio do Grupo Dignidade, scmanalmen-
tc as 20 horas das quartas-feiras, num en
contro de amigos. Venha conversar
conosco!

I
I
I
I

d

Meu jeito de ser LETRALIVRE
Rick Dwight.

Já está circulando o número 3 do jornal
anarquista LetraLivrc. Interessados em
reccbê-lo podem escrever para Robson
Achiamé - CxPostal 50083 - 20060-070 Rio
de Janeiro - RJ.

As dúvidas sâo muito cruéis.
O que é a vida sem sonhos ?
Tenho medo da realidade,
pois nâo decido de que lado estokk.
As vezes fecho meus olhos e viaf^^are^m
longe. ^
Tento continuar com meus sonhoí^
mas um desejo diferente.
Squ vulnerável a este mundo.

o
QAYS E LÉSBICAS NA ACADEMIA
“Homossexualidade no cinema brasileiro”

é o título da tese de mestrado que está
sendo preparada pelo cineasta, pesquisador
e professor de cinema da Universidade
Federal Fluminense Antônio Moreno. A

pesquisa está sendo desenvolvida dentro
do Mestrado de Artes da Unicamp e abran
ge o cinema brasileiro nas últimas décadas,
desde os primeiros filmes a abordarem o

I anos 60. Antônio Moreno esco-

?tema para mostrar que a forma
inema trata o homossexualismoo o

Fujo para mudar esse caminho difícil
chego na fronteira pra encontrar meus ami
gos,
é bom saber que não estou só.
Eles sâo Irmãos que eu escolhí.
Acho que também gostam de mim
E neles quero encontrar o que sempre quis.

ou ^em a ver com a realidade reforçando
te os preconceitos da sociedade. A

U;
basi

idéia é levantar o assunto questionando a
visão estereotipada que está nas telas. Se
gundo ele, sua tese é também um instru
mento de denúncia à forma como o cinema
brasileiro trata gays e lésbicas, não dando
voz a eles, nem o respeito que merecem
como cidadãos

íiSou /...

o perfume da flor que se.,@^«i|rio ar
procurando encontrar aiSs "
Sou ! aquela que luta com
Uma adulta criança, com coi

.divina
esf^ança

10 d^flhenlna.”
Ira Marques Martins

Mm-
wem Versos”

mm

d

Jandira está lançando o livro “Pala^
Os interessados podem entrar em contato com a autora pela Caixa
Postal 92 CEP 37590-000 - Jacutinga - MG.
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