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toípies & toíjues
Durante um ano ^

editamos o Folha Zq:
ABGLT DECIDE CAMPANHAS !

de Parreira Jornal, □ Dezoito dos 31 grupos que compõem a ABGLT - Associação
diVUlaandO em H Lésbicas e Travestis - realizaram assembléia no

— Rio de Janeiro, nos dias 26 e 27 de junho passado. Na ocasião foi
todo 0 pais aSSUn- Q revisado e votado o Estatuto da Associação e discutidas as campanhas

tos de interesse ^ centrais que a entidade vai desenvolver até o final do ano.
-I A princípal dolas é em apoio àproposta dc cmcnda constitucional

QO movimento ^ dadeputadafederaIMartaSuplicy(PT/SP),quepropõeainclusãodo
homossexual bra- ~ termo “orientação sexual“ entre os passíveis de punição em caso de

tt discriminação. Além disso será realizada uma campanha nacional
Q contra a violência em defesa do projeto de lei que permite a união civil

' mesmo sexo.
sileiro. O jornal é

fruto de um proje- H entre pessoas do

Ce0otí(jasdolxifxiòo
Duas cegonhas machos, compartilhando o mesmo
Chocaram com sucesso um ovo, rejeitado pela mãe. Os pais
Motivos se revezarm durante 14 dias até o nascimento do

foi divulgada pelo Zoológico de Osnabruek,

ninho,

to financiado oela n Se o seu gmpo quiser fi liar-seàABGLT escreva para a Secretaria
X i T A ^ H GeralSãoPaulo(CaixaPostaI65092/SãoPaulo-SP-01390-970) ou
OUT-A Fund for LJ Secretaria Gerai Paraná (Caixa Postal 1095-Curitiba/PR - 80001-

lesbian and gay -*
liberation e infeliz- í

jjãolForíjue
Paulo, a primeira

Evolutinn ^oinossexuais, da capital paulista. ^ ^
pesso^ Â w® fimcionamrato cadastrou 870
pessoas. A Wn atende pelo telefone (011) 824-9188.

„  . MoÔerHKÍaÔe^
Mix espaço no cyberespaço. É a

A^dré Fischer e Suzi Capo *
mensais. Se vatS recebe cerca de 6.000 cons
ligue-se nessa ™ ‘^i'^putador em casa e acesso à Intcm

Um.; FeTÒidosnojxirajso
apaitamento^s rmuirní lagos,montanhas,

j entendidas de é o que esperam entendid
® *fi«cionamento 3*4° ^^^^''°^"^endidu’s Hotel, que estará

“^ll 287-2631 ano. Para associar-se ligu®P^

Está funcionando

PUBLICACOESo:mente o projeto
chegou ao fim. Até P

-... .p n Está circulando 0 segundo número do Informativo do GEM -
iquc i.yUiiôiycimu£> q GrupoEstaçãoMuIher. Artigos, muita informação e um guia astroló-

OUtra fonte de gico de arrasar. Assine 0 GEM. Para receber seu exemplar escreva
financiamento 0 ü paraaCaixa Postai 62.631 -01214-970-SãoPaulo-S P.

ARede de Informação Um outroOIhar está divulgando sua revista
de número 9, Destaque para a matéria sobre as lésbicas e a mídia

circular Infeliz- IK Para assinaturas ou exemplares avulsos escreva para a Caixa Postai
65092 - São Paulo - SP - 01390-970.

jornal vai deixar de ^

mente, seu custo ^ Também está circulando a Revista Femme, do Grupo Afins
é alto para o Gru- — Assinaturas através da caixa Postal 716 - Santos - SP 11001-970

DO ( cerca de ^ Freedom Jornal - uma publicação destinada a pessoas liberais
^  . y entendidas. Caixa Postal 46.529 -CEP 20.552-970 - Rio de Jan^irr.

800 reais por J -RJFone(021) 28l-3483.
edição) e não < Revista SuíGenens-jáestáno número 5. Paraassinarligue (02 n
temos verba ã

específica □
para continuar a t
edição de forma Q

independente. ^
Estamos tentando <
conseguir fundos 5
através de várias □

instituições. Quem t
tiver idéias entre Py

2
j

SUPER BABADO FORTP
Educar, orientar, prevenir sobre as diversas    ■  ● 1 C

formas de contágio pelo HIV é a missão do 1®

super-herói gay e soropositivo. Interpretado
pelo ator e diretor de teatro, Rogério
Stockschneider, o SUPER BABADO FORTE é
um personagem que faz parte do Projeto Arca
de Noé financiado pelo PN-DST/AIDS do
Ministério da Saúde. Sua figura está divul
gando formas de prevenção da AIDS em dois

panfletos, em forma de história em quadrinhos

O Super- Herói, vestido à caráter faz aparições
nas ruas, boates e bares, fazendo panfletagem e
distribuindo camisinhas.

em contato j
conosco. Mas a <

comunicação não H
se interromperá, °
continuaremos a r
editar 0 Boletim

Folha de Parreira. -i
Esperamos contar 1

O
y

\

com a compreen- ^ P Gmpopi^idade e 0 Folha de Parreira Jornal prestam n... —    ,,
oõ,-. « o A O ™l‘^ram pela Cidadama das pessoas vivendo com Hiv/Amc A u espaço hom “ .
saoeaforça de |» em maio passado e Adelmo Turra ex-presidente do GApi Í, póstu^„ ^ HOMENAGEM

 ̂ db 8»^des personalida^^>
FOLHA DE PARREIRAy^.™»/ é unia publicaçío do Gnmo DieniA a  dia H ^

Associação Su! Brasileira de Gays eLísbicas - Utilidade PúWica F« ABrj ̂ "^''PaçSo H
Posta! 109S.80.00l-970-Curitiba.?í,?^,;^''''’l0.4S9°íí.'-^«<^íafa'oft7'^*’^al-Rcg.Civ-|a - ●

yo^a/Mwre^oní<}ve/: SolangeStecz-MT 654/05/69/Pr. ^●●^^‘'1)222.3999 /a

‘■f C^.na Vcnneih^'^- Macedo S3

todos, pois ela é q
nosso incentivo y

para a continuida- ^
de da luta pela -

cidadania de gays, q
lésbicas e símpati-1-

zaníes. Q

0^

y
^aiion

'■l’‘^ilidaa,
e£*cA<inge

^f^roduçâo d«rf.. - .A.Í'J
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Aliados pela Cidadania

A Associação Brasileira de Gays,

Lésbicas e Travestis aprovou em sua
Assembléia Geral Extraordinária o

projeto Aliados pela Cidadania. O

projeto visa buscar aliados nos vários

segmentos da sociedade no sentido

de apoiar a luta pelos direitos huma

nos de gays, lésbicas e travestis, no
maior número de cidades e estados

possíveis, para ter respostas concre

tas e ágeis em casos de discrimina

ção. A ABGLT está distribuindo em

todo o país os questionários de ade
são e com base neles vai editar até

dezembro de 1995, o Guia da Cida

dania. O prazodeentregadaprimeira

remessa dos questionários é 15 de
setembro.

Um Outro Olhar 1 NOVOS GRUPOS

ARede de Informação Um Outro

Olhar está promovendo o I Concurso
sobre as mais belas cartas de amor

entre mulheres. Para participar envie

uma carta que retrate o universo da

paixão, desejo e amor entre mulhe

res. Serão escolhidas 3 cartas que
serão publicadas na revista Um Ou

tro Olhar 23, em outubro. Para con
correr envie sua carta até o dia 1 de

setembro para Caixa Postal 65092 -
São Paulo - SP - 01390-970.Junto

envie o número de seu RG e, se

quiser, pseudônimo para publicação.

A participação no concurso implica

na autorização de publicação da car

ta. Participe. Envie sua carta de

amor, mesmo para aquela musa que

ainda não chegou em sua vida.

O Movimento homossexual brasilei
ro está crescendo. Conheça os novos
grupos que foram fundados no pais:

■ GRUH-MAC - Arrassando em
Macaiba/ Rio Grande do Norte. Um

dos mais novos grupos do paísjá tem
uma lista de trabalhos imensa. Já
propos à Câmara de Vereadores da
cidade uma lei que proíbe a discrimi
nação por orientação sexual. A lei só
não foi aprovada por dois votos. O
Grupo já está filiado à ILGA. Para
béns Eudes.

■ASTRAVEB - Fundada em Brasília a
Associaçãodos Travestis de Brasília.
A presidente é Lorena Gruber. A
ASTRAVEB funciona na QNE 7,
lote 10 sala 102-Brasília-DF o CEP
é72.125.070. Nosso apoio a vocês.

■MOVIMENTO D’ELLAS Infor
mação, cultura e lazer são algumas
das propostas do grupo dirigido às
lésbicas do Rio. Para participar, co
laborar ou conhecer mais escreva
para Caixa Postal 44019 /22062-
970 Rio de Janeiro - RJ.

■GAYS & CIA Resgatar a cidadania
do homossexual, difundir informa
ções sobre prevenção da AIDS são
alguns tópicos da filosofia de traba-
Uio do Grupo que tem sede na Rua
Nossa Senliora do Loreto, 2424 -
Piedade. 54-4410-200 Jaboatão dos
Guararapes - PE.

■ATRAS -Novo Grupo dc Travestis de
Salvador. Endeço : Caixa Postai
2.552 - CEP 40022- 970 - Salvador
- Bahia. Axé monas odaríssimas.

Participações
1 - Conferência da DLGA realizada

no final de junho passado no Rio
de Janeiro, participaram 3 repre
sentantes do Grupo Dignidade,
Toni Reis, David Harrad e Vânia
Galiciano. A participação foi in
tensa e Toni foi um dos chairing
pool, coodenadores políticos do
Congresso. Segundoeleaorgani-
zação foi perfeita e o conjunto dos
trabalhos mostrou a maturidade
do Movimento Homossexual Bra
sileiro.

2-0 Grupo Dignidade participará,
com delegados. da3°Conferência
Municipal de Saúde de Curitiba,
com o tema “Saúde e Qualidade
de Vida “, será nos dias 25,26 e
27 de agosto.

Um Outro Olhar 2
A Rede está distribuindo também

a cartilha “Prazer sem medo” que
faz parte do projeto “Mulheres &
Mulheres; Prazer sem medo”, finan
ciado pelo PN DST/AIDS do Minis
tério da Saúde. Para entrar em con
tato com a Rede de Informação Um
Outro Olhar ligue (01 l)284-5610ou
escreva para a Caixa Postal 65.092 -
São Paulo-SP, 01390-970.

3
Projeto Cavalo Massa

0 Projeto Cavalo Massa, que visa
levar informações para a prevenção
de DSTs e AIDS entre meninos e
meninas de Rua está contando com o
apoio da Coordenadoria de Movi
mentos Sociais( Pró-Reitoria de Ex
tensão e Cultura) da UFPR. Uma
bolsista da Universidade está traba
lhando na sede do Dignidade, com a
questão específica do projeto.

Novas ONG's/AIDSProjeto Mão AmigaAbaixo-Assinado
■ABAPA - ASSOCIAÇAO BLUME-

NAUSE DE APOIO E PREVEN
ÇÃO DA AIDS -. Mais uma ONG/
AIDS foi fundada emjulho passado.
Suapresidenteé MariaJosé Benites.
e funciona na Alameda Leopoldo
Schmalz, 68 - Lot. Cit\’ Figueiras -
Blumenau - SC.

■VAU DE JABOQUÉ - Uma nova
ONG/AIDS em Maringá, Rua Chi
cago, 378 - Jardim Los Angeles -
CEP 87.080-420 Maringá-PR Fone
(044) 224-9100.

O Grupo Esperança, que reune os
travestis de Curitiba está lançando o
Projeto Mão Amiga. O objetivo é
ajudar com medicamentos, alimen
tos e outras necessidades aos traves

tis desamparados, soropostivos e /
ou doentes de AIDS. A campanha
conta com o apoio da Fundação de
Ação Social, da SOVIDA e do Gru
po Dignidade e aceita também doa
ções em dinheiro através da conta
038-272-11.4646/7 Banco Banes-
tado, em nome do Grupo Esperança.

Está circulando em todo o país um
abaixo-assinado apoiando o projeto
de emenda constitucional apresenta
da pela Deputada Marta Suplicy (PT/
SP) e outros que altera os artigos 3°
e 7°da Constituição Federal, incluido
a expressão “orientação sexual” em
suas redações. A atual Constituição
já proíbe a discriminação por sexo
(masculino ou feminino), no entanto
é muito frequente adiscriminação em
virtude da orientação sexual da pes
soa, que por não ser contemplada
pela lei passa impune. O abaixo assi
nado deve retomar diretamente para
a Deputada Marta Suplicy, na Câma-

dos Deputados - Anexo IV - Gabi
nete 360 - 70160-900 Brasília - DF.

Se você ainda não assinou passe
sede do Dignidade.

ra

na M ;ríí.



NOS NA TV
Finalmente a TV está tratando a homossexuali

dade com dignidade e naturalidade. Exemplo disso
é o romance entre os personagens Sandro e Jeíferson,
na no\'cla das 20 horas na Rede Globo. Saiba como

foi 0 dialogo entre Sandro e sua mãe, Ana, quando

ele assume sua condição de gay.

Do diálogo entre Sandro e Ana

Ana : Você c o Jeffcrson são só amigos.
Sandro: Eu nao quero te magoarA vida em primei ro ugar .

Ana: Magoar?

Sandro:É muito doloroso, ninguém entende.

-- isso, meu filho, porquevocê
c o JefTerson são mais que amigos?

Sandro : Somos mais que amigos. Não posso men
tir. Sempre imaginei como seria wte
momento. É dificil para mim também.
Não é fácil ser o que sou e dizer que sou
0 que sou.

Ana: Você está dizendo idade: 40 milhões de pessoas que pas

sam fome, assim como

mendigos, trabalhadores,
desempredagos, bóias-fri-

Um grito pela cidadania vai acon
tecer no dia 07 de se-

tembro, no Bairro Xa-

pinhal, das 10 às 12

horas. A promoção é

OBJETIVOS DO GRITO

as, sem-terras, mulheres,

do Setor Soçial da ♦Anunciar a vido em primeiro lugor. negros,índios,doentes,cri-
CNBB, Pastorais, Mo- anças e adolescentes de♦Ser a voz e a vez dos excluídos

rua, homossexuais, prosti
tutas, presidiários,
teto. portadores de defici-

sem

Ana:
O que está acontecendo? O que você é? Euvou

entender.

Sandro : Eu vou explicar. Eujuro. Eu sinto muito,
mas não depende da minhavontade. Ten- -
tei ser igual, mas não era verdade. Era st
para mostrar que eu não era diferente.

Ana: Como diferente?
Sandro :

E*ependendo do

.
vimentos populares e
entidades da socieda- ♦Ser um grito pela cidadania,
de. Aconcentração será
ao lado do terminal de ♦Lutar por uma sociedade radical- ^

mente democrática.

♦Fortalecer o esperança.
♦Promover a solidariedade.

encias, aposentados, enfim
aqueles que não têm voz e
vez na sociedade.

OGrupoDignidadeestá
entre as entidades promo
toras do Grito. Maiores

informações na Sede.

ônibus do Sítio Cer
cado.

ponto de \ista. Para a
maioria das pessoas não é certo gostar d®
alguém do mesmo se

Será um dia de ce

lebração do Deus da
Vida e da voz dos
excluídos e excluídas da socie-

.xo.

so uma fase, meu filho, vai passar,
dro . Nào é fase. Não depende da minha vonta

de. Você não sabe como é dificil- S® .
ependesse de mim estaria namorand® '

garotas. Seria mais prático. Ninguém
ficar fazendo

la

perguntas

Ana; É sr

4
,

pessoas não mexem com você na rua?
Ana: As
Sand ●●o: NColocar a questão específica das lésbicas

em discussão, regional, nacional e mundial e
levar o tema para a 4* Conferência de Beijing
foi um dos pontos mais importantes da gestão
de Pátria Jimenez na Secretaria

de Mulheres da ILGA que tra
balhou para que sete grupos de
lésbicas participem da Confe
rência de Beijing. Patria coor
denou a regionalização de ativi
dades através da rede latina ame
ricana do Caribe. Esta rede tem
o objetivo de estabelecer uma
comunicação mais ágil e fluente
entre as lésbicas do continente e
deverá contar com um boletim

informativo. Além disso deverão ser propos
tas pela Secretaria da Mulher ações conjuntas
na América Latina ampliando a participação
das lésbicas e a discussão de suas questões
específicas.

Segundo Patria Gimenez a lesbofobia é um
problema interno e externo ao movimento.

Para ela a lesbofobia não diminuirá enquanto
não diminuir a homofobia por parte das lésbi
cas. “A partir do momento que reconhecer
mos problemas como este e aprendermos a
lidar com eles viveremos num ambiente de
pluralidade e verdadeira diversidade".

ão. mas eu sei que pesam. A genie acal^^
acoslumando.

aparecesse uma moça que gostasse
você?

se
d®Ana : Ebeijing se

Sandro; Eu tentei.
Ana: Por
Sand ro:E

que você não vai ao médico?
u

Ana: Na
Sand

nasci assim. Muitos são assim-
‘'ossa família?

●■o - QuaU problema? Não quero mentir pa”
'■oce. Não c maldição. Estou
Jeni. Todo mundo tem o direito d® ®feliz,”

i
í
%

novela "A Próxima

«o Folha de São Paulo, em 0'^^^

Jfechoda
^'ibhcado

agosto

Patria Gimenez entre lideranças do Brasil

ABU JAMJJ
CASO DE RAClSl^Estamos solidários com a camoanh^

esta em uma prisão norte ameri; ^ ^^^or do .1 4^®

pelo assassinato de um policial peii

g^pos ou individuos libenáío7®'B™“, “™saçõe‘   “
pedindo afastamento do Juiz Aih^r. o ' com ● '

Supervising Judge of Criminal W isso Z ̂  enviar seu
__ para o Centro de ^ Judge Legromf L,»

morte. O jornalista®- ^
contra ele não foram comprova^^

OS

m m
O Relatório e o vídeo do E

^ devem entrar em contAfr.

VA mI TA

interess^d^®
por cà

0
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HOWIOSSEXUALIDADE MA
ADOLESCÊNCIA

Tayo Bairos ● BrasíliaDE PAHi DIPHUSA

Quem tem medo de Divine
Brown?

Laòies attò0entlemm - Queers and "big^oes
50 anos de.^FOshima e quem explode é uma

prostituta quâM linda e fina uma chupeta no
insonso Hugh®nt. Se eu estivesse na Sunset
Boulevard (rua do babado fortíssimo)
to” 0 Denzel Wasííington de graça!

E seria garota propaganda da Cepâcol®,
ftieu bem ! ;%:?●

Fiquei passad^Jligo, pretérita, as monas ja
daram a ex^^â,o, eu adorei, agora vo«

)fe.tér\ta ( e,,^e escolher
^ois-que-perfeita ou imperfeita).

E a Walt Disney jáistá filmando uma v
oxdergroundáa dáss|o Três Porquinhos-Os
Jês tem a cara do High ( ught !!) cantando
-luem tem mederMOivine Brown, Divine
Brov/n...

É tanto o fi^ÊSíidp ela causa queja. .

<■?

iáconheço

cinco tra^êi^c^e se auto
da mapô e na rua já pegou ’
fazer uma DB rápida ? “DB ere

deboquete. Para 0 próximo começai da ^ _
embolsou U$ 30 mil, ela na#e obrig

Aconselhando as mapôs :

Olha se não quer que^^íl
Pl^ocurar emoções fora de se
®o usava Valisére. “ - a

D

ilbmpanheiro va^
eu fosse voce

izem minhas amig^M»
■  tiLoren não ficará de calcinhas

Fotografou a carta rio , , abaixo do
tílheres I colocou uma^foto puLoren®

^'ogan ■ Vikiá^teinadoqueumauuL.
® capaz!

soubesse teria vergonha dele e não mais o
amaria. Começa aí uma necessidade de
rebeldia absoluta ou de dedicação extrema
aos estudos, profissão ou mesmo determi
nado esporte para compensar algo prá si ou
adquirir o orgulho e respeito dos que ama.

É uma fase em que o jovem pensa
que tem que provar algo a todos, mas
também é uma fase seguida de um senti
mento de auto-valorização e crescimento
pessoal que mais tarde irá permitir que a
pessoa respire aliviada, sabendo o valor
que tem e que independe de suas opções
sexuais.

A adolescência é realmente uma fase
muito difícil pelaqual todos nós passamos.
A fase de descobertas nem sempre vem
marcada com novidades agradáveis, ou
que agradam a todos. Na descoberta da
sexualidade o adolescente pode enfrentar a
dor de umaconstatação, a de não pertencer
ao modo convencional de se fazer amor. O
adolescente pode ver suas fantasias com
alguém do mesmo sexo sendo mais fortes
e constantes do que as fantasias com uma
garota. Os primeiros momentos seguidos
da descoberta são dolorosos por trazerem
uma acentuada depressão, normal para
todos que começam a se achar diferentes e
excluídos nas “normalidades convencio-

Mas o indispensável é que o adoles
cente saiba que não está sozinho, existem
com certeza milhares de jovens na mesma
estrada, com uma sinalização confusa, onde
devem enfrentar vários obstáculos como a
indiferença e a AIDS. Mas saber também
que respeito é algo adquirido e que só
depende de nós mesmos.

Por isso mãos à obra, dedicando-se

aos estudos, profissão e à sua real indepen
dência. Deixe os grilos e vá curtir seu amor
por você, pelo outro e pela AIDS.

nais ,

O isolamento, e a solidão também
começam a ficar mais acentuados, o silên
cio constante, uma tristeza depressiva e a
necessidade de evitar aglomerações princi
palmente dejovens heterosexuais que tam
bém estão em fase de descobertas; “dife

rentes”, isto tudo para se poupar de co
mentários que venham a ofender o jovem
adolescente. Sente-se acuado, sozinho e
traído por Deus ou pela natureza por fazer
dele algo diferente e com uma diferença
que para ele é dolorosa demais. Dentro de
sua casa não consegue mais ter o mesmo
relacionamento com os familiares, sente-
se como se fosse o portador de um segredo
mortal, e que se o pai, mãe ou irmão

5

■uetr..

CARTA

bofeUndérrimodmnde^
hora em que voce

''Você sai com um
íetn uma mala enorme, na
chupar a neca do bofe se depara

^^ide “sebo”, é “sebo

yentefaz numa hora dessas
(èdi-Vi‘Tgis - Guarapuava - PP)

éque

QUEEN'S recados
-do b

^  minha periquita azedaj pode virar
ofe

^Ao, pode ser um ator francês e v

estrela! Por isso sou jg.chaleira,
J^^Çulmano circuncisos, ‘ grveávonta-
_ocê ferve à vontade, digo voce

sem medo, mas não se esqueç ^ ^ toque
de

no trombone, em época
Anta (ou akuende o croqu )

Por Yna Gardner

Eu Patty Diphusa e a 17 Vara Familiar da Polícia Local estamos abrindo o concurso :
POR QUEM EUABRIRJA MINHA FICHA POLICIAL
©Conte o nome do bofe(;3tt) (nacional ou internacional)

{CCX) se encontrar algum.
©Revele a fantasia (de preferência de alto risco).
Escreva para C.U ( Centro de Utilidades), estou esperando sua cartinha.

Endereço Caixa Postal 5165 CEP 81.06Ò-970.
Vamos torcer!
Depois das bichas eletrônicas(que invadiam nossos ilês pela televisão) como o Capitão Gay,

Haroldo. Clodovil, Vera Verão, Seu Peru e outros, ^ora a mesma TV mostra o idílico amor dc
Jeferson é Sandrinho, Nós torcemos pelo anror! E ficamos felizes pela tentativa de conserto da
imagem tão desgastada do homossexual.

DIPHUSA - ex-alriz da paimia
"siiária de drogas ■jgaa. atua!
Uon Lobo. ex-táxi go-t.fx- .
colahoradora dessa coluna n.l



SAUDE
LÉSBICAS E SEXO MAIS

SEGURO
MEDICAMENTOS PARA PESSOAS VIVENDO
COMHIV/AIDS

Dignidade participou, com representantes de
outras 5 ONGs/AIDS de Curitiba, de audi
ência com o Secretário Estadual de Saúde,
Armando Raggio na qual foi tratada a ques
tão da falta de medicamentos para o trata

mento da AIDS, especialmente o DDI. O Secretário
informou quejá foi efetuado empenho para comprados
medicamentos, que deverão estar disponíveis atéo final
dapnmeira quinzena de agosto. Além disso comprome
teu-se com 0 estabelecimento de um sistema de controle
de armazenamento de medicamentos
sofrem de doenças crônicas

para pessoas que

AIDS é uma doença que pode atingir qual
quer pessoa e este risco atinge também as
lésbicas. E importante entender que a
lesbiandade por si só não confere imunidade
contra a AIDS, nem outras doenças sexual

mente transmissíveis. Embora o risco seja pequeno,
uma lésbica pode contrair o vírus HIV por meio de
alguma “porta de entrada” no organismo.

A Ii

SEXO ORAUCHANA COM CHANA

HIV contido nos fluídos vaginais ou no san
gue menstruai pode penetrar no corpo atra
vés de fissuras nas gengivas ou na boca.
Antes de fazer sexo oral não escove os

dentes, especialmente se tiver algum proble
ma nas gengivas. As secreções vaginais têm uma
pequena quantidade de sangue uma semana antes e
uma semana depois do período menstruai o que tam
bém pode ser uma viade contágio. Para maior seguran
ça use uma barreira vaginal ou campo de látex. No uso
de instrumentos sexuais, como dildo ou vibradores use
sempre uma camisinha. Antes de compartilhar estes
instrumentos coloque outra camisinha.

O MENINOS E MENINAS DE RUA

Dignidade promoveu em julho o I
Curso de Capacitação de
Multiplicadores de Informações so
bre DST/AIDS para população de
rua e na rua. Com o lema “Sem

Cidadania não há Prevenção”o curso reuniu,
em Curitiba, 30 pessoas e contou com a
participação de Ivonne Bezerra de Mello,
presidente do Centro de Defesa dos Direitos
da Criança e do Adolescente, do Rio de
Janeiro.. O curso contou com o apoio do PN-
DST/AIDS do Ministério da Saúde, das Se
cretarias Municipal e Estadual de Saúde de
Curitiba eda Universidade Federal do Paraná.

1

SEXO ORAL/ANAL

contato oral/anal não representa
risco de infecção de HIV mas sim
de outras DSTs como hepatite B.
herpes, parasitas intestinais. Tam
bém neste caso é importante o uso

de uma barreira de proteção.

O6
CURSO DE CAPACITAÇÃO

onitores e voluntários e multiplicadores de infnr
mações sobre DSTs/AIDS participl^íe cf
em Cuntiba, que trouxe Raldo B Costa
Comitê Nacional de Vacinas f do Suní n 1'
Vidda, de Niterói Luiza Granado da

Infomiação um Outro Olhar de São Paulo e a méií
sanitansta e assessora da area de saúde da Rede-1 im n *

Olhar, Mana Campagnoni Andrade,. O íuti^^pafa"??
pessoas foi realizado de 16 a 18 de agosto com A j

PN-DST/AIDS do Ministério da sSdl ’das SecSà°-'*°
Municipal e Estadual de Saúde ’ decretarias

do

OPÇÕES DE SEXO MAIS SEGURO

s limites para o sexo seguro estão somente
imaginação de cada uma. Ser criativa é ser

erótica. Ser criativa é ser saudável, O impor
tante é usar barreiras de proteção cada
que aativídade sexual possa machucar a pele

ou fazer surgir sangue. O uso de luvas de borracha e
lubrificante à base de água, podem fazer a penetração
da vagina ou do ânus ser mais segura, saudável e até
erótica. Só depende de você.

na

O
vez

IMUNOTERAPIA PASSIVA VAI BENEFICIAR
DOENTES DE AIDS

PRESERVATIVO FEMININO

á está sendo vendido nos Estados Unidos,, um
preservativo feito especialmente para as
mulheres. Oferece proteção não apenas para
AIDS mas para qualquer DST. Ele se chama
Reahty e vem acompanhado de um lubrifi

cante. O Reality é introduzido na vagina da mesma
forma que um absorvente interno ( OB,, Tampax) e
pode ser colocado até oito horas antes da prática
sexual. Da mesma forma que uma camisinha masculi
na, deve-se usar um preservativo em cada ato sexual.

Fontes:

J
Fundação Pró-Sangue Hemocentro de São
Paulo inaugurou em julho, o primeiro pro
grama de imunoterapia passiva para doentes
de AIDS. Oprogramaconsistena transferên
cia de anticorpos do sangue de portadores

sadios do HIV para o organismo daqueles que já
apresentam sintomas da doença. A transfusão é feita
por meio do plasma ( parte coagulável do sangue) de
portadores sadios. O plasma é tratado e o HIV elimi
nado com segurança. Os anticorpos não são afetados e
ao serem injetados no sangue de doentes de AIDS
aumentam a defesa do organismo e o estado geral de
saúde. O doador também tem vantagens, pois a doação
frequente obriga o organismo a produzir mais
anticorpos, aumentando as defesas. O programa tem a
colaboração da Secretaria de Saúde de São Paulo e do

Ministério da Saúde, Vão ser treinados profissionais
para a implantação da imunoterapia também em outros
Estados. {Fonte; Folha de São Paulo - 26/07/95 paa
3-4)

es
arca òe noé

DISQUE SAÚDE

Reclamações sobre falta de medicamentos de

leitos hospitalares, queixas, reclamações
sugestões, ligue para o Ministério da Saúde

(061) 800-0778. A ligação é grátis de qual
quer parte do país.

Disque SAÚDE (061) 800-0778

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

]. Informações para mulheres que transam
com mulheres - Rede de Informação
Outro Olhar-S.P.

2. Sexo Oral entre Mujeres - Sociedad de
Intcgracion Gay Lésbica Argentina.

3. An alíernaiivefor wonian - Reality/ Female
Condon

um



Relatório
/V

Já está sendo encaminhado, às entidades parti

cipantes cópia do Relatório do I Encontro Brasi

leiro de Gays eLésbicas que trabalham com AIDS
e do VIII Encontro Brasileiro de Gays e Lésbicas,

realizado em Curitiba em janeiro passado. Cópias

adicionais também estão disponíveis aum custo de

R$ 10,00oexemplar. Tambémjásendodivulgado

o vídeo do Encontro, com duração de 30 minutos

(formato VHS). O vídeo custa R$ 20,00 e pode ser

pedido ao Grupo Dignidade.

.  - eaha ninn mais Escfeva para Aonde está você...? com seus
Amizade, um bom bate papo, um.passeio, quem sabe  g Dignidade - n“ 1095 - 80001-970 como
dados pessoais. Se você reside em Curitiba a C escreveu para você. Os residentes de

ponto de contato, mas não esqueça de , resposta. Aceitamos recados de no máximo três linhas,outras cidades devem enviar número de caixa postal para resposia.

Diretawevite òe CuiaDateis Conexions

Encontre sen par ideal através da Date's Conexions

'^^stma de Apresentação de Pessoas. Fazemos uma
^mise de compatibilidade altameHtó a}mmexa e

í^fsomlizada ̂ garantindo totalsi^u

Atendemos gaçgs^ laicas e shnpatiza> .
Mofmaçòes escreifa tiara a Caixa Postal

^9060 CEP 8iggi-çço Curitiba/PR. Enzae

selado jjara resposta.

'tes.

CFEMEA
Cubano, técnico em construção crviÇzj anos,

■lato claro, 175, alegre, carinboso/ipreciador de
música, teatro, cinema e praia, tjuer corresponder-
se comjovm homossexuais brasileiros. As cartas
podem ser mfjortuguês. Máximo Vaillant
Rojas. AP. 133.7 - Zona PostalHavana i CP.
lOioo Ciudad Havana - Cuba

mu O Centro Feminista de Estudos e Assessoria -
CFEMEA - está elaborando um cadastro de peri
ódicos no movimento de mulheres e daqueles
interessados na temática. O objetivo é estreitar 0
contato com os grupos. O CFEMEA funciona na
SCN Qd. 6 Edifício Venâncio 3.000 Bloco A Sala
602 CEP 70.718-900 Brasilia DF Fone (061) 225-
1664, Fax (061)225-2336.

Cuiaiana procura
"Sr. Toni Reis - Grupo Dignidade ;
Notificamos e agradecemos 0 recebi

mento do Relatório do I Encontro Brasileiro
de Gays e Lésbicas que trabalham com
AIDS e do VIII Encontro de Gays e Lésbi
cas, recentemente realizado em Curitiba.
Gostaríamos de parabenizá-lo, assim como _
os profissionais do Grupo Dignidade pelo j
árduo trabalho que desenvolvem na área de *
conscientização e emancipação sexual,
Aproveitando a oportunidade, apresenta
mos nossos protestos de estima e considera
ção"
Maria Etelyina Barros -Coordenadora do
Programa de AIDS da Agencia Norte
Americana para 0 Desenvolvimento Interna
cional - USAID - Brasilia - DF “

* ̂ stk em Curitiba alguém gue
se casar com uma cuiabana

^^^itae mal humorada, me escreva.
^ ^ ulguém se arrisíjue fioderj se
^‘^^fortnar em uma pessoa chuta
^0 en, ou me transformar em maa

uòorávelcomo vocêmulh^t."
ferreira - Rua dos Carajãs,i49

^^$'190 Cuiabá - MT.

Procwra-se

y RafMZ 14 anos, 173 60 hg, empresário,
/ sem vícios, gosta de zàagens, teatro e

y cinema. Procura rafxizes jovens para
atnizade ou algo mais Descarta afeminados.

entendidas serão bem vindas Eric.Garotas
Caixa Postal358 - S. Bernardo do Camp.
-SP - 09701-970.

ami0os e romance
Puero corresponder-me com entendí-
A ̂̂ asilpara conversarmos sobte
ffp^úoe homossexualidade. Também

^ eotnfome de novos amigos e de
Tenho36 anos, pastor,

p/°0oe professor de inglês". Onaldo
^^^fostalu4 /74-<bOi-

C3oiânia - GO.

l  Sozinho na ciÒaôe
í Moreno claro, olhos e cabelos castanhos, 34
^uos. Sinto-me só nesta cidade ejirocuro
amigos ou relaciomaneto. Escreva-me Sion.

CMixa Postal1368 - Curitiba- PR.

A Secretária Municipal de Saúde de
Salvador enviou 0 oficio 1026/95 “ Actisa-
mos 0 recebimento de sua correspondência
referente à coleta de assinaturas de apoio ao
Projeto da Deputada Marta Suplicy e agra
decemos. Na ocasião informamos que dare
mos a maior divulgação possível.”

“Agradecemos 0 traballio prestimoso
desenvolvido pelo Grupo em parceria com a
Unidade de Saúde Tingui, através da Cam
panha de Prevenção da AIDS realizada em
nossa agência do Bacacheri. Tivemos a
oportunidade de dar mais um passo impor
tante de alerta à comunidade para o perigo
dessa terrível doença.”
Roberval Borges Corrêa, Diretor Regional
dos Correios no Paraná.

De BÍumenau
P ^izade ou o gue você imaginar..
J!^^nòido discreto, moreno claro, 1:75
^fboso, olhos verdes - -

claro, umpouco tímido, nao
ff^íscuo, mocura novas amizades.
^nderle.R. wilhelmPstaedele, 383-
jf^up Morte Blumenau -SC.
^■°S3~S90."

'belosecai
Professora Ôe história

"Quero um amor bonito como a Vênus
de Milo: linda na simplicidade nua,
gue não se enver^nfo de ser arco-iris
a emoldurar a alma sua "Interessa
das em contatar profera de

“Solidária com a luta da sua e de outras
entidades que lutam pelos direitos sociais
das minorias sexuais, a Diretoria da Socie
dade Brasileira de Sexualidade Humana
(SBRASH) vem hipotecar seu apoio a tão
nobre causa...”
Nelson Vitiello ● presidente da SBRASH -
S.Pauh.

/  história, com 47 an^, escrevam
f) fuira Caixa Postal3071-Campinas

-SP CEP 13033-990.
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CIRCUITO HOTr

g  Pecados Safados
I  Co'"aprimpira^içãoesgotada,olivrodeBettiBrownestáfazendosucesso
Q em tc^o o pais e ja esta agitando o exterior. A autorvumá escritora ejomaUsta
0 cuntibana que assina o livro com o pseudônimo dé Betti Brown já foi contatada
I por uma editora feminista da Alemaid)a-já"se mostrou interessada em.traduzi-!o
I gemais “™a prova da quahdadé do livro, que foi disputado por três editoras
® foS uma^mZrr f Muraro ‘‘uma editora.  , . . , R uma proposta feminisía .

As duas re

Sevocê

vistas inglesas estão sendo distribuídas nor^ b 0 Danodefimrfn Ha d ; ít ^ .
Brasil pela Agencia Sicihano - Av, Raimundo Pereira de dos'án’os 70/80 nnrip Uflhfvi ^ e ^,^®'^^‘^®.^°^‘^"/®'^'^^®aCuritibaconservadora
Magalhães,3305SãoPauio.ContatocomVicenteSiciliano aceitar como lésbici To t " conservadora para se
Jr

curitibana
perca
Circuito Hot,'

lor dentro do que acontece na noite
is do mundo cultural e da moda não

feiras, na Gazeta do Povo, a pagina
lada por André Gentil.

tas
se

GAY TIMES E DIVA

, Fone 011 -831-7411, fax 011-832-8616. . i ^rrom^ h ^
I  clXS.ín ^ relacionamento ideal onde acumplicidade conta mais que a rotina do dia a dia.

Pecados Safados pode ser encontrado em todas as boas livrarias do oaís e
também na Livraria Lilith, na Galeria Schaffer em Curitiba. ^Longe da atenção de'todos...

E possível viver esse amor

'-'Sem ansiedade, sem culpa
Brincadeira, brilho, batom, beleza
Inocente pecado de...
Corpos iguais;
Arte de viver plenamente...

Este poemafoi resultado da Oficina
realizada dia 12/08 - "Amor entre Mullie-

"■ Coordenada pela Vdnia.res

CELSO FILHO BRILHANDO NO IT CLüBE.
movimento homossexual no Paraná apresentou no dia

20 de agosto a comcdiamusical Uma louca sem gaiola n°5.. A comédia fez oarte
do evento Reencontro - oramos felizes e não saibamos “promovido por Cels?
Baíbosa e Rua Comendador Araújo, 194). Com Celso FiL, Héiio
eê^lo foTinJy Participaçao especial de Brenda Blue e Roberla o =

DIGNIDADE

Não é ser PORTADOR, é saber, PORTAR-SK na vida,
Não é ser MACHO, é saber que pode ser MACHUCADO
Não é ser GAY. mas sim ser ALEGRE.
Não é ser LESBIAN. mas ser a porção mulhej
ENFIM: J
É

SUPERM

 ser HOMEM, com muito Hj ^
ser MULHER, com muito PEITO ^
ser HETEROAMOROSO

O AN

rD NUNCA HOUVE ALGUÉM 1
COMOGILDA I

e
ITer pensamento HOMÓLOGO

voltado ao INFINITO PODER. I
I
I r a ^ a peça Ónera da í

I  famosa, mais oSa esc'íal, h* ’ >
I Flores com os lábios pintai dê '

cuitcehomèhageadana‘S"au'y'’^'*‘'''^^ I
I 9«asfc cmqüenta pessoas Dam I
!  ̂as%i%inesquecíveis^ rym i
I escraeSo Gilda f-i oiòneir» t. ejeito I
I  num espetáculo que *
I  alrnadequalquâ-meSmir' *
I  mundo curte e eosta ’ que todo |
I  para casa Pefsoas^Jf^^í^^^^^êuem quer levar |

09 ^^^°T5‘^'P^^®'^ioAvenidanosdias24,25.25/ I
^21horasedia27/08às 18;30horas.Pequeno I

^  . u itono do Teatro Guaíra, dia 18 de setembro. |

nem I
I
I
I
I  o- Roberto Gnatalli. Sérgio |
j  Bianchi e Plínio Oliveira. |

Cícero

O Lm Espelho de Rapaz

eu marco encontro
com 0 meu rapaz
ele diz que vem me ver
sua fome é tão voraz
nos seus órgãos sexuais
acho que vou derreter

OJJUODU3 oojBui no
zcdBj noui o uioo

JOA am luoA onb zip ajo
ZBJOA OBJ a aujoj Ens

siBnxas sobSjo snas sou
jojajjop noA anb oqoBU

não vejo a hora de ele chegar
o seu abraço é de arrepiar
ele sabe como eu sou
quando chega eu já estou
hum...acho que vou desmaiar,

JBãaqo aja ap Bjoq b ofaA ogu
JBidaiu» ops^BJqu nas o

i^tos noouft.  313
víf «3 BSsq^^uBnb

iBiBuisap noAotá oqot! ‘"uinq

n<

sempre fiz o que eu bem quis
ensinei menina aprendiz
a tratar bem os rapazes
com seus látegos febris
acho que vou pedir bis

Sfnb uiaq na |^■o ̂ i^^uias

sazB^^
suqaj' soãajBj snas luoo
stq jipad noA anb oqoe

insua
‘4láq JBjBjj B

Poema de Raymundo
Rolimdapeça "Ópera

da Cidade"
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