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Derrubando preconceitos e conquistando novos espaços.
Grupo Dignidade - Conscientização e Emancipação Homossexual - Filiado à ILGA, ABGLT e ASBRAGEL

Ano IV - Núrnerp 27 - Jan/Fev/96 - R$ 1,00



u4 anos de
Dignidade

Há quatro anos atrás,
iniciamos um trabalho.

Eram as primeiras
reuniões do então

Gmpo de Entendidos e
Entendidas do Paraná

(GEEP). Eram reuniões
quase que escondidas,
cercadas por incerteza
e insegurança. Tratava-
se de discussões fecha

das sobre a condição
de homossexual. Feliz
mente, não demorou
muito para a situação

evoluir. Fomos nos
aprofundando nas

nossas discussões,
crescendo, assumindo
a existência do grupo
para a sociedade em
geral e desafíando o
preconceito contra os
gays e as lésbicas. O

Grupo tomou-se conhe
cido em Curitiba, no

Paraná, no Brasil e até
em nível internacio

nal. Passou por
períodos difíceis,
como em 1993,

quando 22 homos
sexuais foram

assassinados em

Curitiba, e períodos de
conquista, sendo reco

nhecido de Utilidade

Pública Municipal e
Estadual. Hoje a nossa
luta de promoção dos

direitos dos gays e
lésbicas e da preven
ção das DST e AIDS
está bem inserida na

sociedade curitibana e

o Dignidade representa
um espaço bem

estruturado aberto a
todos e todas. Que a

nova diretoria, que vai
assumir em março de

1996, tenha as mesmas
oportunidades e a

mesma perseverança e
convicção para cada

vez nos aproximaimos
ao alcance de uma

sociedade na qual não
exista discriminação e

sim mais respeito e
Igualdade.
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Condição Feminina
A partir de uma denúncia de que a presidente do

Conselho Municipal da Mulher, Isabel Mendes, publi
camente em mais de uma ocasião em reuniões do
Conselho afirmou que a homossexualidade é “uma

anomalia, umadoençae que nãopodemos aceitá-la'’

o Grupo Dignidade dirigiu uma carta de protesto
Conselhos Municipal e Estadual da Mulher e a outras

autoridades curitibanas e paranaenses. Leia a resposta
que recebemos;

aos

úítul 4^ Terceirização do
Jornal Folha de Parreira
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Q Para a melhoria da qualidade do jornal que nossos

leitores merecem, a Diretoria do Grupo Dignidade está
abrindo um edital
que queiram editar o jornal.

Os interessados deverão elaborar o jornal e vender
espaços publicitários, sob a aprovação do Conselho Edi-
ona o rupo Dignidade para que sejam garantidos os

ivos e conscientização e emancipação homosse-

para pessoas ou empresas profissionais
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Governó do Estado do Paraná
Casa Civil
Conselho Estadual da Mulher do Paraná

ü
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Submetidas pelo correio, com a
demarço de 1996. Após

para entre^Sa^^ P^vaveis candidatos serão convidados
Edital

Folh

<
Curitiba, 19 de dezembro de 1995
Of.CEMPRN° 073/95D

a de Parreira
Caixa Postall09S

moi-970 Curitiba. PR

Caro Presidente Toni Reis:Q
iiJ

.  Tendo tomado conhecimento das suas legitimas
providências referentes apronunciamentopúblico de
uma de nossas conselheiras referente à questão da
homossexualidade, comunicamos-lhe (sic.)
lamos as sugestões que nos foram propostas no senti
do de que lamentáveis discriminações como
tomem a serem efetuadas.

Outrossim, notificamos-lhe (sic.) que está na pauta
da programação do ano vindouro umapalestra sobre
Orientação Sexual.

Sem mais, expressamos votos de
consideração.

Alzeli Bassetti

Presidente do Conselho Estadual da Mulher doParaná

que aca-

essa não

opreço e alta
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‘í® Londrina agora está
 ^Petitar os gays e as lésbicas,

 Çòes pelo telefnn"^ríf Brasil. Maiores informa'■
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Terapia por Regressão
R

UJ
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egressão< ^ vida anteriores
Campinas

^ criador da
e Brasília

terapia por regressão
Marino Tadeu '

'ntervidas anteriores

□
h Vídeo Visibilidade Lésbica
Q vidas ei

Gravado durante a 17“ Conferência Internacional
ILGA no Rio de Janeiro, em junho de 1995
cobenura à exposição Visibilidade Lésbica'
pelo Coletivo de Feministas Lésbicas

0 video
Autoconhecit

Ui da niento eJ entendimento da condiçáo
homossexual

dá
promovida

.  . ^ às pales¬
tras, debates, contratermzações e à Marcha Pela CiH
nia na Avenida Atlântica. Tem duração de 25 m‘
(VHS) eestá disponível por R$35 pelo correio atra
Caixa Postal 37517, 22642-970 Rio de Janeim''^^
Telefax: 021 493 8675..Também aceita-
demonstração na süa entidade.

-RJ.
se convites para

<

234 1902/322 6439
'-anip,nas 0192 55 4083
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o Grupo Dignidade participou de dois

seminários promovidos pela entidade
Partners de Brasília. Os

seminários ocorreram no

Rio de Janeiro, em
setembro e novembro, e
trataram de "ONGs - O

Desafio da Eficiência" e

"AIDS - Sedução e
prevenção",
respectivamente.

Participamos do curso ds
treinamento para

prevenção em AIDS com
usuários de drogas

promovido em Porto Alegre em
novembro pelo PN DST/AIDS do
Ministério da Saúde.

O Grupo Dignidade esteve presente ao X
Congresso Latino-americano de DST / IV
Conferência Pan-americana de AIDS

realizado em Santiago do Chile em
novembro.

Foto:

AS XU peSSVãJS J.V uv

Grupo Dignidade
Na festa de encerramento

do ano de 1995, foi

revelada a votação para as

pessoas dez do Dignidade,

nas seguintes categorias:

Garota Dignidade - Sônia
A Mais Pintosa - Neto

Travesti Nota 10-
Marcela

Trabalhadora do Sexo

Nota 10 - Sandrinha

Ativista Nota 10 - Chico

Garoto Dignidade - Hélio

Revelação ’95 - empate
entre Sônia e Dionisio

Casal ’95 - Toni & David

Tesão ’9S - Neto

Pessoa Nota 10 - Chico

Parabéns a todos. Que segurem seus
títulos em ’96!

Fo

Gays, Lésbicas e Simpatizantes em Santiago

to: Premiação das pessoas Nota 10 do Dignidade

É bom para cacete

Obloco “Ébompra cacete”, formado
por voluntários dos grupos Dignidade e

Esperança estará na Marechal Deodoro
durante os desfiles do Carnaval fornecendo

informações de prevenção às DST/AIDS ●

assim como preservativos. Procure-nos!

Cursos para Unidades de
Saúde.

Em preparação para o Dia Primeiro
de Dezembro, Dia Mundial de Combate à

AIDS, 0 Grupo Dignidade realizou 8 cursos
de sensibilização para 210 profissionais de
saúde de todos os Núcleos Regional de

Saúde e seus respectivos Postos de Saúde.

Maria Maria”
Curso de sensibilização sobre HIV/AIDS para de mulheres

u
CPI da Prostituição

Junto com os grupos Liberdade e

Esperança e também a Pastoral da Mulher
Marginalizada, o Grupo Dignidade

participou da CPI sobreProstituição Infantil
na Assembléia Legislativa do Paraná. Uma

proposta dessas entidades para a criação de
^lr^^a casa de passagem para adolescentes e

mulheres que queiram sair da prostituição

a aprender uma nova profissão - o Centro de
Convivência Menina Mulher - foi acatada

pela Secretaria Municipal da Criança e a
Secretariade Estado de Assuntosda Família.

Estamos procurando uma casa no anel
central de Curitiba.

Como uma atividade em prol do dia 8 de Março, Dia da Mulher, o Grupo Dignidade,
com 0 apoio das Secretarias Municipal e Estadual da Saúde, estará promovendo um curso
detrêsdiasparamulheresqueaconteceránosdias5,6e5demarço. Asinteressadas deverão
optar para um dos três turnos: manhã, tarde e rioite, e participar do curso no mesmo turno
durante os Uês dias do curso. Serão abordados os temas de relativos è prevenção da AIDS PrOgramaçãO daS reUniÕ^
e como abordar o assunto na família ou com as amigas. É um objetivo do curso que cada j _ ̂  Qfupo Dígnídadé
participante se comprometa a repassar o que ela aprendeu para suas colegas, vizinhas, ®
familiaetc. Para tanto as participantes receberão um vídeo, panfletos, posters epreservativos.
Ministrantes: Toni e Chico. Vagaslimitadas. Inscrições comBeteou Marcelapclotelefonc
(041) 222 3999.

Participe você também. Aos sábados,
às 20 horas.

Travessa Tobias de Macedo, 53-2®3
andar.

Próximo à (^tedral, &ente ao (üolégio

Educação Anchieta
27/fl/.... Encontro Estadual de Gays e

Lésbicas

03/02.... Igreja e Homossexualidade
Oficina de Teatro ●

17/02.... Fi!me:“Making Love”
24/02.... Machismo e feminismo

02/03.... Minha história - ura depoimento

09/03.... Eleição da norá Diretoria do

Grupo Dignidade
16/03.... Festa da Posse da nova Diretoria

23/03.... Racismo

30/03.... Biodança
06/04.... Filme - título a confirmar

13/04.... Mídia Gay
20/04.... Contrato de União Civil

27/04.... Drag Queens (outros gêneros)
04/05.... Homossexualidade e Escola

11/05.... Ludodança
18/05.... Fantasias sexuais

25/05.... Adoção e Homossexualidade
. 01/06..,. Minha história - um depoimento
08/06.... Filme - título a confirmar

15/06.... Minha história - um depoimento
22/06.... Nossa história (Grupo Somós e o

jornal O Lampião)
29/06..., FestadoDiadoOrgulhoGay(28/

06) e encerramento do seinesúe

Sexual
nas Escolas

Treinamento para
adolescentes

A partir da exiteriência
do Grupo Dignidade no

seu projeto de prevenção
à AIDS e DST com os
alunos de 2° Grau, o

projeto Ensinando a
Viver, 0 Grupo

Dignidade está coletando
assinaturas através de um
abaixo-assinado que será

apresentado ao Gover
nador Jaime Lemer no dia 29 de março, solicitando  a implantação dc um programa

permanente de educação sexual nas escolas do Paraná. Como diz a sexóloga e

deputada federal, Marta Suplicy, que estará em Curiüba para apoiar a iniciativa no
dia da audiência com o Governador: “A proposta da Educação Sexual é,

informando, criar condições para a discussão de pontos de vista diversos, desen
volver a capacidade de criticar e pensar do aluno, erradicar preconceitos, mostrar

a sexualidade como algo natural e incentivar nosjovens o respeito pelo corpo e
pelos sentimentos. Colabore conosco e assine o abaixo-assinado.

Foto: Participantes do projeto Ensinando a Viver

Com 0 patrocínio do Programa Nacional
de DST/AIDS do Ministério da Saúde, foi
realizado nos dias 13 a 14 e 20 a 21 de

treinamento em DST/AIDS,janeiro um
Sexualidade e Drogas para 20
adolescentes e jovens da Pastoral da
Juventude da Arquidiocese do Curitiba.
Cada um tem o compromisso de repassar,

sob supervisão, o conteúdo do curso para
mais 20 adolescentes do seu

conhecimento. O evento faz parte de um

projeto nacional que visa atingir 72.000
jovens. O curso contou com o apoio das
Secretarias Municipal e Estadual da
Saúde.

Foto: Participantes do Trienamento para adolescentes
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Em 26 de outubro, a Deputada Federal Marta Suplicy (PT-
SP), apresentou projeto de lei que visa o reconhecimento

lei da união estável entre pessoas dos mesmo sexo, O

projeto será avaliado em primeiro lugar pelas Comissões de
Seguridade Social e Família, de Trabalho, de Administra

ção e Serviço Público e de Constituição e Justiça  e de

Redação. Se for aprovado por estas comissões, passará
para votação nos plenários.

O projeto de lei permitirá o registro em cartório daunião de

duas pessoas do mesmo sexo. O contrato de união, além dè
oficializar 0 relacionamento, também deverá versar sobre

disposições patrimoniais, deveres, impedimentos e.obrigações mútuas. Também possibi
litará aos parceiros os direitos atualmente disponíveis apenas para uniões entre pessoas do
sexo oposto no que diz respeito a benefícios da Previdência Social, da Seguridade Social
do Servidor, assim como a sucessão no caso do falecimento de um dos parceiros e também
a naturalização de estrangeiros que tenham uma união estável com uma pessoa brasileira.
O contrato não contempla a adoção de crianças.

Contribua você para os direitos iguais das lésbicas e dos gays. Escreva para .
Deputado Federal ou também para as pessoas abaixo solicitando seu apoio a este projeto

Deputada Marta Suplicy
Anexo rv Gabinete 360

Câmara dos Deputados
70160-970 Brasília-DF

Fax: 55 61 318 2360

na

m

I®»»'
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seu

Deputado Jofran Frejat
Anexo IV Gabinete 3 21

Câmara dos Deputados
70160-970 Brasília-DF
Fax: 55 61 318 2321

ClniQO CivfB tambcm na

Cerca de 5.000 Gays, Lésbicas e Simpaíi-

zantes se reuniram em Madri, na noite de

25 de novembro de 1995, para manifestar

a favor da proposta de lei visando a possi

bilidade de casais de gays e lésbicas
formalizar legalmente o contrato de união

civil.

I ...

W DE LA Ui. CON PAISW
atsawlSl HUMANOS

EN-MÉXICO[IR
ÍEDIO,t

Deputado Luiz Eduardo Magalhães
Presidente da Câmara

Anexo IV Gabinete 906

Câmara dos Deputados
70160-970 Brasília-DF

Fax: 55 61 318 2906

Sr Fernando Henrique Cardoso

Exmo. Presidente da República
Palácio do Planalto

Praça dos Três Poderes
70150-900 Brasília-DF

Fax: 55 61 226 7566

Poto: Madri 25/11/95

Justiça e Paz:

Política, Cidadania

Neste ano eleitoral, já tivemoc.. ●

da Fraternidade “Justiça e naz P^via de como a

Curitiba. Conforme divulgou a arrisca de ser conduzida eia

(CNBB)

Campai^

, a campanha tem a pronost', Nacional dos Bispos do Brasd
mas sem conotações ideológicas n '^™^^'^™anovaconsciênciapolíti‘̂
comum de todos. ^ Partidárias para a promoção do ben^

6 OS Homossexuais

4 Direitos de Gays e Lésbicas também são Direitos
Humanos

0 livro Sexual Orientation and Human Rights, por Robert Wintcrmute da
Faculdade de Direitos da Universidade de Londres examina, em 326 páginas, 0
tratamento lega| da orientação sexual na legislação dos Estados Unidos, a Comuni
dade Européia e no Canadá. O livro é essencial para acadêmicos e advogados
interessados nos direitos humanos, leis constitucionais, lei comparativa, lei anti-
discriminatória, discriminaçãopor sexoepororientação sexual. “Se.xual Orientation
and Human Rights: The United States Constitution, the European Convention and
the Canadian Charter.” Robert Wintermute. 0-19-825972-7. Clarendon Press
Novembro 1995. Preço Libra Esterlina 40,00.

E um preceito fundamental de
direito à cidadania plena dentro ‘^°'istituiçào federal que todos

de qualquer natureza. Parte essenH^i ‘lemocrático, sem discrimina^®®

voto e de se candidatar a cargos cidadania é o direito de exercer n

Campa
da

nha de Fraternidade se enouaH ^ P^^eira vista, a proposta
constitucionais, perfeitamente dentro dos propósitos

Contudo, a consciência Df^lít;.^ j

Fcdalto, parece não ter acompanhadn"' de Curitiba, dom
menos entendido que todos têm^eit^ ^^“''^sso de democratização, muitn

eu vou dizer a estaspessoas (favoZ ̂ ‘"‘dadania igual. Ao afirmar qa®

fam,Ua?E o amor de um honZTaÍ" ̂ Promo.er afamüia. Eoqueé-^

q  a sua orientação, a Campanha 16/01/96) 0 Arcebispoe>:'^®

discnmmatoriaseantidemocráticS^ conotações fortemeat^
_ ^aoéxistemcategoriasouclq

e é de todos os brasileiros e brasiSat A cidadania éónica. í iS"»'

'™Sehcos, católicos ou seia u c >'omossexuais. heteross»-
Naocalgrcja Católica, ouqualal °"'“f°«’m-

A participação da Igrei-, n. da

os

cheg

aem discriminação, cumprfndo
também sao de todos. ^ °

Política e Cidadania - Ousadia e Coragem
A militância política dos gays ficou clara na conferência mundial que reuniu

milhares de homossexuais no Rio de Janeiro em julho do ano passado. A alegria e
liberdade de movimentos que os caracterizam contrastaram com a seriedade com
que determinados assuntos são tratados pela comunidade internacional.

Nos Estados Unidos, São Francisco, na costa Oeste, e Nova York. na margem
Leste, sâo as capitais do mundo gay na América.

A cidade de Nova York tem três vereadores, reconhecidos pela contundência
que defendem os interesses de seus eleitores, assim como dois deputados do

Canadá, úmeos representantes da “minoria” no Parlamento em Ottawa.
Na Europa, os gays estão bem organizados nos países menos conservadores

como a Holanda, onde existem quatro deputados homossexuais. Lá, todos eles são
filiados ao Partido Verde.

No Brasil, com o objetivo de avançar a luta pelos humanos iguais dos gays e das
lésbicas, vários pré-candidatos estão preparando suas propostas de mandato e
estratégias de campanha para concorrer a cargo de vereadornas eleições municipais
deste ̂ 0. Entre os quejá se manifestaram sâo: Toni Reis do Grupo Dignidade (PR)
Cláudio Nascimento do Grupo Arco-Íris (RJ), Edson Bezerra do Grupo Homosse
xual de Londrina (PR), Eudes Cordeiro do - GRUMAC (RN), Roberto Rocha do
Grupo Expressão de Campinas (SP), Luiz Mott do Grupo Gav da Bahia Adriana
da entidade TULIPA de Santo André - SP; Milanes da Silva dó Cidadania Plena de
Paranaguá (PR); Carlos Alberto Onório, independente de Colombo (PR)- Flor do
M.E.L. de Santa Rita (PB); Jeferson de Souza do PROMETHEUS - GAP do
Porecatu (PR); Elias Ribeiro do CEHUSP de São Paulo e João Batista Maríann
independente de Poços de Caldas (MG). “ ’

nela
aram

população,

assim “^Portante, mas desde q«® ®
com os deveres constitucionais- q

incluídasa ser



D  I V D  E 5'A'

Roteiro gay e lésbico de Curitiba Encontro Estadual
No dia 27 de janeiro, será realizado na sede do
Grupo Dignidade o Encontro Estadual de Gays e

Lésbicas. No evento serão discutidos temas sobre a

situação do movimento no Paraná, as conquistas da
classe em âmbito nacional e as eleições municipais
deste ano. Também serão escolhidos os delegados
para o 1° Encontro da Centrai de Movimentos
Populares que acontecerá em Praia Grande - SP
entre os dias 25 e 28 de março, onde deverão
participar organizações populares de diferentes

classes do todo o país.

{

Boates

La Belle Époque
Av. Sete de Setembro, 3453, (Esq. com 24 de

Maio) Centro. Fone 224 8583
Classic

Av. Mal. Floriano Peixoto, 1635, Centro/

Rebouças.
Insanus

Rua Fernando Moreira, 1S5, Centro. Fone: 223
1838

Casual

Rua Comendador Araújo, 194, Centro. Fone: 222
3262

Queen

Al. Cabral, 421, Centro,

Ala GLS

Participe da ala GLS do Carnaval Carioca de 96. G.R.E.S.
Acadêmicos do Dendê

Enredo: Prédio roubado ponha-sena rua ora pois pois (vinda
da família real para o Brasil).

Contacte: Luiz Carlos Souza. Tel: 021 245 2069 (res.).

Caixa Postal 16285, 22222-970 Rio de Janeiro - RJ
Saunas Masculinas

5Guia Prático para a Vida Gay
463 máximas, modas e motes para um Fim de Século

Gay. Traz conselhos importantes sobre como evitar o
contágio da AIDS, dá ótimas dicas para enriquecer a
convivência com o parceiro, os colegas do trabalho, a
família e os amigos (gays e heteros) e, sobretudo, ensina a
ter tolerância com os intolerantes. Autor: Ken Hanes.

Tradução: Christine Ajuz e Raul de Sá Barbosa. R$ 15,00.
Topbooks: Tel: 021 233 8718.

^Túllnintas deBairos. 749, Centro/AJto daXV.
Tel: 262 1982

Av, ScuzaNaves. 520. Cristo Rei. Tel: 262 4582

“feres Poli, 1039. Centro/Rebouças. Tel:
232 7707

Termos For Friends

Alameda Dr. Muricy, 334, Centro.

HoUiday
Rua Alfredo Bufrem, 59, Centro.

Tel: 223 6765

Hibernação
o Grupo Triângulo Rosa, um dos mais antigos

do Brasil, muito atuante na década de 80, sobretu

do quando da Constituinte e a tentativa de incluir a
proibição de discriminação por orientação sexual
na nova Constituição, comunica que está entrando
em “hibernação” e por conseqüência suspendeu
por tempo indeterminado suas atividades.

j»

Bar “Cabeça

Bar 21

Rua Marechal Deodoro, esqum

Muricy

Al. Dr.com

Get Together Travei
Aprímeira e única agência de viagens em Curitiba dedicada só ao turismo
internacional de gays e lésbicas abriu recentemente. A Get Together
Travei oferece viagens no Brasil e no exterior, excursões, cruzeiros,
visitas aos centros gays dos EUA e muito mais. A agência está associada
amais de 1000 agências internacionais e portarito oferece uma variedade

muito grande de opções para você. Contacte Tony Barbosa, promotor
da Get Together Travei, no telefone/fax: (041) 233 7490, Alameda

.Cab/al, 335, 80410^210 Çuritíba- PR._

comRosérioSlockschneider

Início: 02.03.96

Local: SESC 3» idade
República Argentina

Portão

: (041).342-7577 ■ ■

,949
Informações: Av.

Fdne



SAUDCanual AIDS nas Empresas

Contempla, com 240 páginas, todos os as- 
pectos relacionados à implantação de um

programa eficaz de prevenção e auxilio nas

empresas, desde o compromisso da direção até a
capitação dos funcionários e aspectos psicossociais,
terapêuticas e legais. Cataloga também os principais I I

serviços públicos e comunitários relacionados à AIDS 1 Ij

na principais cidades do país. Há ainda uma bibliogra- U
fia nacional e internacional comentada. Temos dispo- 1

niveis alguns exemplares no Grupo Dignidade.

Maiores informações com o autor, Nelson Solano Tel:
OU 299 3256

se Camisinha

A camisinha protege os dois, homem e mu

lher. Lembre-se, é impossível saber quem é

portador do vírus. A camisinha também pre

vina das Doenças Sexualmente Transmis

síveis, tais como gonorréiá e sifilis.

Para proteger-se, use sempre e corretamente a camisi
nha.

Iti

W
COM PRAZER EAlEGRIá
INFORME-SE! T Abra o pacote com cuidado, não utilize os dentes.

▼Segure e aperte com os dedos de uma mão o bico
da camisinha ao colocá-la na cabeça do pênis.
Assim, tem espaço para o ar e a camisinha não
estoure com tanta fecilidade.

▼Desenrole a camisinha em todo o pênis com a
outra mão.

▼É muito importante segurar o bico para que fique
um espaço para o esperma.

▼Lubrifique a camisinha usando um creme à base
de água, como KY.

▼Depois da ejaculação, retire o pênis enquanto
estiver duro, segurandoacamisinhanasuabase.

▼Use uma nova camisinha cada vez que tiver
relação.

▼Verifique que a camisinha não é velha através da
data de fabricação ou de validade. Não se deve
usar uma camisinha com mais de dois anos e de
preferência não mais de um ano.

▼Não deixe suas camisinhas no sol, ou num lugar
quente ou úmido.

▼Nunca use vaselina, azeite, margarina ou qual
quer produto à base de óleo. A camisinha estoure
em pouco tempo.

▼ Compre bastante de uma vez para evitar a falta na
hora em que precisa. Sempre tenha uma camisi
nha junto, aonde for.

Duas mulheres também podem usar a camisinha como
barreira contra infecção pelo vírus da AIDS e outras
doenças sexualmente transmissíveis. Basta cortar um
lado da camisinha e abri-la. Use KY para ajudar
manter a barreira no lugar, segure com as mãos e meta
ficha!

a

ncerra-se o projeto Ensinando a Viver
Durante o ano de 1995, o Grupo Dignidade
realizou o projeto Ensinando a Viver em 19
escolas de 2° grau na Região Metropolitana

E
de Curitiba.
O projeto foi realizado emtrês etapas distintas utilizan
do a metodologia da máxima participação de todos
através de grupos de atividades e dinâmicas; 1® fase:
sensibilização; 2® fase; conhecimento técnico sobre
DST, HTV e AIDS, e 3® fase: revisão e formação de
comissões internas de AIDS nas escolas participantes
do projeto.
Foram atingidos 649 alunos, 259 professores e 23
funcionários. Houve uma média de aumento de conhe

cimento de 15,% a cerca da AIDS e as DST. 14
escolas formaram comissões internas de AIDS

* com representes dos alunos e dos professores, as
quais continuarão o trabalho por conta própria
em 1996.
Houve um concurso entre os alunos do Colégio

Estadual Caetano Munhoz da Rocha, da cidade de Rio
Negro, para o melhor desenho para o cartaz do projeto.
O vencedor foi o aluno Leandro do Nascimento que
ganhou um prêmio de R$150,00.
O projeto foi supervisionado por Toni Reis e o traba
lho nas escolas foi realizado por: Vânia Galliciano,
Francisco Carlos dos Santos, Elias Cândido de Olivei
ra e Carlos Rafael Colares.
O projeto contou com o apoio da Secretaria de Estado
da Saúde, 2®, 22® e 23® Regionais da Secretaria dc
Estado da Saúde, Secretaria Municipal da Saúde,
Núcleo Regional de Educação da Região Metropolita
na Sul, Associação do Professores do Paraná - APP
Sindicato e a APP Sindicato - Núcleo de Curitiba e
Região Metropolitana
O projeto foi financiado pelo Programa Nacional
DST/AIDS do Ministério da Saúde.
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que é a janela imunológica?
Se 0 portador de HTV faz o teste nos primei
ros meses depois da infecção, o teste quase
sempre dá negativo, porque o organismo
ainda não produziu os anticorpos (elementos

que aparecem no sangue para lutar contra o FHV) que
0 teste procura.G recomendado é fazer o teste 90 dias
após a situação de risco. Mesmo assim, é bom lembrar
que um teste com resultado negativo não eliminao risco
nem a necessidade de precaução.

ocê sabia que
E ilegal exigir o teste para ser ou não admi
tido no trabalho. Não é obrigado por lei que
uma pessoa contaminada comunique o seu

estado ao seu chefe, escola, vizinho, parceiros sexuais,
parentes, médicos ou dentistas. Porém, é obrigatório
notificar o cônjuge ou parceiro.

rasil tem novo medicamento para AIDS
A Bristol-Myers Squibb está colocando no
mercado um novo medicamento anti-
retroviral. Trata-se doZeritavir (estavudina),
voltado para o tratamento de adultos com

infecção avançada pelo vírus HIV. É indicado para
pacientes que não toleram as terapias com outros anti-
retrovirais.
Maiores informações: Brístol Myers Squibb. Caixa
Postal 7225. 04724-901 Seio Paulo - SP

conselhamento e Testagem gratuita e anô
nima
COA - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E
ACONSELHAMENTO
Às 09:00e 14:30. Rua Barão do Rio Branco,

esquina com André de Barros (Prédio da Saúde Públi
ca) Tel.; 322 2299 (COA)

DISQUE AIDS - 041 200 1414
Emergências para pessoas vivendo com HIV e AIDS
Hospital Geral do Portão, Avenida República de
Argentina, 4406. Tel.: 346 2444
DST?
Todas as 85 Unidades de Saúde de Curitiba atendem
pessoas com Doenças Sexualmente Transmissíveis.

rimeiro Seminário sobre AIDS nas
Empresas

O Manual AIDS nas Empresas foi lançado
em Curitiba em 23 de novembro com a

presença do autor, Nelson Solano, e da Coordenadora
do Programa Estadual de DST/AIDS, Maria Angélica
Cerveira. Cerca 60 representantes de empresas e
serviços de saúde participaram no Teatro da-Esquina
da SESC. O evento contou com o apoio das Secretarias
Municipal e Estadual da Saúde e com o Serviço Social
do Comércio - SESC.

> , .
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Aonde está você?... O descobrír-se hoje
Quem de nós, na fase da descoberta da nossa sexualidade não entrou

crise? E quem de nós homossexuais não tem uma .dolorida história de como foi
tomar consciência desse "gostar de alguém do mesmo sexo"? Para nós,

com certeza a barra é muito mais pesada, -
Hoje, até damos risadas juntos com os amigos ao relembrarmos as primeiras e
fulminantes paixões. Mas vivenciar esse processo exige muito peito. É preciso
ser muito HOMEM para assumir que se é GAY, e é preciso ser muito MULHER ’

para assumir que se é LÉSBICA.
A grande maioria de nós pode contar quais foram os terríveis sentimentos que

assolaram a alma: medo, angústia, baixa auto-estima e vontade de morrer.
Tudo isso por ter uma orientação sexual diferente  e se sentir o último dos seres ●

humanos.

em

Amizade, um bom bate papo, um passeio, quem sabe algo mais.
Escreva para Aonde está você...? com seus dados .pessoais. Se
você reside em Curitiba pode usar a Caixa Postal do Dignidade -
n° 1095 - 80001-970 como ponto de contato, mas não esqueça de

passar na sede para verificar quem escreveu para você. Os
residentes de outras cidades devem enviar número de caixa

postal para resposta. Aceitamos recados de no máximo três
linhas..

Diariamente chegam no Grupo Dignidade cartas de jovens de todos os cantos
do país. O conteúdo delas geralmente é um desabafo, um grito de socorro um

%

pedido de ajudq^
Boa parte desses jovens, que se deparando com a descoberta de sua homos
sexualidade, entram num processo de questionamento profundo. A
pergunta: “será que sou doente? Será que eu presto para alguma coisa nesta

vida?*
-Várias cartas relatam tentativas de suicídio num certo momento em que as

dificuldades aparecem, Isso acontece devido ao grande preconceito, do meio
onde vivem esses jovens. Geralmente são de cidades pequenas, onde todos

conhecem a vida de todos. A maioria desses tem desejos de sair de suas
cidades, vir para as capitais, estudar, crescer na vida, tornar-se independentes

dos seus pais... são muitos os sonhos.

Lendo essas cartas, podemos perceber ainda que a atenção dada aos jovens
nesse momento em que se sentiam perdidos foi de fundamental importância.

Geralmente, estão somente relatando as dificuldades e as alegrias de se
descobrirem gays ou lésbicas, com uma grande capacidade de amar, mas com

uma imensa luta a travar contra o preconceito.
Nossa atitude tem sido a de somente responder e dar um sinal de acolhimento.
Nunca dizemos o que eles devem ou não fazer, mas insistimos sempre na idéia

de que a orientação sexual não é tudo, que o homossexual não é um doente,
que é preciso manter a cabeça erguida, olhar o horizonte, desenvolver um

grande amor próprio e auto-estima.

Percebemos que esse trabalho calado e escondido daqueles que se propõem a
responder às cartas tem dado muita força e coragem a gays e lésbicas de todo

o país que se sentem solitários.
Mas nem tudo é tristeza! Por vezes recebemos lindas cartas que são verdadei

ros hinos ou poemas. São pessoas que acreditam na vida, no amor, nas
pessoas. São cartas de pessoas bem centradas, que estão longe da luta do

Grupo, mas vivendo suas vidas

maioria se
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, que enfrentam situações
de preconceito, que denunciam, que nos animam e nos encorajam a ir sempre

adiante. Sempre que recebemos esse tipo de carta, cremos mais e mais na
importância de um grupo homossexual que lute pelos direitos humanos de

gays é lésbicas.
O Grupo Dignidade completará daqui a pouco 4 anos de existência. Crescem

ainda os desafios: a violência, 0 preconceito, a falta de cidadania. Em
contrapartida, os homossexuais estão perdendo 0 medo de dizer que são,

mostrando a cara.

Acreditamos que na tentativa de transformar a realidade, poderemos construir
para nós e para os mais novos homossexuais uma sociedade onde a diversida

de possa ser respeitada e todos possam ser mais livres para amar a quem
quiserem.

(Elias Cândido de Oliveira - voluntário do Dignidade e acadêmico de
Psicologia da PUC)
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Uma visão de fora

Urn ser que tenta se encontrar num meio com suas próprias "qualidades",
consideradas grandes "aberrações".., Não se sabe  0 motivo,'nem a explica

ção, uma opção de vida não aceita pela tão preconceituosa sociedade...
A verdade é que a sociedade que muitas vezes tenta ajudar e entender é a

mesma que condena e exclui 0 homossexual... Seja por medo, seja por igno
rância, as pessoas se excluem, se isolam... E não tomam consciência do ser,
da pessoa humana que existe dentro de um submundo de opções, de idéias,

que cada qual possui...
A visão que temos é que existe a "Sociedade" e a "Sociedade.Aberrante"; ao

inves de uma sociedade que aceite e que possui 0 direito de opção sexual, na
verdade, 0 "Direito de Ser’

'' i>c coMtAbílfbAbc <r serio
AMIÍZAbC OM aI^O MIAÍS

«CnMAMCMtC l_
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Viiis,

AlC.Xis

11
Ahos. , sem medo, nem preconceito, aceitando ou respei-

tando... Entendendo aquele amigo, aquele ser humano que tenta com seus
proprios princípios fazer parte não de um submundo e suas contestações, mas

sim 0 "Mundo e suas Aceitações"...
O homossexual não é uma aberração, é um pertence da sociedade. Onde a

própria sociedade tem que tomar consciência de que não há uma prevenção
ou exclusão a ser feita; e sim um conhecimento, para então 0 respeito da

“Dignidade de Cada Ser’.
(Carohna Rodrigues, Pastoral da Juventude da Arquidiocese de Curitiba).

Sljçg Caíxa
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Novos QraposEu tenho nome,
Tenho sonhos,

Meu coração pulsa.
Também tenho medo,
Medo do escuro,
Medo das almas.
Medo da morle,
Medo da solidão.
Medo da indiferença.
Medo da dor.

De tudo que maltrata.
Restou-me apenas um bàlsc
Alguém que ainda acredita
No meu potencial,

E que não se assusta com min\a pC^afeia
Ou com meus desafios deprim^tes.
Hoje resta-me você. \

'O,

>1 mim.

Quando todos me deram as

Você me apoiou, não perguntou: porque, como aonde?
Simplesmente me amou.

Resta-me você a ajudar-me na travessia do vale de lágrimas...
Só você.

Que tocado de um modo especial.
Aprendeu a amar incondicionalmente!'

'n

Bahia I
QÜIMABANDA-DÜDU-GRUPO I

GAY DA BAHIA j
Rua do Sodré, 45.40060-240 Salva- | ,

dor - BA. Tel: 071243 4902 I '

Goiás I '

IPÊ ROSA I
CaLxa Postal 114, 74001-970 I

Goiânia - GO. Tel: 062 291 9467 *

I

Maranhão

ASSOCIAÇÃO GAY IMPERATRIZ
Rua Urbano Santos, 544

Bairro Juçara
65900-410 Imperatriz - MA

I

Paraná

GRUPO HOMOSSEXUAL DE
LONDRINA

Av. Paraná, 49 A -1“ andar
86020-300 Londrina-PR

Fone? 043 330 3267
Antiga Organização Gay Norte do
Paraná. Parabéns à nova diretoria.

I

I

Nem Escolha, Nem Opção : Uma situação de vida

Alguém precisa comunicar ao Toni Ramos que ele é, indiretamente,  o cupido
responsável pela união de Toni Reis com David Harrad. Afinal, Toni Reis, na
sua adolescência, estava disposto a se tornar heterossexual e, para isso, fazia
fen/orosamente novenas para Nossa Senhora do Perpétu

dando a cura milagrosa que ela, certamente, lhe traria, não Asse o
çâo de “Pai Herói" provocando-lhe as recaídas\

Brincadeira à parte, o que faço é uma breve alusão ao livro Nem Es^lha,
Nem Opção : uma situação de vida, d

o privilégio de ler em primeira mão, ̂
■ receber o prefácio de Marta Suplicy^P

A editora ain^^

O livro, em forma de relato, não é nenhuma obra magnifica do ponto de vista
literária, nem científico: porém, simples e objetivo, que trata a homossexualida
de masculina de uma

maneira muito franca,
muito clara, abolida de
tabus e preconceitos,
como qualquer outro
assunto do cotidiano...

Um jogo de futebol, por
exemplo; ou do suces
so da novela das oito.

rro, aguar-
enta-

Toni Reis e David HaiVad<^ qual tive

^^ra segue para Br^ia, onde vai
^do ser lançado até o mês de maio.
«Lfoi definida. \

Pernambuco

GRUGO GAYS & CIA

Rua Nossa Senhora do Loreto, 2424,
Piedade, 54410-200 Jaboatãodos

Guararapes - PE.
Fone/Fax: 081361 6118o

Campinas 1
EXPRESSÃO

Caixa Postal 1500,13020-970
Campinas - SP-

Campinas 2
LIGA DOS HOMOSSEXUAIS

ESPERANTISTAS

Caixa Postal 120,13031-970
Campinas - SP

)

O
u E como escarafunchar

uma ferida com palito
de fósforo, desprovido
dos apetrechos técni
cos e sanitários do

í

Nova ONG/AIDS
Foi fundado em Colombo cm 18/12/95

Núcleo Integrado de Apoio c Preven
ção a AIDS/DST, ou NIAPA - PElA

VIDA, SEM FRONTEIRA

endereço para correspondência é:
Rua Emflio de Menezes, 80
Jardim Central do Atoba
83409-670 Colombo-I’R

Telefones para recados 359 2525
(Cremilda) ou 358 7390 (Jorge)

GRUPO REVIVER
Rua Horácio Antunes Mendes, 205

CEP, 84010-315
Ponta Grossa - PR

M^%te,Fone: 042 224-0399

O

O

Foto: David & Toni

algodão, gaze e iodo, Não consegui pargr^^Jer! ... De me divertir com a
forma hilária das revelações que o 7^0^^ da"fi;|ynfância... Das descobertas
e pegações do David no parque aliás, a pegação ou

caçação não é nenhuma característica à’^^^iva gays, mas de maneira ●
gerai, do gênero masculino, ̂ ^bén^óni e David.

Rogério Stockschneider (Ator, Diretor de^átrí?»rofessor Universitário)

W
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