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Projeto
Vovos Rumos
Oportunidade
DE Profissio
nalização

Mais uma opção em Curitiba

Agora você tem maisum
cessitam de hospitalização ou que re

cebiam alta hospitalar ep^ecisam per

manecer em Curitiba por alguns dias

até 0 regresso a seu local de origem,

podem utilizar as instalações da Asso

ciação Padre João Ceconello, localiza

da na Rua Sebastião Malucelli, 99 ●

Novo Mundo. A solicitação de vagas

deverá ser feita exclusivamente pelo

Serviço Social dos hospitais ou ambu
latórios através dos telefones 974-7878

e 975-7878.

Estamos felizes. O Folha de

Parreira está de volta depois de
um breve recesso, agora

fazendo parte do Projeto Àrca
de Noé, que visa a prevenção

da AIDS entre gays e a
sensibilização das lésbicas

para os perigos de
contaminação do vírus HIV.
Nesta nova fase, o jornal está

centrado em dois eixos
básicos: cidadania e saúde,

isso porque entendemos que a
prevenção da AIDS está

relacionada à consciência
plena de cidadania . É essa

consciência que faz com que
gays e lésbicas se

integrem a luta por seus
direitos humanos e pela sua
aceitação na sociedade,
enquanto cidadãos,
independente de sua
orientação sexual.

Nesta edição você vai
conhecèr um pouco sobre as
formas de prevenção da AIDS
entre mulheres que transam
mulheres, vai saber o que

Martha Suplicy veio fazer em
Curitiba no final de março e o

que é a Declaração
Internacional contra a

Discriminação aos Portadores
de HIV/AIDS.

 espa
ço para conversar, encontrar os amigos,
paquerar e quem sabe encontrar o gato
ou a gata de seus sonhos. É o Bar Op
ção, ali na esquina da rua Benjamim
Constant com Mariano Toiti

Vale a pena conferir.

es.

rJ Rabinos aprovam
LÉSBICO

CASAMENTO GAY/

A Conferência Central de Ra
binos Americanos.,. que reúne 1750 ra¬

binos e diz representar 35% da comu-

mdadejudaica dos Estados Unidos de

cidiu apoiar a união civil entre pessoas

ChTT ÍT 0 rabino
Charles KjoloffdeNovaJérsei
tem como objetivo
benefícios como

0 apoio

assegurar aos casais
seguro saúde e

Resposta a um preconceito

A Fraternidade Cristã de Doen

tes e Deficientes, na figura de seu co

ordenador Pelegrino Felipe Cavassin
protestou contra a atitude de setores

da Igreja Católica de impedir o casa

mento de um paraplégico. Para a enti*

dade a atitude é preconceituosa e anti-

evangélica. pois nega o testemunho ds

'ida e exclui os envolvidos do legado

de igualdade instituído p>or Jesus CriS'
to

Uma parceria entre o Grupo Dig
nidade e 0 Instituto Pró-Cidadania, da Pre

feitura Municipal de Curitiba, vai possi
bilitar a treinamento durante seis meses

de dez pessoas na área de informática

Entre elas estão travestis, soropositivos,

gays e lésbicas. É o projeto Novos Ru

mos, cujo objetivo principal é profissio

nalizar pessoas sem renda fixa e à mar

gem da sociedade, de modo a possibilitar

sua inserção no mercado de trabalho A

iniciativa acontece em função de que mui

tas pessoas, das populações atingidas pelo

Grupo, encontram grande dificuldade para

conseguir emprego pela sua pouca expe

riência profissional no mercado de traba

lho convencional. As dez pessoas, que

estão participando do Novos Rumos as

sumiram o compromisso de repassar os co

nhecimentos adquiridos e de trabalhar

duas horas por semana na sede do Grupo

Dignidade realizando atividades burocrá
ticas e de treinamento.

Após 0 término dos cursos, adqui

rida experiência de trabalho, o Grupo \ ai

acompanhar o processo de procura de

emprego por parte dos treinados. Maiores

informações podem ser obtidas com Toni

Reis, coordenador do Projeto através do

BIP 200-1166 código i 53727. ou na sede

do Dignidade.

osmes-

mos direitos civis que a quaisquer
tros casais

ou¬
.

Associação r

Pacientes
padre João Ceconel
- com AIDS que n

LO

e¬
.

I CoNPCRÊNcu Estadual de
^NGs de Direitos Humanos
No dia 11 de maio

na Universidade
Livie do Trabalho humanos do Paraná estiveram reunidas

nenle de Direuos Humanos do ParL “>*=lecer as diretrizes do Conselho Peim»-

pO =l«'<as as Organizações Nâor”^^'^’ i 1.701/95. Na oca-

Direros^'"™”®^' f»™ parte do Conselh»

N^as,Ce„rialUmcad„sTrabaC:ltf.o?c
™1 Carcerana e Grupo Tortura Nunca

0 Consmm elho terá com -

e formular diretrizes e

bros sendo e o respeito ao<; ^ J^hça social, realizar cursos e

executivo tituJares e *^“manos, O COPED terá 16 mem'

caçao dos Municípios do Parai^; a OAB/PR e Mimsténo Público e a Ass»'

ARTIGOS
\esotericos/

* Livros esotéricos em gorai:
njos, pirâmides, ufologia, ele-
mtais, astroiogia, etc... * incen-
<s, sinos e cristais,
●itas de CD’s New Age e Étni-
s. * Posters, fotos e gravuras
’ Leitura de Baralho Cigano

* Jóias e bijouterías
* Mapa Astral

EXPEDIENTE

Fflih* de Panelra JeraM i mb PaMicafAe d* Gn^ *^|MduJ. r
- rCC 68.604/560/0001-99 -0 Membro da ILGA ■ Imtmalional Ltebian 1 j^*"”*^* * Emanr- - =—*—»—
ASBRAGEL - ÃuociaçSo Sul Braiileira de Gays e Lisbica, - UillidadtpS,^ da - Reg. CMt dt Pessoas Juriàicai

JonuÜrii raptatárei: Solangt SiecsMT 654/05/69/PR  . ZJí-jjiçp . p . 'J->tHidadt Pública Municipal. l*‘
gem: S.COO ● Imprmi»: Indústria é Comércio. * I996/I^ _  * ' Tobías de Macedo. 53 - 3°

a: Rictw á Picbat Publickiadt -Este Jornal fas porte do Projeto Arca de Noé. gue viso a
finatKiado pelo P.N. DST/AIDS do Ministério da Saúde e conia co^'●''^'KSodaAIDS

" “ <V»ío dai Sec
opinião do Grupo

m
Ermelino de Leão, 297- (041) 222-6467

-e Saldanha Marinho e Augusto Stelfed Os artigos ajjinoiíoi nSo representam necessariamente o
Permitida a reprodifoo'de's3ê quê ctJoi/a'ayón(i

entre t Usb
^ py^'0- executado pelo Grupo Digm<^ ‘

^'●‘tticpal de Saúde
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AFIRMAé^
CuritibaMartha Suplicy eü

i

Incentivar a implantação de um projeto de educação sexual
nas escolas de todo Estado, lançar a campanha “Mulheres sem medo
do poder” e apoiar a pré- candidatura de Toni Reis á Câmara de
Vereadores foram os motivos que trouxeram a Deputada Federal pelo
PT, Martha Suplicy, à Curitiba no dia 28 de março passado. Num dia
de agenda lotada, a deputada petista defendeu a implantação da edu
cação sexual nas escolas da rede pública do Paraná, que além de
orientar crianças e adolescentes sobre sexualidade vai ser um ele
mento de disseminação de informações sobre as formas de preven
ção da AIDS- Junto com o projeto, Martha Suplicy entregou um
abaixo assinado organizado pelo Grupo Dignidade, pedindo a im
plantação da educação sexual nas escolas.

No almoço de pré-lançamento da candidatura de Toni Reis,
que reuniu as principais lideranças petistas, a deputada salientou a
importância de uma candidatura voltada também para questões de
cidadania e direitos humanos e que aparece como um fato novo no
cenário político. E uma maneira ousada de mostrar que a cidadania
deve abranger á todos, independente de sua orientação sexual.

Entrega do Projeto sobre educação sexual nas escolas, ao líder do governo na Assembléia Legislativa.

Contrato de
União Civil

Preconceito e discriminação
ameçam união

Deputados federais de sete partidos,
entre os quais Martha Supiicv do PT.
tora do projeto de lei sobre o contrato de
união civil, formalizaram pedido de audiên
cia ao Ministro da Justiça Nelson Jobim,
para tratar da permanência no Brasil de

David Harad. Os parlamentares pedem que
0 ministro estude a concessão de um visto

humanitário Os deputados, membros da
Comissão de Direitos Humanos da Câma¬

au-
ra dos Deputados, afirmam que a tentativa que de acordo com os princípios constitu-
de expulsão de David do Brasil é um ato cionais de igualdade e da vedação de dis-
injustiíicável de discriminação. criminação por qualquer motivo, inclusi-

David, que mantém há seis arws, ve de sexo, a atitude da Polícia Federal em
uma união estável com Toni Reis foi obri- não reconhecer a união de Toni e David é

gado a deixar o pais em função da legisla- um injustificável ato de discriminação por
ção preconceituosa que não reconhece a cMientação sexual. Até o fechamento des
união de pessoas do mesmo sexo. Em pe- sa edição,  o Ministro da Justiça não havia
dido antaior, feito ao Ministro, o Deputa- marcado a audiência solicitada pelos de
do Federal pelo PT, Hélio Bicudo, afirmou putados.

Já está em Comissão Especial, o

projeto de lei. apresentado em 26 de outu

bro passado pela Deputada Federal Mar
ta Suplicv' (PT-SP). e que, visa o reconhe
cimento na lei da união estável entre pes
soas dos mesmo sexo, permitindo o regis
tro em cartório da união. O contrato de

união, além de oficializar o relacionamen

to. também deverá versar sobre disposi

ções patrimoniais, deveres, impedimentos
e obrigações mútuas.

Também possibilitará aos parcei
ros os direitos atualmente disponiveis ape-
nas para uniões entre pessoas do sexo
oposto, no que diz respeito a benefícios
da Previdência Social A sucessão rto caso

do falecimento de um dos parceiros e tam
bém a naturalização de estrai^iros que

tmham uma união estável com uma pes
soa brasileira, fazem parte da nova lei O

relator da Cmniss^ Especial é o deputa
do Roberto Jefferscm.

CANDIDATURAS GAYS NO PARANÁ
NAS ELEIÇÕES DE 1996

m
■■

PT CURITIBA
COLOMBO
PORECATU
PARANAGUÁ

TONI REIS
CARLOS ALBERTO ONÓRIO - KAKÁ PSB

PTBJEFERSON DE SOUZA
MILANES DA SILVA PSB
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CroADANIA PARA TODOS:
A RAZÃO DA NOSSA LUTA

Dignidade gestão: 96/98
a nova diretoria do Dignidade tomou posse no dia 09 de março deste ano. Na

solenidade de transmissão de caigo esteve presente o Secretário Municipal de Saúde,
João Carlos Baracho. A nova equipe é composta por; Dionisio Andrade, presidente;
Sônia Lourenço, vice-presidente; Elias Cândido de Oliveira, secretário geral; Bethy, cometido al£um ^^aU-o. Nos reuníamos escondidos como se tivéssemos

secretário adjunto; Chico, tesoureiro; p^á e até trocSZTt'''^"'
Conheça os projetos do novo Presidente, Dionisio Pereira e a avaliação de Toni passando

Reis, que transmitiu o caigo.

que existia o GEP - Grupo de Entendí-
nome para nõo sermos reconhecidos. Mas o

reuniões, começamos a nos abhrldemoZ^ Preciso. Ao final de um ano de
de uma sede foi um salto ránirtr, Z ^^^P^meira entrevista. Dai à conquista

firmando parcerias importantes cZ eZidZ Aos poucos fomos
mos acordos com os governos internacionais e nacionais, firma-
firmando e nossos horizontes se exna trabalho foi se
to popular, através da Cenimi w * y” ^^f^i^ipnmos ativamente do movimen-

para as quaisfomos convidados^A 0'^imentos Populares e de todas as atividades
de Saúde e o trabalho desenvohid Conferências Estadual e Municipal ' ●
Conselhos Estadual e Munirinni a o ̂  P'’'^'^^nção  à AIDS e ás DSTs nos levou aos

Pelo trabalho r f P-te.
entidadcomo e de utilidade núhUr. , ° Oignidade. fomos reconhecidos

Os quatro do mico ZaraZZ'''^^ ̂  municipal,
a.formação de outros gruoos p». , grupo maior, integrado no apoio

Toni Reis -

mais importante foi colocar a
0 travestispara a sociedade como um todo "■

^presidente.

piVA - U
discussão espaço de

para mulheres
lí

Posse da Diretoria do Dignidade
Elias Cândido- secretário geral, Irmã Graça - Pastoral da Mulher Marginalizada, Dr. Aristides,
Coordenador Municipal de AIDS, Dionisio Andrade, presidente, Toni Reis,
ex-presidente, João Carlos Baracho - Secretário Municipal de Saúde e a
representante do Conselho Municipal de Saúde. . O ^'fereme incomoda -

ta e mquieta. Com o objetivo H»
mulheres que querem
cussões sobre sua
de e outras

”iexe,exci-
tíficaçào de preconceitos.

A rdéia do Grupo partiu do wba' .●
Iho desenvolvido, por Sônia, em conjunW ^
com Vânia Gailiciano, da secretaria d® ^
mulheres da Associação Brasileira de J
^ays. Lésbicas e TravKtis. Serão real*'

^das atividades especificas para mulhe* ●
visando ampliar 0 número de parhe* j

P^es, 0 entrosamento entre elas e disc***'
sòes de interesse geral.

A próxima reunião deverá acot**® *
maio e as interessa

● >

^r ainda no mês de
d

reunir
aprofundar as dis

sexualidade, sobre saú
questões foifi.J

20 de abnl passado, o
Mulheres com Orientacã

no dia
Participação do

Movimento Popular
realizar discussòe.

P^abalhand

de fundação do

lheres que discutir^ >7mu-
àdi

ço, o grupo vai ;

cificas com mulheres"
tâo da livre ori

Na

questões
re.toshumanosTi^“®^'°^« '

erai-
uren-
espe-

uaques-
J reunião

●sibilidad
eferentes

Ampliando a discussão sobre a discriminação
cessidade de uma assessoria jurídica
permanente. Para isso já estamos esta
belecendo parceria com o curso de Di
reito da Pontifícia Universidade Católi
ca do Paraná. Vamos também dar conti
nuidade à nosso trabalho com a C 'oorde-
naçõo de Movimentos Sociais da UhPR.
especialmente para o Projeto Cavalo
Massa, de informação e prevenção de
DST/AIDS entre meninos e meninas de
rua. Também vamos manter e ampliar as
parcerias com as Secretarias Estadual e
Municipal de Saúde.

O wceMfrvo ás manifésiações anis-
ficas dos membros do ffvpo é outro objeti
vo que pretendemos alcançar, com a cria
ção de um espaço artístico e àe Ucer que
estimule aparticipação dos membros."

Dionisio Andrade - presidente.

"Levar ao movimento popular a
discussão sobre orientação sexual e dis
criminação é um dos objetivos da nova
gestão. E como fazer isso? Ampliando
nossa participação nas discussões gerais
da sociedade, como saúde, moradia, de
semprego acreditamospoder romper pre
conceitos e mostrar à outras "minorias"
que queremos estar inseridos na socie
dade lendo nossos direitos respeitados.

Durante a nova gestão do Grupo
Dignidade, pretendemos dar continuida
de aos trabalhos e projetos desenvolvi
dos na área de prevenção de DET/ÂIDS.
da discussão dos direitos humanos de
gays, lésbicas e travestis, bem como sua
noção de cidadania e de importância na
sociedade. A questão de direitos huma-
nos nos parece fundamental, dal a ne-

as podem procurar por Sônia LourenÇ»-
- sede do Dignidade.

na
e
r
®desmis-

QRUPO
diva«Se Mulhe».

Peuníão oov o I -
Diferente

para mulheres' ̂ lusi\<a
IO ou t VianiaTrav, Tobi

as fie Mf,
cecio, 53 l!c- nncinr.
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FIÚIHC pOT ÒCfítfO A marcha pela vida no Vni
-  ● Encontro de ONGS em

São Paulo.Tony Barbosa dá as dicas
}vfas cuidado com os gestos: segure

bem os pulsos, meu bem.
Espere para fechar à vontade de

pois da terceira vez que sair com EI£. mes
mo porque então ELE também já estará

sério problema de pulso aberto e

Oba ! É noite de sábado e é hoje
(fue você vai arrasar no bar. Vamos che-
car os itens mais importantes: modelãono-
'odez. cabelo em cima. barbafeita, uma
^^gnichadinha rápida de perfime (sem
^^

com umes-

(Elias Cândido)

ogero!) e uma xiltima olhadinha no l .
pelho.

Era uma sexta-feira e o dia tinha sido cheio de atividades. O encontro de ONGs/
AIDS fervilhava de pessoas ávidas por discutir politicamente as implicações da epide
mia. A alegria de encontrar amigos era imensa, o prazer de fazer novas amizades...

Era sexta-feira da Paixão e o Grupo Pela Vidda. de São Paulo e o Grupo de Incen
tivo á Vida - GIV - organizaram uma marcha com velas. Deveriamos sair do Teatro
Municipal e caminhar até a catedral da Sé. A marcha se chamava “Uma Luz para a
AIDS".

z mote. Ah' sim... a bebida.
Nada de pedir drinques estrambó-

ticos. daqueles que vêm com guardachu-
vinha de papel e um espetinho de cereja.
Escolha uma meia cerveja, um gim-tôni-

- vodca ou uma coisínha básica
sentido. Nada de frescuras do tipo

vo

ca. uma
neste

Você estápronto para uma boa ca-
Çoda noturna, esporte preferido por onze
«»(re dez rapazes. Afinal quem não quer
encontrar um companheiro legal para o
'esto da noite e. quem sabe. muitas ou
tras?

Às 19 horas estávamos reunidos no local combinado para sairmos. Éramos
massa alegre, mas sóbria. Tínhamos a intenção de chamar atenção da população para as
vítimas da AIDS. sensibilizar instâncias governamentais e mostrar que desejavamos
penho de todos no controle da epidemia e assistência aos doentes.

De tempos em tempos, o som de um surdo se fazia ouvir. Tinha uma conotação
ftmebre. Seu som era essencialmente triste As veias acesas iluminavam e aqueciam ain
da mais as escadarias do teatro. Ao microfone alguns participantes lembravam nomes de
pessoas queridas já falecidas, que foram militantes pela causa da AIDS. Algumas músi
cas faziam ainda mais um clima de saudade, com suas letras profundas e marcantes para
aquele momento

Eu refletia sobre esse momento que estava vivendo ali. lembrei-me de meus ami
gos que hoje estão vivendo com HIV/AIDS. Pensei na luta que estão travando para
tinuar vivendo por inteiro.

Iniciamos a marcha. Grande silêncio e cada rosto estava iluminado por sua pró-
pna vela que o vento insistia em querer apagar. Alguns sombrios, outros risonhos, outros
ainda indignados

Passando pelas ruas, o surdo que ressoava, chamava a atenção dos passantes que
paravam para \ er o que era aquilo em plena sexta-feira santa. Era uma procissão diferen
te. sem imagem, sem o famoso “Senhor Morto".

Eu segurava uma tábua repleta de velas acesas, junto com outra pessoa; um bêba
do. Ele era um dos muitos “vagabundos” da grande cidade de São Paulo. Ele cheirava
mal, mas insistia em querer levar junto essa tábua de velas. Pensei comigo “eis aí um
homem que está à margem da sociedade”. Dei-me conta que a marcha tinha sido engros-
sada por muitos mendigos. Eram homens e mulheres, negros, brancr», mulatos, meninos,
meninas... Na mesma marcha percebi que estávamos juntos, todos, g^s, lé^cas, hete
rossexuais, soropositivos, pobres, crianças, jovens...

Enfim, éramos uma massa indo numa mesma direção, num silêncio expressivo.
Eu me sentia comprometido até a alma com meu mundo, com meu tempo.

Era sexta-feira da paixão e isso tudo me fez pensar nas Vias-Sacras de Minas
Gerais e das cidades pequenas de qualquer estado desse país.

Fomos chegando às escadarias da Catedral àa Sé. Dentro estavam celebrando a
morte de Jesus Cristo. Era a veneração à Santa Cruz. A intenção era virmos à Sé e termi
namos ali. Colocamos as velas apagadas numa caixa prevista para ímo e alguém come
çou a leitura de um manifesto chamado “A PIOR AIDS “. Nele se dizia que a pior AIDS
é aquela que nos condena a viver de maneira subumana: desemprego, falta de ^rviços de
saúde, de educação, discnminaçâo e preconceito, corrupto geral, etc...

i^s um breve momento de silêncio, alguém puxou aplausos que se espalharam
por toda a multidão parecia o som de uma chuva invisível, de graça e alegria que se
instalou em toda a multidão. Talvez seja a alegria de saber que a morte dos amigos e
principalmente suas lutas não podem ser e não serão em vão.

A Ressurreição vai ainda acontecer na medida em que todas as foimas de morte
deixarem de existir. Estamos atenta e prontamente lutando para que “Assim Seja “.

Tudo isso se deu diante do templo, da Igreja, como que para dizer-lhe: “Vamos,
comprometa-se. Essa luta também é sua”.

uma

em-

con-

> ■ :

Alexander que. alem de enjoativo. e coisa
de biba que não sabe beber. Refrigerante

também são do bem. Agora, de copoesuco
Masfaltou a armaprincipal. aper

^ona. ou seja. o carõo que você vai encar
''ar hoje á noite, certo ?

Ninguém sai para caçar dc cara
li

na mão: é hora de agir.
Com a cara de quem esta meio de

cheio, dé uma olhada em todo o am-saco .mpa"' ,
biente. vendo o que vale ou nao a pena.
Em geral quase nada vale a pena.

Mas dé uma segunda olhada, dis
cretamente. porfavor.

Não vai dar uma de ventilador de
barbeiro, virando a cabeça devagarpró lá

bar com aquelaSe você chegar no
^''pressão sonsa de escritório, vai esp

até as moscas do lugar.
Tem de ter atitude, ou pel

Hir. k difícil, eu sei. mas vale fl ^ ●
T-LE vai reparar em você e tudo se
^a. Vamos a alguns procedimen o ^ ca.
'^as para que você saia bem acompann^ figuras que estejam animadis-

e vitorioso na sua incursão pelos mi - ^ gargalhando
'^rios da paquera gay. efalando alto. Este tipo está tão entreiido

Em primeiro lugar: postura,
ombros murchinhos e barnffonha ^er que entre um Keanu

nin-

^^ope. Isso é coisa de milHonte de esque ^ p^^p^„ BradPiu. o que.
ou intelectual carente. Imagme ume

esmu Olhe mais aientamenie. Deve haver

.. con¬
da
bide uas costas e uma

alguém interessante, com cara de "sim
bebendo só (ou mal acompanhado), ávido
pelo seu olhar 43. esperando que você se
manifeste.

4h'tá vendo ^ Ali está ELE ' .
E agora ’
Bem ... vocé vai saber só na próxi-

Sanda seu abdômen. Assim, reto co
Poladino. vocé pode entrar no ^
‘^^‘.'oerguida mas sem ^,g,o com

um

Porecerque vocé
^oariz. Um sorriso blasé. CO
^em.

balcão (ouCaminhe assim ate o
z firme sua

^enie à mesa) e peça. com a vo~
bebida.

ma edição.

FLASHS.     j^„nash’snasprirKipaiscasas:aCX/f£W.
nos fins de semana se agita ao som ■ -

●Ma qiSíSrâ len um ao som dance^ badalado com os D|s |quarta leira. ^becuri ^jntercaladamusfcaaovivocomsom ●
^̂round. Na ÉPOCA nas nos finais de se- :

junta as da Hefizianne. garante bons momentos

norte curtindo ao som ^^5 pEI. ou ainda 0 MCA HAVANA
<^erir o SNOOKBfí 21 e ° ^bem ?

.  Todos dão pé legal-
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SAUDE 13° Vigília
Internacional em
Memória das
Vítimas da Aids

Viva Numa boa
com prazer e alegria

Informe-se
No dia 19 de maio acontece pela

décima terceira vez o maior evento in
ternacional em memória das vítimas da
AK)S é a 13° VIGÍLIA INTERNACI

ONAL EM MEMÓRIA DAS ViTI-

MAS DA AIDS. Em Curitiba vai

acontecer no Largo da Ordem das 09
às 12 horas da manha e está sendo

organizado pelo Grupo Dignidade e
demais ONGs/AIDS de Curitiba além

das Secretarias Estadual e Municipal
de Saúde.

- Fundos devem ser levantados

para que todas as pessoas tenham

acesso à educação e assistência para
evitar o contágio do HIV.

- Todos os governos devem

garantir aos seus cidadãos portado
res do HIV e AIDS, acesso ao trata

mento médico adequado/qualífíca-
do.

- A luta contra o HIV e AIDS

nunca deverá ser uma luta contra

as pessoas portadoras do HIV ou
AIDS.A Vigilia acontece anualmente,

e vai reunir pessoas e entidades na luta
contra a AIDS em 240 cidades

dor do mundo, atingindo cerca de 185
milhões de pessoas Este ano, está sen
do lançada intemacionalmentea “De

claração Internacional contra a Discri

minação aos portadores de HIV/AIDS”

que lembra que:

- HIV e AIDS não são puni
ções divinas por atividade sexual,
uso de drogas ou orientação sexual.
Nehum grupo ou classe social mere
ce HIV e AIDS.

- As pessoas que convivem
com 0 HIV e AIDS devem ter todos
os direitos civis, inclusive o de man

ter seus empregos e moradias e via
jar livremente.

ao re-
- Todas os países têm a urgên

cia ética de auxiliar um ao outro na
luta contra o HIV ou AIDS.

- Líderes de todas as nações
deverão ser exemplo na firme

tentação destes princípios.

sus-

A epidemia da AIDS vem cres
cendo muito entre mulheres e jovens. As
mulheres que transara com mulheres não
estão imunes à doença e embora não exis
tam dados seguros de contaminação pelo
virus HIV entre mulheres homossexuais

é fundamental que pratiquemos o sexo

seguro. Tem muita gente preocupada em
fazer sexo seguro, mas que não sabe como
negociá-lo com a parceira. Segundo dizem,
aparecer de mão enluvada ou propor o uso
de uma barreira para fazer sexo oral cau
sa estranheza ou riso, principalmente em
um primeiro encontro. No exterior, já exis
tem sex-shops que comercializam dental
dams (barreiras dentárias), quadrados de
látex de cerca dé 15 centímetros, usados
originalmente por dentistas em tratamen¬

tos dentários. Já existem inclusive dental

dama, com mais de 15 centimetros. espes
sura mais fina que o usado pelos dentistas
e com sabores variados.

No Brasil, é possível encontrar o
dental dam comum, em lojas que vendem

produtos odontológicos. É possível tam

bém usar a criatividade e improvisar uma
barreira de proteção a partir de uma luva
ou uma camisinha, como vocé pode ver
no desenho As barreiras protegem não
só contra a AIDS como também contra as
DSTs.

Fonte: Ousar Viver- publicação da
Rede de Informação Um Outro Olhar - no
vembro de 1995. e Revista NX- periodismo
gay para todos - junho de 1995 - Argentina

<36

arca ôe noé
Mídia Solidária Contra a Aids

Disque Saúde
Reclamações sobrefalta de
medicamentos, de leitos

hospitalares, queixas, reclamações,
sugestões, ligue para o Ministério
da Saúde (061) 800-0778. A

ligação é gratuita de qualquer
parte do pais.
Disque Saúde: (061) 600-0778

O Grupo Dignidade lançou no dia 09 de maio o Projeto Midia Solidária contra a AIDS. um projeto que v isa
a sensibilização da população em geral sobre a doença. A idéia do Projeto é envolver o máximo de emissoras de
televisão, rádios e jornais para divulgação, gratuita do material produzido por iniciativa do GAPA da Bahia São
cartazes e gravações para TV e rádio, contendo depoimentos verdadeiros, para distribuição ao meios de comuni
cação que aderiram à campanha. No Paraná os principais meios de comunicação do Estado, estão aderindo para
divulgação gratuita do material.

A idéia é despertar os setores da sociedade atualmente mais vulneráveis à infecção pela AIDS. trabalhan
do seus sentimentos para uma maior sensibilização, através de depoimentos verídicos sobre o impacto da AIDS
família, entre os jovens, mulheres, usuários de drogas injetáveis e homossexuais. A Campanha. visa também divul
gar a Mgília Internacional de Solidariedade á Vítimas da AIDS, no dia 19 de maio.

Até 0 dia 18 de abril de 1996, segundo dados da Secretaria Estadual Saúde, foram notificados 2.597 casos

de AIDS no Estado, com uma estimativa otimista de 51.940 pessoas infectadas pelo vírus HIV. No Paraná, a
tendencia dos casos vem se modificando e a maior prevalência de casos está se dando através das relações sexuais
entre homens e mulheres (25%), seguido pelos usuários de drogas mjetáveis(21.9%). A epidemia vem atingindo

'  com mais ênfase as mulher^ e os jovens.

na

Aids- Informação é a maior
Disque Aids: 200-1414

arma.
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AGENDA - CURITIBAÂnnde está você ? VT
By Tony Barbosa

Gostaria de corresponder-me com mulheres lésbicas, cora até 35 anos, de Cun-
tiba ou cidades vizinhas. Altura e peso compatíveis comigo, assumidas ou nâo. Tenho

25 anos, 1:69 de altura e 64 quilos, Meus cabelos são curtos, castanhos bem claro,

olhos esverdeados. ^ ... ,
Se você quer uma amga ou algo mais. Escreva-me. Cartas para Adnaua (ANE),

A/C do Grupo Digrddade - Caixa Postal 1095 - 80.001-970 Cuntiba -PR

BARES 

● Agnus Del ■ Rua Visconde do Rio Branco, 1087 - Centro

● Níck Havana* Rua Francisco Torres, 272 - Centro
Fone:263*4884.

● Snooker 21 - Rua Mal Deodoro, com Dr. Muricy - Centro
Fone:224-8832.

Direitos DISCO BOATE CLUB 

● Classíc - Av. Mal Floriano Peixoto. 1635 - Centro.

● Época ■ Av. Iguaçu, 560 - Centro - fone: 232-1236.

● La Belle Epoque Shows ■ Av.7 de Setembro, 3453 Centro
Fone: 224-8583.

● Legends Under Ground Club ● Rua Dr. Muricy. 949 Centro
Fone234-1671.

● Queen Mix Club - Rua Alameda Cabral, 421 - Centro.

Uma leitora que preferiu não se identificar, enviou -ama simpática carta à nossa
.  pccolhemos um. Continue colaborando e na proxi-

redação. Entre os textos que en\ lou. escomcn*^^ ,
A ripífiniif» nois estamos curiosos para conhece-la.

ma \Qz, se quiser, se identinque. pois cm

Por que tem que ser assim,
uma vida de discriminação.

por que não nos acenam
como cidadãos.e nos respeitam

TERMAS/ SAUNAS

● Termas Opinião ■ Rua Amintas de Barros, 749 - Alto XV
Fone: 262-1982

● Termas 520 ■ Av. Souza Naves, 520 ■ Cristo Rei
Fone: 264- 4582.

● Termas Caracala - Rua Alferes Poli, 1039 - Centro
Fone 223-6765.

● Termas 59 ■ Travessa Alfredo Bufren, 59 - Centro.

Qual será o motivo,

nenhum de nós é marginal,

que íransiorno lem a frase
"eu sou homossexual"

l'ivemos. morremos,

lemos alegrias no coração,
a única diferença

é a nossa posição.
DIVERSOS 

● Boutique Hipótese - Rua Duque de Caxias, 355
Centro.

● Salão Coifure Oe La Griffe- Rua Eurídes Cunha, 261
Fone: 243-1868.

● Vale da Lua - Artigos esotéricos - Rua Ermelino de Leão, 297
Fone: 222-6467.

● Bronze New Sun - Rua Reinaldino S. de Quadros. 353
Fone: 264-5889.

● MícfOdata informática LTDA - Rua Mal Deodoro, 528 - 1 andar -
Fone: 222-9115.

● Agenda e Operadora de Turismo Get Together - Curitiba- Alameda
Cabral, 335 - Centro - Fone: 233-7490.

hhm mundo tão mgraio. \
de lantos preconceitos,
vamos iodosjuntos,
lutar por nossos direitos...

Solidariedade no Mercosul
de 5 país®^ América Latina estarão reunidas em

Lideranças gjjvo é a capacitação de 25 pessoas para planejar o
Curitiba de 19 a 23 de maio. O o J ^ ̂  çiaboração de projetos, para que possam ser
gerenciamento das suas g/ou assistência em DST e AIDS O Encontro
aplicados conhecimentos na pre^erK paraguai, Uruguai e das cinco regiões do

reunirá representantes da ArgeoO
Brasil Em todos os estabelecimentos citados comente que leu a agenda

de Tony Barbosa e você terá descontos.

Governo exclui homosexuais
Humanos, do governo Fernando Hennque Cardo-

0 Plano Nacional de Direitos humanos dos homossexuais no

so. não contempla nenhuma ação que atinge gays lésbicas e tra\ estis, os
Brasil Para protestar contra esta ^ ̂ j3 ̂
Gnipos Dignidade e Esperança o Plano Nacional de Direitos Humanos

‘n^euritiba- Num ata simbólico: soi q

Para mais detalhes ligue para Tony Barbosa no fone




	a3405a9387824501d441e5ab10e0738bd90b24b645bb215c05f114b484f2b450.pdf
	a3405a9387824501d441e5ab10e0738bd90b24b645bb215c05f114b484f2b450.pdf

