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DIREITOS HUMANOS : -
CIDADANIA PARA TODOSuj
A questão dos direitos hu- ̂

manos sempre norteou a ação g
do Grupo Dignidade, seja em O
seu trabalho na prevenção das t
DSTs/AIDS, na u4

Lésbicas vão se reunir no

Rio de Janeiro

nários, oficinas e grupos de trabalho.
A inscrição custa R$ 20,00

(vinte reais) e inclui alimentação, O
pagamento deve ser feito através de
depósito na conta 868851-1, Agência
0222 - Ministério da Fazenda - da

Caixa Econômica Federal, em nome
de Elizabeth Calvet. Após o paga
mento as interessadas devem enviar

cópia do comprovante de depósito e
ficha de inscrição para a Comissão ●

Organizadora -Rua Senador Corrêa,
48 - Laranjeiras - CEP 22231-180 -
Rio de Janeiro - RJ. Maiores infor

mações pelos telefones (021) 265-

5002 , 205-0830 ou pelo fax (021)
205-4796.

Pela primeira vez ativistas lés-

conscientização e valorização ̂  bicas de todo o país vão se reunir
da cidadania de gays e lésbi- ̂  um Seminário Nacional, com o obje-
cas, ou na luta contra qualquer o tivo de discutir como a sociedade bra-
i!po de discriminação. Em maio t sHeira estabelece e sustenta precon-
foi criado o Conselho Estadual uj ceitos acerca do lesbianismo. É o Se
de Direitos Humanos com a _i . .. .. . , . , - n.

em

|.j j j c minano Nacional de Lésbicas - Or-
finalidade de intervir num S . _ ^ ^ ^
quadro social de injustiças, g gamzaçao. Visibilidade Saude, que
preconceitos e discriminação e K ̂ai acontecer no Rio de Janeiro de
através de nossa participação g 29 de agosto a 01 de setembro,
temos colocado em pauta Organizado pelo Coletivo de Lésbi-
questões específicas de gays < cas do Rio de Janeiro, o evento vai

Q acontecer no Hotel Rio’s Presidente
criminação que ainda hoje atin- ̂  abertura as 18 horas do dia 29

gem pessoas apontadas por q agosto com o tema “Lésbicas,
um único “crime O direito ^ Cidadania “. O

a:3 lésbicas, da violência e dis-

iaaitimo de exercer sua orien- < ^ . i. ●
,  5 encontro contara também com semi-

taçao sexual. ^
O Dignidade está também g

ampliando sua participação e q Ato público contra  o preconceito
organizando grupos no interior UJ r 1
do Estado. Em Foz do Iguaçu ̂
iá existe um grupo organizado ̂
e em Maringá há outro grupo O

dispostoadiscutirelutarpelas ̂  atletas da equipe de vôlei da presidente do Grupo Dignidade,
questões que envolvem nossa uj Corea, impedidos de participar da para quem este tipo de atitude fere

comunidade. . ^ < Olimpíada de Atlanta, com base  o próprio espírito olímpico de
Isso tem sido feito através e

Um ato de solidariedade aos Quem afirma é Dionisio Andrade,

homossexualidade acon- confraternização entre povos de
nossa atuaçao na central de o. x,í u- j- . 'ur
Movimentos Populares onde t Boca Maldita no dia 17 todas as raças. No ato publico contra o
estamos aprofundando preconceito foi realizada a queima sim-
questões específicas de gays _j O objetivo foi denunciar o  bólica da bandeira e da constituição da
e lésbicas, preconceitos e 5 preconceito que atinge todos Corea numa atividade que reuniu miü-
direitos de cidadania. Outro q aqueles que são discriminados em tantes gays e simpatizantes contra o
importante fórum de t função da sua orientação sexual, preconceito e a discriminação
participaçao, no qual estamos g
inseridos é o Conselho

I Seminário de Capacitação deEstadual de Assistência <

Social. Nele discutimos a g
assistência social como ̂

política social e dentro da D
perspectiva de que a

Conselheiros e Fó

democratização da informação <
e do conhecimento são funda- a:

mentais para o nosso nosso ̂  Canestraro, o Dignidade vai par- 15 e 16 de agosto. O Grupo faz
trabalho enquanto organiza- q ticipar do I Seminário de parte do Conselho Estadual de

ã^ Capacitação de Conselheiros e do Assistência Social, onde é repre-

deliberativo e controlador das E^órum Micro-Regional de Assis- sentado por seu presidente,
ações em todos os níveis. O tência Social, que será realizado Dionisio Andrade.
Como órgão deliberativo ̂  ̂ ^

rum Micro-regional
de Assistência Social

Representado por Denisar em Ribeirão do Pinhal, nos dias

reúne-se em sessões plenárias uj Expediente

Gays no Cinema
Pela primeira vez os gays ti

veram um espaço só seu nüm
tival de Cinema ho Brasil; De 22 ;á
28 aconteceu nó Rio. de JáneirPi

ielo décimo segundo áno, q Rlp
2iné Festival. Na mqstrá dèdicadà';
ao^ cinema gay foram exiW<ló?
entre outros “The Çéllüióià^Çlp^M
e “BeáutifuI Thing’; v: Ó primèiró;
uiti documentário americano qüe

através da exibição décenas
mes e entrevistas com atores famòr
sos analisa a homossèxualidade no;
cinema. JáBeautiful Thing, é tima

versão para o ciriéma da pêça de
Jonathan Harvey, trata dõ relacio
namento de dois estudantes em.
Londres e foi exibido no Festiva
de Cannes.

é

Gel para mulheres
O aumento da AIDS entre

mulheres heterossexuais, yat
0 Ministério da Saúde a comprar, a

çqnv
germicidas para distdbüif à.s 0ú"
lhefés çomp íonim

tágíp peip:^niã Á efitàcia
germicidas i ji foi: póMjprpyãdaipip^
éátüdPS:internaçipn^|,fm
do a coordenadora do Programa

GueiTá,:;di}rpduíÒ:d^
testádófemimulhèrés bráSileiràs; .

partir de 1997, gél ví

Gastos com medicamentos.

. O gòyérnò federai- pretende
gastar no próximp. aho 'R$ 117 íni-

Ihões na cpmprá de medicamenta®
para cPipbátér a i^DS, inclusive

coin oS inibidores de proteâse.
A estimativa é què deste total

70% sejam cobertós pelo govenio
federal e 30% pelos Estados, Até
0 final deste ano serão gastos
40 milhões, com esté tipo de me
dicamentos.

que definem e disciplinam a -
política 06 promoção, Associação Sul Brasileira de Gays e Lésbicas-UtílícladePública Estadual Lei número 1 o 459. utilldaclpp-hl^ » brasileira de Gays e Lésbicas-e da ASBR^Gr^
atendimento e defesa dos o CaíxaPostall 095-SOOOI-970 CuritibaParanáTelefsx(041) 222-3999.-Sede: travessa

direitos humanos dos usuários t «-^0. 53 - r andar-
da assistência social na sua lU Diretoria Gestão 1996/1990
área

órgão controlador analisa
aprova e fiscaljza as açoes q gsteJornalfazpartedoProjetoArcadeNoé.quevisaaprevençàodaAIDSentregayseiésbicas Od i pN
propostas e em execuções t DST/AIOSPo Ministério da saúde e conta com o apoio das secretarias Esi^dualeMunlcipat de

mínnkin AndrariP-nrh«;ir|pfttAl QOsanig. ssinados nâo representam necessariamente a opinião do Gru;
tuionisio anaraae-preSIQemej reprodução desde que citada a fonte.

de competência, Como -J EdltoraçloEietrõnicaiGullherme Ribeiro Can/alho, Alexandre SypnlewsklSbalqueiroíplugusi
^ Tiragem: 5.000
Qí
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Mulheres e Cidadania●Al

:-r'
‘Tròtegendo a Vida

“foi o tema central do en
contro que reuniu em Pon
ta Grossa mais de 1.000
participantes, nos dias 08 e
09 de julho. Composto de
19 cursos, o evento faz
parte da programação da
Secretaria, Estadual de
Saúde que visa sensibilizar
e capacitar pessoal que tra
balha nas diferentes áreas da
sáude. O Grupo Dignidade
esteve representado pela
Any, que participou ativa
mente do curso “Mulher,
Saúde e Cidadania, Direi
tos à Prevenção”, promo
vido em conjunto com o
Fórum Popular de Mulhe
res. Segundo nossa repre
sentante a discussão gi¬

rou em torno da desinformação e pre
conceito da mulher para com a ne
cessidade de cuidar de sua própria
saúde. O acesso aos serviços de
saúde, a precariedade e o despreparo
no atendimento às mulheres na rede
pública foram
Profissionais de saúde sem treina
mento e sensibilidade para tratar das
questões da sexualidade são encon
trados com frequência, além disso c
número crescente de casos de conta
minação de mulheres pelo vírus HIV
exige novas abordagens. Na questão
da AIDS a situação é grave, no início
da epidemia havia uma mulhe:
infectada para cada dez homens, hoje
a relação é de I por 3, com um fator
agravante; a mulher tem pouco ou
nenhum controle sobre o comporta
mento sexual de seus companheiros,
tomando-se alvo fácil da contami
nação.

debatidos.

Comissão especial
discute contrato de

união civil entre pessoas
do mesmo sexo

Planejamento do Cronograma de
Atividades (na área de prevenção

das DST/AIDS) - Agosto 1996 a
Julho 1997

1. PROJETOS DE PREVENÇÃO EM ANDAMENTO

Arrastão da N/»da-. intervenção comportamentai junto a
trabalhadores do sexo (travestis e mulheres), com abordagem em
locais de prostituição e atendimento semanal na sede do Grupo
Dignidade.

Arca de Noé: intervenção comportamentai junto a homossexuais
masculinos e femininos em locais de frequência, na sede do Grupo
Dignidade e através do jornal Folha de Parreira.

2. CURSOS DE SENSIBILIZAÇÃO

●  Realização bimestral do projeto Maria-Maria (de
sensibilização na prevenção de DST/AIDS com Mulheres). Carqa
horanade12horas

visando no máximo 30 mulheres cada oficina.
●  Oficinas de sensibilização em DST/AIDS em escolas (até

30 escolas).
●  Oficinas de sensibilização com movimentos populares

(associações de bairros, sindicatos etc.).
3. DATAS ESPECIAIS

O projeto de lei n® 1151/95,
que trata do Contrato de União
Civil entre Pessoas do mesmo

sexo, de autoria da deputada da
deputada federal Marta Suplicy
está sendo discutido em Comissão

Especial na Câmara dos Deputa
dos. O primeiro casal gay a de
por foi Toni Reis eDavidHarrad

que atenderam a convocação da
presidente da Comissão Especial,
deputada Maria Elvira para depor
no dia 06 de agosto passado. O
Contrato de União Civil visa eli

minar parte da desigualdade com
que casais do mesmo sexo vêm

sendo tratados pela legislação vi
gente, sobretudo no que diz res
peito à sucessão, direitoS: de pen
são, previdência e imigração. Já
que os homossexuais têm deveres
iguais, também deveríam ter os

mesmos direitos que os casais
convencionais.

Em seu depoimento o casal
afirmou que o projeto de lei deve
ser analisado baseado nos concei

tos da cidadania e direitos iguai.s
para todos, conforme garante a
Constituição Federal e a Declara
ção Universal de Direitos Huma

nos. Para eles, argumentos con
trários à regularização de uniões
de fato entre casais de gays e lés
bicas baseados no moralismo e

dogmas religiosos não devem ser1° de dezembro 199fi

levados em conta pelos legislado
res, já que o Brasil é uma socie
dade democrática e não

30 sensibilização em DST/AIDS para

uíl iôrreto d“ rvatívf" "" ‘ «"-namento do
distribuição de material educativo. teocrática.

Carnaval 97
Segundo Toni Reis o depoi

mento e 0 debate que se seguiu,
com os deputados foi bastante
produtivo. Entre os temas em

pauta esteve a situação de David

Harrad quando março a maio des

te ano teve sua permanência no
Brasil ameaçada.

Visitas às escolas de samba antes do Carnaval e presença na
Marechal durante os 4 dias dos. d_esfiles. Demonstração do uso
correto do preservativo e distribuição de material educativo.

Día Internacional da Mulher (08 de março)

Realização de atividades de prevenção específicas para mulheres.

Vigília Internacional em Solidariedade às Vítimas da AIDS
^enuitimo_domingo em maio)
Concentração no Largo da Ordem - sensibilização do dl '*''ííco em oeral.
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SOLIDARIEDADE NO MERCOSUL

AIDS da soas que estão em grande atividade

International Gay and na área de prevenção, para

Lesbian Association - aprofundar seus conhecimentos se

ILGA-.0 evento foi está contribuindo para a melhoria da

financiado pelo PN qualidade dos projetos e portanto

DST/AIDS do Minis- para que a informação e a preven-

tério da Saúde e con- ção atinjam mais segmentos da so-

tou com 0 apoio das ciedade. Além disso pudemos ava-

Secretarias de Saúde liar a importância do desenvolvi

do Estado e do Muni- mento de projetos que tenham em

cípio. Para coordená- conta a organização dos usuários e

lo veio à Curitiba o a melhoria das condições de vida

médico Felipe dos portadores do vírus HIV”.

em

0 colombiano, JeffreyRecalde, assessor para

políticas de saúde da Stanton, da ILGA, ficou surpreso

Organização com a organização e a qualidade dos
Panamericana de Saú- trabalhos desenvolvidos, “com a

Maria Sara discussão teórica e a prática ti-
atividade

e  enriquecedora que contribuirá
melhoria das atividades de

uma

para a

de,

  Romero do Programa vemos

de DST/AIDS do Paraguai

Jeffrey Staíon, coordenador inter

nacional da ILGA. Para Felipe
Recalde, o Encontro foi fundamen
tal para o aprofundamento das dis-

cussões e para a troca de experiên

cias entre as organizações de países

latino americanos. “Ao trazer pes-

informa
nadas a

Para analisar e desenvolver sil estiveram reunidos, de 19 a 23

metodologias adequadas na eia- de maio, em Curitiba no Encon-

boração de projetos de direitos tro Solidariedade no Mercosul.

humanos e prevenção da AIDS, Curso de Capacitação de

35 representantes de organiza- Multiplicadores em AIDS entre

ções governamentais e não gover- homossexuais masculinos,

namentais do Paraguai, Uruguai,

Argentina, Chile, Colômbia e Bra- nidade e pelo Grupo de Trabalho

Organizado pelo Grupo Dig-

ção e prevenção relacio¬
o HIV/AIDS”.

O Encontro temiinou com a apro

vação de moção de repúdio ao Plano
Nadonal deDireitosHumanosdo Gover

no, que exdui os homossexuais.

Luta contra a AIDS integra
comunidade

Medo e

Repressão
Lutando pela
visibilidade

O Paraguai é o único país da
América Latina onde

nhece nenhum

nao se co-

grupo gay organi

No Chile onde a homossexua

lidade é considerada crime, o

Centro LAMBDA, dirigido por

Luís Galthier, funciona desde
1991,

zado, ou ONGs que trabalhem

com a comunidade homossexual

prevenção da AIDS. A causa o eixo de sua atuação  é a

talvez seja o medo e a repressão mudança da lei que pune com pri'

afirmou a representante do Pro- são a conduta homossexual,

grama Nacional de Luta contra Além disso realiza trabalhos

T/AIDS do Paraguai, Maria de prevenção à AIDS e campa-
Sara Romero. Segundo ela,
ações governamentais na

na

nhas para a comunidade gay

sando a cidpreven¬ adania, auto-estima e
visibilidade.

VI-

No Uruguai qão existem campanhas adisaiminação que atinge os soropositivos.
de prevenção de DSTs/ADDS, embora os S^undQeleépredsolutarcontraaviolação
casos de contaminação pelo víais HTV au- dedirrilosbásicosdoscidadãos,comoanoni-
meniemacadadiaAinformaçãoédeCezar mato, garantindo direitos trabalhistas
MÍmoiez,coordenadorda ASEPO-Asso- e à assistência médica à todos ,
ciaçâodeAjudaaoSoropositivo, ONGque independentede sua orientação sexual.,
conta com o apoio da Organização Pan- Sustentado  o amor e a solidariedade a

americanadeSaúdeequeexistedesdel989. ASEPO presta apoio direto aos

Nela homossexuais e heterossexuais soropo^ vos e  à defesa de seus Direi-
:oalizam ti^abalho voluntário e lutam contra tos H/''.nanos

ção de DST/AIDS atingem
fissionais do

as pro-

sexo, em particular

as que trabalham em prostíbulos, i

Os registros oficiais apontam 476

infectados pelo vírus HIV no país,

dos quais 200 apresentam doen-

0 LAMBDA atua em con

junto com outras organizações

existentes na capital, Santiago,

visando, informar e orientar os

gays na prevenção de DSTs/
AIDS.ças oportunis. s.

!
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Dignidade no encontro
da CUT

Curso para

Multiplicadores
Aconteceu em Porto Alegre

de 22 a 26 de julho, o Curso de

Formação de Multiplicadores,

promovido pelo Centro de Trei
namento Nacional do PNDST/

AIDS do Ministério da Saúde. O

curso aconteceu na sede da Cruz

Vermelha Brasileira do Rio

Toriy Barbosa dá as dicas
taque seus pontos positivos. Afinal de
contas você não é falso, não é promís
cuo, não é venenoso, não éfervidissimo.

E agora ?
Não vá ekragar tudo fazendo

carnaval para chamar atenção. Não co
mece a falar alto e gargalhar feito uma não é mona e não é truqueíro, Impor-
hiena. Nada mais triste do que aquelas tantissimo  : Saiba tudo sobre astroio-

desesperadas que gargalham batendo a gia,
mão na mesa e depois olham em volta
para ver se alguém, pelo amor de Deus,
olhou para elas.

Você não precisa disso, certo ? ? Maravilha ? Comece a chegar mais
É

O papo deu certo ? Seus signos
combinam e vocês já falaram até sobre
último clipclassudo de AimieLennox

 só seguir umas regrinhas e ele será pertinho dele: De leve, senão vai pare-
todo seu. cer assanhamento. Durante o papo dê

A Central Única dos Trabalha

dores convidou os Grupos Dignida
de, Esperança e Liberdade para par
ticiparem de sua VIII Plenária Esta
dual que vai se realizar nos dias 17 e
18 de agosto. Na ocasião estaremos
realizando uma Oficina de Sexualida-

 de e Prevenção de DSTs/AIDS, para
cerca de 150 sindicalistas que parti
ciparão do evento.

o
Grande do Sul e teve o objetivo

de capacitar profissionais da edu

cação, saúde e áreas afins para

multiplicar e coordenar projetos

de prevenção à disseminação de

DSTs/AIDS. O Dignidade esteve

representado por Francisco

leves toquinhos no braço, na mão, no
peito e para por aí, por favor, porque
isso é um bar e não um hotel.

Jamais abra um sorrisão de mil

dentes logo de cara. Primeiro uma olha
da leve, básica, depois uma encaradinha
assim como quem não quer nada. ( só
“aquilo”). Logo em seguida, um sorri
so, a princípio meio tímido, depois mais
simpático.

Reunião de travestis

no Rio de Janeiro
Ossonisos ficaram cada vez mais

melados, o tom de voz desceu duas oita- A oficina de sexualidade mi-
Carlos dos Santos e o Grupo

vas ? Você sente algo... humm... aescer nistrada por Marcela Prado, pre- Esperança, por Marcela Prado

entrevocês?Éhoradobote! “Aquiestá sidente do Grupo Esperança foi
tão barulhento, né ? a gente podia ir para
um lugar mais calmo, nSo acha ? “ Se de

disser sim, ou “tô nessa”, parabéns, o tro-

uma das,mais comentadas e aplau
didas do IV Encontro Nacional

d

PREVENSIDA 96

Ele sorriu também ? Ótimo, vá

e Travestis e Liberados que

se casem e tenham lindos filhos de olhos aconteceu no Rio de Janeiro no

em fr«vte.
Ele virou as costas? Ha... Tudo

bem } Escolha outro e comece tudo de féu é seu, Espero que tudo de certo, que
novo - ninguém disse que seria fôcil,
lembra ? azuis. Mas se ele desconversar, olhar ao final do mês de junho. O Encou-

redor, meio perdidaço e pedir licença para
fàlar com um amigo que acabou de che

gar, tire seu lindo cavalinho da chuva.
É o femoso “já era”, mais conheci

do como “não rolou”,

Disfarce-porqueopovoestásóde primeira dama do Estado do Rio

olho para ver você se acabar-peça outro de Janeiro, Célia Alencar e da
drinque, procure um amigo rápido e saia
á fî ancesa, já é tarde e o modelão está de
sabando. Vocêjá está meio colocado e a

lesaçâo vai bater logo, logo. Go Home,
Dear. Vá para casa.

tro contou com a presença da Co

ordenadora Nacional do Progra

ma de DST/AIDS do Ministério

da Saúde, Lair Guerra, da

atriz Suzana Vieira. O ponto

principal do Encontro,, que reu¬

niu representantes de todo o país,

foi a luta contra o preconceito a

Chega de mostrar os dentinhos;
E hora de ação. Se ele não tomar ne

nhuma iniciativa (e, acredite-me, eles

nunca tomam), c^ a você, querido.
Vamos lá: limpe a garganta com

um pigarrinho leve, segure firme o copo
e arrisque; Chame-o com um sinal dis
creto, tipo “vem cá “. Se ele não vier,

mova seu corpinho malhado até o ci
dadão.

Nada como o aconchego da sua violência policial e  o combate à reunidas de 23 a 30 de agosto
caminha, vazia e fiia. Enquanto aquela

gente “louca” se acaba em babados for
tes, que vocêdetesta.Nãoémesmo? Não
debce a peteca cair: a próxima noite está
logo aí e você não é obrigado. De qual
quer modo, meus conselhos acima tem

nomeé?“E a]gunsexageros.Naverdade,nãoimporta

As Organizações Não G

AIDS. No próximo ano, travestis cidade de Santa Fé - Argentina

e liberados vão realizar seu V Encontro Americano de ONG

AIDS. O Encontro terá semináQueremos parabenizar

Indianara do Grupo Philadelfía de

Santos pelo trabalho que tem de-
os , conferências, grupos de t

o

vernamentais americanas estarão
O que dizer ? Não peça um ci

garro, se ele não flima, nem esconda o

relógio no bolso para perguntar as ho
ras. Depois ele descobre a farsa a sua

earinha de pau sai rolando até o bueiro
uiais próximo.

Comece com algo simples e ne
cessário, como “oi, tudo bem ? ”, se
guido de um “você vem muito aqui ?“
ou diretamente no “seu
não ria do nome dele !

A conversa engatou ? Bárbaro.
Clurante o ídiálogo, papos amenos,
Please... Nada de discutir política, nem

pichai' nenhuma religião, muito menos
contar a doença que matou sua tia decerto, lembre-se sempre de cambar ca-
^

a roupa ou o jeito que você escolheu para
conquistar alguém. Cada um sabe de si e
você é seu melhorjuiz..

Porém, sga qual for o caminho que

você escolheu para paquerar, caso tudo

rsula. Fale de música, noite, roupas,

^ivase... devocê! Sim, porque sangue

de Jesus tem poder e você é interessan
do 1 Mostre como você é bacana. Des-

na

s -
Encontro Nacional em São Paulo.

no

Trabalhando em torno do HIV/

ri-

ra

balho e uma Exposição Interna-

senvolvido na prevenção de DST/ cional de Campanhas de Preven-

 tratados pelos seus nomes femi-

AIDS. Foi graças a seus esforços- ção e luta contra a AIDS. Repre-
que, em Santos, os travestis são sentantes da maioria dos países

americanos estarão presentes,

em caso de tratamento e Dois representantes do Grup

internação, E nos nos hospitais Dignidade estarão no evento de-

ninos o
misinhas.

Daí sim, você e ele estarâo absoiu-
tamente OK. E me dd, á.

Beijos no corpo, tá meu bani,

são internados nas enfermarias fe- talhando as atividades e os proje

tos em andamento no Grupo.
mi ninas.
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Esperança, Finalmente!
Bellevue Hospital, da Universida

de de Nova York e David Ho, di

retor do Centro de Pesquisa da
AIDS Aaron Diamond.

Ho descobriu um método

que mede a quantidade de vírus

circulante no organismo( carga

vira!) e provou que quanto maior

0 número de vírus, mais violenta

será a ação da doença sobre o

organismo e menor a sobrevida do

paciente.

declarou à Revista Veja ele usa em

seus pacientes uma combinação
do velho AZT com duas novida

des farmacêuticas, o 3TC e o

Ritonavir. O AZT e o 3TC bloque

iam os estágios iniciais do ciclo

reprodutivo do vírus e o

Ritonavir, é capaz de interferir no

estágio final do ciclo reprodutivo

do vírus. Isso significa que as

drogas permitem um ataque

múltiplo e combinado ao inimigo.

As drogas que atacam o pri

meiro estágio do vírus são chama-

bloqueadores

transcriptase reversa”e as que
atacam no final do ciclo

“inibidores da protease”
As novas drogas, já estão

no .mercado, mas por enquanto

acessíveis apenas aos pacientes

que podem dispor de mais de R$

1.000,00 mensais para a compra

do coquetel. Para a rede pública

das de

não há previsão da distribuição

dos novos remédios. A desculpa

de sempre é a verba e o Ministro

da Saúde Adib Jatene, já vincu

lou a compra dos medicamentos

à aprovação de impostos especí

ficos para a saúde.

A desculpa do Ministro não

convence a sociedade, pois como

afirmou à VEJA, o sociólogo

Betinho : “Se o governo tem di

nheiro para dar aos bancos tem

dinheiro para a AIDS. É crime não

comprar os remédios para os do

entes”. Segundo ele, “existem

hoje dois tipos de pessoas com

AIDS : as que têm dinheiro para
fazer um tratamento eficaz e as

que não tem dinheiro. A diferente

entre os dois grupos determina a

vida ou a morte de cada um .” ,

(Fonte ; Revista Veja N® 28
- 10/07/96 - Jornal Folha de São

Paulo - diversos números de ju

lho e agosto de 1996)

Foi com orgulho que os ci

entistas anunciaram a primeira vi

tória contra o vírus HIV, na lU
Conferência Internacional de

AIDS realizada em Vancouver no

Canadá, no início de julho. O ví

rus, que já matou 4 milhões de

pessoas em todo o mundo, está

começando a ceder ao ataque dos

especialistas, que anunciaram um

poderoso coquetel de medicamen

tos, que parece estar controlando
0 vírus. Com a teoria de que era pre

ciso diminuir a quantidade de ví

rus no organismo David Ho abriu

o caminho para as multiterapias,

provando que era mais produtivo

enfraquecer o vírus do que forta

lecer o organismo humano.

O pesquisador não fala, no

entanto em cura da AIDS, mas

acredita que o coquetel impede

0  vírus de multiplicar no

organismo humano. Segundo

O coquetel consiste na asso

ciação de um novo medicamento

que impede a maturação do vírus,

com mais duas drogas já usadas.

A descoberta foi feita por dois ci

entistas americanos, que defen

dem a teoria de que é preciso

combater o vírus desde o primeiro

dia em que ele ataca o organismo
e não mais quando ele começa a

causar problemas; Roy Gulik do

Carga viral já

pode ser medida
no Brasil

Novas drogas
diminuem o vírus

do organismo

Paraná forma Câmara Técnica

Considerada como um dos mais

importantes parâmetros para prever

como a AIDS vai evoluir no organis

mo e para checar a eficácia das novas

drogas , a carga viral já está sendo

medida em alguns laboratórios brasi

leiros em São Paulo e Minas Gerais,

0 laboratório Bioquímico Jardim
Paulista de São Paulo e o Hermes

Pardini de Belo Horizonte. O exame

vai possibilitar resultados mais rápi

dos e custos mais baixos, já que até o

final do ano passado as amostras de
sangue colhidas eram enviadas a la

boratórios norte-americanos. Estudos

apresentados na Conferência de AIDS

no Canadá demonstram que 62% dos

pacientes com carga viral alta de

senvolveram a doença em cinco

anos e apenas 8% com carga viral

baixa desenvolveram a doença no

mesmo oeríodo.

Coordenada pela Secretaria

Estadual de Saúde,a Câmara Téc

nica que vai estabelecer os crité

rios e o protocolo para a distri

buição do coquetel de

medicamentos anti-AIDS. O

Grupo Dignidade e o Pela Vídda

estão representados por Francisco

Carlos dos Santos e Clarice Calo

são as duas ONGS que participam

da Câmara formada por

infectologistas da PUC, UFPR,

Hospital Evangélico, Universida

de Estadual de Maringá e

Universidade Estadual de Londri

na, Secretarias Municipal e Es

tadual de Saúde de Londrina e

Maringá.

damental, pois é nela que será dis

cutido o fluxo de medicamentos,

estratégias

distribuição, A primeira

está marcada para o dia 20 de
agosto.

para compra e

reunião

:'.’5 í^r r

A combinação dos medica

mentos contra a AIDS, que inclui

a nova droga, o inibidor da

protease, faz com que a quanti

dade do vírus diminua considera

velmente no organismo.

Diversos infectologistas

brasileiros tem registrado a redu

ção da carga viral em seus paci

entes, mas conforme o

infectologista Caio Rosenthal.

Os resultados devem ser ana

lisados com cautela e ao longo de

um período maior. Para os médicos

é muito cedo para afirmar que o

vírus foi “zerado” pois ele pode

continuar existindo no organismo,

mesmo em quantidades mínimas.

..

‘s-P’.%

Arca de Noé
Disque Saúde

Reclamações sobre falta de medi

camentos, de leitos hospitalares,

queixas, reclamações, sugestões, li
gue para o Ministério da Saúde

(061) 800-0778. A ligação é grátis

de qualquer parte do país,

Disque SAÚDE (061) 800-0778

Disque AlDS

AIDS - Informação é a maior anna.

Disque AIDS 200-1414

A participação do Dignida

de e Pela Vidda na Câmara é fun-

\
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AMIZADE... OU ALGO MAIS...

Quero me corresponder- com
mulheres, com até 3 5 anos, de
Curitiba ou cidades vizinhas. Altura

e peso compatíveis comigo, assumi
das ou não. Tenho 25 anos, 1 ;69 de

altura e 64 quilos. Meus cabelos são
curtos, castanhos bem claro, olhos
esverdeados.

Se você quer uma amiga ou
algo mais. Escreva-me, Cartas para

Adriana ( AííE).
A/C do Grupo Dignidade -

Caixa Postal 1095 - 80,001-970
Curitiba -PR

Adilson. cCaixa Postal 1095 -
80.001-970 Curitiba-PR.

-AGNUS DEI - Rua Visconde do Rio Branco, 1087-Centro - f.
- NICK HAVANA - Rua Francisco Torres, 272 - Centro - fbne:263-
4884-

- OPÇÃO - Rua Benjamim Constant, 180,Centro, fone 322-1180.

AMIZADE E CARINHO

Moreno, 1:78, olhos e cabelos

castanhos, carinhoso e sincero, pro
cura alguém para amizade, ou algo
mais. Escreva mandando o número

do telefone e foto, se quiser.
P. Silva Caixa Postal 1095 -

80.001-970 Curitiba-PR.
- CLASSIC ■ Av. Mal Fioriano Peixoto, 1635 - Centro..
- ÉPOCA - Av. Iguaçu, 560 - Centro - fone: 232-1236.
- LA BELLE ÉPOQUE SHOWS - Av.7 de Setembro,3453 - Centro
-fone:224-8583.

- LEGENDS UNDERGROUND CLUB - Rua Dr. Muricy,949 -
Centro- fone234-1671.
- QUEEN MIX CLUB - Rua Alameda Cabral, 421 - Centro.

UM AMIGO EM CUBA

Qucto encontrar novos amigos e
conhecer sua cultura. Tenho 31 anos,

olhos e cabelos negros, com 1 ;94 de

altura Procura pessoas de todas as ida

des para correspondência. Podem esae-
em português. Meu nome é Narciso

Garcia Martine, Meu endereço é:
Calle 74A# 4115 c/41y43 -

Marinao - Ciudad Habana - Cuba.

ver

loiro ESPECIAL... PROCU¬
RA...

Loiro, olhos

2zuis,procura amizade sincera e
1:70,

Quem sabe... algo mais. sevocêé um
jovem dinâmico, sincero e procura

especial, escreva para
IBWMS! S/ílútAS

- TERMAS OPINIÃO - Rua Amintas de Barros, 749 - Alto XV -
Fone: 262-1982

- TERMAS 520 - Av. Souza Naves, 520 - Cristo Rei  - Fone; 264-
X Conferência Nacional de Saúde

4582.
- TERMAS CARACALA - Rua Alferes Poli, 1039 - Centro - fone
232-7707.
- TERMAS 59 - Travessa Alfredo Buffen, 59 - Centro.. - fone 2^

do Grupo, como delegado é resul
tado do trabalho sério e constante

temos feito junto aos Conse-que

Francisco Carlos dos San-

^os, vai representar o Grupo Dig
nidade

como delegado na X Con-
Ihos Municipal e Estadual de

f®rência Nacional de Saúde, que
será realizada em Brasília de 02 a

de setembro. A Conferência

●‘eunirá representantes de entida
des públicas e organizações não
êovernamentais de todo o país e
® 0 mais importante fórum de de-
t>ates e discussões sobre saúde
Qiie acontece no país. Da reunião

sair as diretrizes que
nortearão a saúde pública duran-

Vão

últimos anos e 2ê^Saúde
representa um importante passo

ampliação da luta contra a
AIDS, que é um dos objetivos da
entidade.

nos

na lDS^^uaX)iJVIuriGy,"334'-.XIentro,-itóFR)E-TI
17653

vnvBi^osDo sul do país estarão par-
o GAPA Rioticipando tambérh

Grande do Sul e o Pela Vidda de
É muito importante aCuritiba

- BOUTIQUE HIPÓTESE - Rua Duque de Caxias, 355 - Centro.
- SALÃO COIFFURE DE LA GRIFFE - Rua Eurides Cunha, 261 -
fone; 243-1868
-VALE DA LUA-ARTIGOS ESOTÉRICOS - RuaErmelino de
Leão, 297 - fone: 222-6467
- BRONZE NEW SUN - Rua Reinaldino S. de Quadros, 353 -
fone; 264-5889
- MICRODATAINFORMÃTICA LTDA - Rua Mal Deodoro, 528 -1
andar-fone: 222-9115
- AGÊNCIA DE TURISMO PASS PORT TRAVEL - Rua Cel.
Menna Barreto Monclaro, 495 - Centro - fone 322-5754.
- ACADEMIA ACTIVE LIFE - Rua Carlos de Carvalho, 1023 -
Centro-225-4504.
- CONSULTÓRIO ODONTOLÓGlCO(Dra. Yara P. Teixeira)  - Rua
Tibagi, 576 conj. 1006 - Centro - fone 335-5834.

,
particiapação
balham com

possibilidade da participação na
Comissão Nacional de Saúde.

. das ONGS que tra-
AÍDS, pois isso abre

a
te Aos próximos dois anos.
participação de um representante

mado um convênio com o escri
tório de advocacia do Dr, Daniel

que atende na Rua

Atentados à cidadania e de-
‘^óncias de discriminação contra
Says e lésbicas levaram à criação

uma Secretaria de Direitos
humanos no Grupò Dignidade,
Através dela haverá atendimento

permanente a gays e Humanos e Resgat^ da Cidadania

njun-
134, fone/fax:(041)222-7888,

A iniciativa faz parte das
ioridades, nas áreas de Direitos

to

rem discriminados p diretoria t..- Grupo.

Gaio,
Riachuelo 102, 13° andar, co

ent

£M TODOS OS ESTABELECIMENTOS CITADOS COMENTE QUE LEU A
AGENDA DE TONY BARBr'SA E VOCÊ TERÁ DESC^ TOS. Para mais
detalhes ligue para Tony. jrbosa no fone 200 11 66 aparelho 203115.ação sexual. Para
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DIREITO DE AMAR - LANÇAMENTO EM CURITIBA
Não perca o lançamento em Curitiba no dia.16 de agosto às L7 horas na Livrqrift Dario Veloso, Praça Garibaldi 07, com a

presença da deputada federal Marta Suplicy. O preço do livro nolapçamento será de R$ 15,00:),

O livro do Toni e David co

move. Ele toca fundo porque am

bos se expõem cruamente nas do
res e dificuldades que é se aceitar
como homossexual e se assumir

como tal... Tendo trabalhado

muitos anos como sexóloga e psi
canalista acredito que a homosse

xualidade não seja uma escolha.
Assim como a heterossexualidade

também não o é. As pessoas,
como tão bem descrevem Toni e

David, se descobrem homossexu

ais quando nem sabem o que esta

palavra significa. E como é gos

toso quando a pessoa pode contar

esta trajetória tão difícil sem ran
cor, com reflexão e ensinamentos

para os outros. Creio que a can
dura do livro do Toni e David

muito poderá ajudar. Mostra q●RELATO DO TONI
INFÂNCIA

O DESPERTAR DO
SER DIFERENTE
A BUSCA DA
“CURA”
AAUraACEITAÇÀO

●RELATO DO DAVID
INFÂNCIA

O DESPERTAR E A
NEGAÇÃO
BÁRBARA
VIDA DE CASADO

●O NAMORO
●QUEM É QUEM NES
SA HISTÓRIA?

●OS PROBLEMAS DA
RELAÇÃO

●FIDELIDADE DE PRINCÍPIO E
PRINCÍPIOS DE FIDELIDADE

A afirmação é de Marta Suplici,

Deputados, no dia 6

Direito de Amar: a história de um casai gay,
por Toni Reis e David Harrad.

O livro trata de dois homosse

ue
é possível ser gay assumido e ser
um cidadão respeitado e que con
tribui para o bem estar da comu
nidade.

●PRECONCEITO
●ATIVISMO E MILITÂNCIA

no
preíâdo do livro que foi lançado nacio
nalmente, emBrasília, no Espaço Cultu
ral da Câmara dos  de
agosto às 10 horas. Em Curitiba pode ser
encontrado nas livrarias Curitiba e
Chignone. O IKto custa R$20,00 através
do reembolso postal;

Caixa Postal 1095 -
80001-970 Curitiba - PR

O pagamento pelo correio deve i|
ser feito através de cheque cruzado e
nominal a Antônio Luiz Martins dos
Reis. - Parte das vendas do livro será
doada ao Grupo Dignidade.xuais que vivem juntos há seis anos.

Expõe suas vidas desde a infância e
depois sua vida em comum. Discute
as dificuldades e as satisfações de vi- ●OESTRANGEIROGAYNOBRASIL
verem juntos e explora problemas «CONTRATO DE UNIÃO CIVIL
enfrentadas socialmente pelos homos- *UMA PALAVRA PARA OS PAIS
sexuais. Toni e David são conheci- DE GAYS E LÉSBICAS
dos por sua luta em prol dos direitos ●APÊNDICE: Justificativa do Projeto
dos gays, lésbicas e travestis em deLein°1.151/95-ContratodeUnião
Curitiba e no Brasil. O livro tem a Civil entre pessoas do mesmo sexo

Marta Suplicy em Curitiba
A Deputada Federa pelo Devon-s, Para compra do convite

PT, Marta Suplicy vai estar em ou maióres infqrrnações entre, ern-
Curitiba no dia 16 de agosto pára contato com para o Comitê Tóru
participar do lançamento dó livro Réis ::Çoim^ Riiá Cruz Machá-
“Direito de Amar - a história de do,353\Gonjühtó;03
um casal gay”. Além disso a Fone/fax; 041 2329829
deputada participará de almoço BIP dq Candidato : 041 200-1166
de apoio à candidatura Toni Réis, AP. 153727 i E-irrtáil:
as 12:30 horas no Restaurante tònireisÍ3.Ô24pt@ávâlpmáúl.com.br

seguinte seqüência;
●O ENCONTRO

Prefácio por Marta
Suplicy

Elle & Lui
Uma nova maneira de encontrar seu par ideal

Inteligente, estável financeira e
emocionalmente, discreto e carinho
so. Esta é a descrição básica do par
ideal para a maioria das pessoas.

Mas onde encontrá-lo ? Como

que desde sua inauguração no início
de junho, já cadastrou mais de 30 cli-

Os interessados passam por en- contrário das mulheres que de-
trevistas, preenchem questionári- monstram preferência por pesso-
os detalhados, aos quais é anexa- as que possam entrosar-se
da foto de rosto, num processo rapidamente no seu meio. Existem
pessoal e absolutamente sigiloso, também uma preocupação grande
com custos de R$ 490,00 para ins- com a segurança dos clientes em
crição anual e R$ 270,00 semes- função disso os interessados
Irai e que podem ser parcelados, sinam termo legal onde declaram

“Encontramos pessoas com a veracidade das informações presta-
todos os tipos de expectativa, das à agência. Afinal,  ' quanto mais
desde o executivo que quer um verdadeira e sincera for
companheiro para viagens de final
de semana até

as-

a pessoa,
mais chances terá de encontrar seu

aqueles que tipo ideal

entes. São homens e mulheres, na fai
xa de 20 a 60 anos que tem, em sua
maioria, nível superior e estabilidade

identificá-lo ? Como descobrir as financeira. A escolha de Curitiba para
um serviço deste tipo está embasada,

Esta não é uma tarefa fácil, es- segundo Paulo Siqueira, proprietário
pecialmente para homens e mulheres da agência, em estudos de mercado
que não tem tempo ou disposição para que apontam  a liberalidade do sul do
o roteiro de busca em bares, boates país. “Além disso se Curitiba se pro-
ou pontos de encontro. Mais difícil pÕe a ser uma cidade de primeiro
ainda quando esta busca se dá no ter- mundo deve demonstrar isso na sua
reno homossexual.

afinidades e diferenças ?

concepção de vida, pois quem faz uma
. A ELLE & LUI vai

cidade é sua população.”
Os clientes buscam companhei

ros ou companheiras para relaciona
mentos estáveis, embora a maioria

eira dividir a mesma casa.nao ç

querem alguém para um
relacionamento social e familiar”..

estar em breve na INTERNET,
Pensando nisso e ligado à uma

tendência mundial de aproximação de
pessoas por serviços especializados
surgiu, em Curitiba a ELLE & LUI -
Assessoria em Relações Humanas,

tornando-se a primeira agência do
afirma Paulo Siqueira. Segundo gênero da América Latina a fazer
ele os homens são mais lentos,
resistem mais à introduzir o novo

parte da Rede. Interessados po
dem marcar entrevista através do

companheirfif o meio familiar, ao telefone (041) 264-9863.
■s'(r


