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Derrubando preconceitos e conquistando novos espaços.
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Com a Igreja dividida
sobre o assunto, o debate
em tomo do contrato de
união civil está avançando. A Igreja já sinaliza
que não é' possível
aceitar a discriminação e
violência contra os homossexuais, embora
condene a prática em seu

“rigor doutrinai
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Em ^

depoimento à Comissão ^
Especial, que está analisando o projeto da g
deputada Marta Suplicy ^
(PT-SP), o padre Leonard q
Martin sugeriu emendas .
U
A principal delas é a
idade mínima de 25 anos ^
para a celebração do S
contrato de união civil.
Isso protegeria, no entendimento dele, os jovens
que não tem clareza de
uma “condição definitiva",
para os quais a
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“homossexualidade pode ^
ser uma tendência transi- _
tória". tt
Os argumentos do padre 0
caminham para os dois h
lados e não apontam q
conclusão, afirmou
Marta Suplicy, autora
do projeto, no
entanto esse tipo de
postura pode ser
favorável à
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aprovação,
Falta maior mobilização
dos que serão diretamente beneficiados pela
nova lei. Mas as eleições
96 mostraram que estamos longe de uma
consciência política dos
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gays em todo o Brasil.
Com a eleição de apenas
um vereador, o travesti
Kátia Tapeti, do Piaui,
fica clara a necessidade
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I SIMPOSIO NAO OtVIU
PESSOAS ATINGIDAS PELO
PRECONCEITO

G.L86/87
uma:vez;:in^;com.ai:

dias 25/26 e 27 de setembro passado o I Simpósio sobre
Preconceito da região sul estar promovendo este tipo de
discussão. Falando sobre o preconceito vimos mestres,
doutores eprofessores dediversas áreas, com currículos
invejáveis. Lamentável a ausência daqueles que
vivenciam na pele e no dia a dia o preconceito. Nenhum
representante de grupos organizados foi consultado ou
con\àdado para debater o assunto, embora estivessem
na platéia ouvindo o resultado de pesquisas acadêmicas,
importantes não há dúvida, mas distanciadasdo cotidiano
A mesa redonda “Os sujeitos do preconceito” não
trouxe os "sujeitos”. Questionada sobre a ausência de
algum negro à mesa, uma das organizadoras respondeu
que não importava a cor da pele, mas o currículo do
palestrante. Ora, não há que se questionar a capacidade
acadêmica dos convidados, mas é no mínimo estranho
um debate que não dá voz àqueles que vivenciam, na
pele, o preconceito. A discussão do preconceito sexual
ficou restrita à mulher e o mercado de trabalho. Ao falar
sobre homossexualidade a palestrante demonstrou que
seu conhecimento sobre o tema era pequeno ao citar
uma entrevista equivocada do dramaturgo Aguinaldo
Silva na qual ele se refere ao contrato de união civil
como“casamentogay”. InfelizmenteoGrupo Dignidade
não foi convidado, pois podería indicar alguém com um
curriculum tão espetacular quanto os presentes ao
Simpósio e que, com certeza, esclarecería muito bem as
questões relativas ao preconceito sexual, em todos os
sentidos seja heterossexual, homossexual ou bissexual.

THERMAS INTERNACIONAL

Vamos esperar
o II Simpósio na
expectativa que
essas falhas sejam
corrigidas e que
sejam convidados
tambémmilitantes
. de organizações
quelutamtodosos
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voz não for ouvida. ^
Toni Reis
LJ
Vice-presidenle
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Excelente a idéia da Secretaria de Justiça e Cidadania
e do Fórum da Cidadania ao realizar em Curitiba nos
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Francisco Carlos dos Sanlos

de ampliar a discussão
política (e porque não a
compreensão do que é LÜ
política) entre os gays e Q
outi^os grupos U
marginalizados.
É bom lembrar que na
Europa e nos Estados
Unidos os avanços,
conquistas e leis favoráveis aos homossexuais só
foram conseguidos com
luta, articulação e consciência política. Somos
muitos e estamos em
todas as partes. Isso não
é 0 bastante se a nossa
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dias contra o pre
conceito, sentindo

AV. SOUZA NAVES. 5Z0
CURITIBA — PR
00050 040
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FONE: (041) 262-4582

na pele o que si^fica isso, mesmo
sem ter feito aprofimdados estudos
acadêmicos.

fone/f^.Ô45-572-i 2;i5), v'
■.
®iêo, g^^ls vãpi^itar Fçjzfdo -i^açu' como
ja awjteca^|aií
cçali

^j^rá^ti£^^argèitátt^

couiMnm cflN & snookca 08fl
oDcínlm
da^te

snoc^r tem agora uma
âgryâwlé^ass^-

m
■

GilVS NAS AUrCS

abem
?;]: V íhinn ^
f pK&ljs
'Ív:'técnica.s nm»
^
iic tiHco

‘

com â"FoÍhá, que csíá
novembro no Parque do
^
í'íiulo reúne 62 artistas
t^^^dências. temáticas e
por uma conusvisitou mais de 1,3 mil
temática
° Srasil l>o}.s delcss icm uma
Hii Sudbmck
°
carioca
rtraiii Aimíá? j
o escultor ccaronsc
£8mfi^^'2mros.EliSudbrack faz
das posturas das

»conografiaS^“\
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'“«ot^iftibnnações }>odcm ser obtidas
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Eduoração Eímômca: Cristina Vennclho
Este Jornal faz parte do Projeto Ana de Noé. que visa a prevenção da AIDS entre

-R
fileira

Pessoas Ii.rij-

“s 32*=!' --«.sr/rss'. ■ T

" °'
● Tirae^^ ,

AlDSdoMinisteriodaSaú^eaKirneUSocielydeTorantoTjJ^^^OlwWe^^^^^

PARTICIPE DAS REliMÔES DO DIGNIDADE

I CONGRESSO DE PREVENÇÃO ÀS DST/AIDS

Todos os sábados às 20 horas, discussão de temas que

Modelos de prevenção, redução de danos,elaboração de projetos. Esses são
algiins dos temas a serem discutidos de 18 a 20 de dezembro no I Congresso de
Prevenção às DST/AIDS que será realizado em Salvador - BA. Organizado pelo
Prt^rama Nacional de DST/AEDS do Ministério da Saúde o encontro vai reunir,
durante três dias, cerca de 400 profissionais brasileiros e de países do Cone Sul.
Segundo Pedro Chequer, coordenador geral substituto do PN DST/AIDS,o
primeiro grande fórum nacional para a sistematização dos diferentes campos de
conhecimento e de ação que convergem para o problema de prevenção da AIDS.

interessam a todos. Conheça os temas que vão ser discutidos
até o final do ano:
Dia 02/11 - Quem pode adotaruma criança? com Toni Reis
Dia 09/11 - Fidelidade, o que une com Marcelo Stone
Dia 16/11 - Contrato de união civil
Dia 23/11 - Família e homossexualidade, com Duda
Dia 30/11 - Assumir-se, com Marcela Prado e Toni Reis

CONSCIENTIZAR E
ORGANIZAR

SER ENTENDIDA
MÍRIAM
Não é diferente, nem espantoso e
nem sempre difícil, mas tem capaci
dade curativa para o espirito.
Medo? O tempo acaba anunciando
que ele é só um complemento
maravilhoso.
Ter reminiscências tão próximas de
Sapho é como ter consciência dos
próprios sonhos e desejos, é ser livre,
etérea, é participar da vida quando ela
nos convida para apreciar o que de
mais evolutivo habita em nossas
almas, e esse convite tão digno e
abençoado nos autoriza a chamá-lo
simplesmente de amor. É o amor entre
mulheres, que merece muita reflexão,
respeito, merece compreensão e
companheirismo e por que não uma
pitada de ciúme e egoísmo se estiver
mos ao lado de nossa "amiga íntima".
Então, quando sentires que esse
sopro de vida está se aproximando não
sucumba em nenhum momento, apenas
abra seu coração para o que o univer
so te reserva de mais lindo e só feche-o
quando tlyer a certeza de ter captado a
mentem,^ sua mensagem.

Organizar um grupo gay exige
bem mais que disposição e traba
lho ,existem procedimentos legais
que devem ser seguidos e algumas
dicas para o sucesso do grupo.
Pensando nisso o Dignidade
organizou um KIT para formação
de grupos, que contem todas as
dicas, modelos de documentos e
recomendações necessárias. Os
interessados podem procurar Toni
Reis Coordenador de Projetos do
Grupo, Caixa Postal 1095
CEP 80.001-970 - Curitiba/PR

TH€RIVIÍ1S
59
ÜNLY FOR MEN

Fone/FAX:(041)222-3999
TODOS OS DIAS
17:00 AS 24:00HS

OFICINAS DE
SENSIBILIZAÇÃO E
PREVENÇÃO
A prevenção da AIDS exige
atualização constante. Escolas ou
empresas interessadas em oficinas
de prevenção e sensibilização
podem proçurar a Coordenação de
Projetos dò Dignidade. Os horários
e preços das oficinas são a
combinar.

PREVENSIDA
O Grupo Dignidade continua marcando sua
presença em eventos internacionais. Em
agosto Marcela Prado (Grupo Esperança) e
Anne Silva (Secretaria de mulheres do
Dignidade) participaram do II Prevensida que
aconteceu na cidade de Santa Fé, Argentina.
O encontro contou com exposição
internacional sobre campanhas de prevenção
de AIDS,al^ de debates e seminários sobre
0 assunto. Entre as resoluções finais ficou a
formação de uma comissão que vai articular
os grupos de todo o cone sul. Nossas
representantes fazem parte da comissão.

HOMOFOBIA

Dia 07/12 - O que é homossexualidade?
Dia 14/12 - Festa de Confraternização de Final de Ano,
Neto, Francisco e Joseph

Centro
R: Altred» Uutren. 59
Tel: 971-7671 - Curitiba - PR

Uiuitnienk: <lu 16:00 it 24M b
SexuscSibidos U«o3:0abduimnbl

R. AMINTAS nii BARKOS,749
«0.060-200 ● CURmOA - PR
8(041)262-1982

Eleições 96
CANDIDATO GAY ELEITO NO PIAUÍ
Nas eleições para as Câmaras Municipais em todo pais apenas um dos 12
candidatos da comunidade gay, foi eleito, o travesti Kátia Tapeti de Colônia do
Piauí. Kátia entrou em seu segundo mandato e foi o candidato mais votado da
cidade. Segundo o jornal Folha de São Paulo, Kátia é favorita para ocupar a
presidência da Câmara e pretende se candidatar à prefeitura no ano 2.000.
Entre os candidatos gays, Toni Reis, coordenador de Projetos do Grupo
Dignidade foi o que obteve o maior percentual de votos,com 0,32% do total. Toni
conseguiu 2.634,foi o sexto mais votado do Partido dos Trabalhadores cm Curitiba
e ficou com uma suplência. No geral os candidatos gaysatingiram0,l%dototal
de votos em suas cidades. Em números absolutos a maior votação foi ade Cláudio
Nascimento,do Grupo arco-íris do Rio dc Janeiro,com 3.113 votos,representando
0,09% do total da sua cidade.
Fome:Foiha de São Paulo - 13 de outubro de 1996

TONI REIS AGRADECE
U.

Como candidato à Câmara Municipal de Curitiba, pelo Partido dos
Trabalhadores, aproveito o espaço do JornalFolha deParreira,paraagradecer
a todos os que acreditaram na minha proposta, não apenas para a comunidade
gay, mas para todos que defendem cidadania e direitos humanos para todos. E
importantesalientaroapoio e esforço de todos os que participaram da campanha,
seja através de trabalho diário no comitê eleitoral, seja através da divulgação de
nossa proposta e do seu voto. Ainda temos muito caminho pelafrente, mas a
oportunidade de mostrar à comunidade curitibana que somos capazes e temos
propostas para a sociedade,foifimdamental.
Meus agradecimentos a todos."

Está proibida a presença de homos
sexuais. Esta é a mais nova norma do
Snooker Bar 21, localizado na Mare
chal Deodoro, esquina da Muricy. A
atitude preconceituosa não é explicita,
mas muita gente já foi convidada a se
retirar do estabelecimento.
Portanto, bibas, barbies, lés, monas
e otras cositas mas, vamos dizer não à
discriminação e parar de frequentar o
21. A cidade tem outras opç^ para
nós, entendidos e entendidas.

● SAUNA A VAPOR
E FINLANDESA
. MASSAGEM
« SALA DE VÍDEO E TV
. SNACK BAR
● RELAX

FIRMA

í

BRIGITT
BEAULIEU
ARRASA NA NOITE CLRITIBANA
Tudocomeçou em bares de anúgos em Maringá,norte do Paranáem um show
com roupa improvisada com tecido de cortina. A brincadeira agradou e estava
aberto o caminho para a criação de Brigitt Bcaulieu,a drag queen que arrasa nas
noites curitibanas. Brigitt pode ser encontrada na Queen, na La Belle ou em um
dosinúmerosshowsquefaz na cidade
há quatro anos. Antes de chegar em
Curitiba brilhava em Londrina,
Campinas, Rio de Janeiro.
“Nõo concordo com o rótulo de
cidade conservadora paraCuritiba.
Omercadosim,é um poucofechado,
mas uma drag é bem aceita, vista
como umfetiche, uma brincadeira”
A afirmação é de André,alter-ego de
Brigitt. Ele,que vive em função dela,
dizsaberdifbrenciar os papéis:“Vivo
para ela,costuro,procuro acessórios,
ensaioshows,vivcncio o personagem,
pois ser drag ou transformista é antes
de tudo ser artista”. Brigitt, que
interpreta Carmem Miranda,Marilyn
Monroe e muitas outras está sempre
em busca da perfeição. André que
sabe sonhar “com os pés no chão”,
tem clareza de sua condição de
gay assumido, sabe que Brigitt
pode chocar e evita choque com
vizinhos e mesmo com a mãe que
entende seu lado artístico. "È
preciso saber respeitar os outros
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para que nos respeitem,dizAndré
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que acredita que ser feliz é
assumir,parasimesmo,emprimeiro
lugar."

EU NÃO SOU GAY, EU SOU UIVI
Elias Cândido de Oliveira

Resolvi traduzir de um jornal francês,
chamado Gay Pied Hebdo, uma
matéria forte que, com certeza tem
muito a ver conosco. Apesar da
distância e da realidade diferente,
Pablo Roy detona com sua metra
lhadora de palavras, a realidade do
mundo homossexual de seu país. A
força é tamanha que atravessa o mar e
vem nos acertar em cheio. Confira
você mesmo.
“Como sublinha Elizaoeth BlamUtcr na revista
Inlervicw(lrancesa), na nossa sociedade democrática
temos o direito dc chamar qualquer pessoa na nia de
bidui, louca, veado, ntaricona ou passiva. Todo mundo
ri . Eu acho isso escandaloso. Hoje a.spessoas])odeni ser,
^ problema algum homofõficas militantes. Eu estou
de ai^o com ela nesse ponto e mc sinto no direito.
prijKipalmentc cm relação i comunidade gay, que está
cada vez mais esquisita de mc proclamar veado, bichalouca ou até mesmo travesti.
Eu sou voado, bicha-louca, travesti, porque a
homossexualidade dee anos 90. seus códigos, suas
representações c sua produção aliena os espíritos
iiberlánose líbolinos. !Íta homossexualidade c branca,
ntascuiina, transparente, clean, estereotipada, america
nizada. bem comptatada demais. Ela mc provoca desejn
de retomo ao ba.sfoncL ao submimdo do tempo cm quceu
era bem jovem. O escorregar rio nome dos movimernos
gay/Iésbicos dos anos 70 - que eram do tipo “Viados c
S.-ipat3cs na luta" para o quese Icm hoje nos anos 90 que

sSo “Gays buscando leis", mostra o quanto sc tcin sede
de normas, de banalizaçio, de integraçlo.
Aurúformidadcmechateia.Omododcvidagaynâo
í mais libertino, nem mais libertador, Um gay deve ser
jovem, bonito, fioosc posshel, possuir um apá no bairro
legal, ser esportivo, anlcnado, freqQentar todas as festas
e se esbaldar. Agora n3o somos mais veados, mas gays;
nlosomosmaiscabelcirciros, mas “estilistascapilares",
não somos mais pervertidos e sim turistas sexuais.
Masoquescráqucseescondeatrásdcsscveraiz|ay
moderno c limpo, liberto, digamos fashion ? Quase
sònprc tem alguém solitário, vivendo sozinho ou com
alguém sem valores estabelecidos, sc agarrando
desc^ieradamcnle is norotas ditadas pelo centro da
moda ou do comportamento ( para nós Rio, São Paulo,
Nova Iorque).
Os heteros não são em nada melhores. Eles também
querem o refcrwicia! mamâe/esposa/ família/filhos...
Então, quem são os responsáveis por esta falência
intelectual e afetiva ? A sociedade, a mídia tem muita
culpa. Eu creio que os gays mais velhos não souberam
criar verdadeiros espaços de liberdade, dc convivência e
porquctiào de reflexãoe encorajamento evaiorização da
ação homossexual.
Acabada a onda de militância gay. du folclore do
gay conscientizado e toda a crervescência, o que é que
resta para esta bela juventude homossexual, além das
boalessupcrioladasondesepodc encontrar outros iguais,
esses bares onde sc pode beber, tomar essas pílulas dc
relieidade, esses grupos organizados ranzinzas e sem
graça, esses dancings que mascaram a falia de
comunicação. Além da AiDS tem ainda o problema do
desemprego.
Muitos j^ys preferiram militar, ou melhor aluar n.i

prevenção i AiDS à milrtàneia hnn,,-..
enf.m,nossacontribuiçâotcmsidom^’^‘‘’"“’
penso que queriamosmudor nossas^T,^.“'=^
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que
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-q
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no^roupasenCX^J^^^.
se tomaram as maldhas que empSir' ^
homossexual, Homossexua^e^T’*
do
««neçaram a querer ot^anizar
'^P^ados
discursos,
"“w vida e nossos
A a^hçao dos estereótipos soci«i.
os quais lutávamos foi lomadac ^ 7i f
'«'tra
campos da sociedade.
●®5milada para muitos
Ondeabidialoucatiravasarra,!.. ..
regra estabelecida, o gay t^„^
''P^cic de
rcspeil^. orgulhoso de sia
'«Ponsável.
Câsado<ral^oreehadaouabo7*^“«“l- Ele 6
novidades propostas pelo mcrÍSf7''°^'‘"h<i«
mídia se mteresse por ele
’ ^‘“rcliEQuea
ganhMrto dinheiro ás suas
'
bus^las, como todos os sapams
aguiha. 0 gay tem quo
«w saltos
aparecer, antes dc dcsapai^ ^ "Parecer. sempre
tomaroveIhoeamigo^i^Ei7P
para se
para ser um gay lOO^peroinadaT^^S^^^^nsclhos
pele.
de .scmiinemos pass^if
* n« da
ra.v
no vcstiif só sc for uma boa t.rir\’
os
vc^is cm público, nada 2 eS[! '
pohuca ó uma merda). Énccesii?
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Ele escmprefortc.de aço
jamais
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Tomar meu bnm lanch
' "0 Mac Do, fazer
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tal, ir na livraria
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Ptefiro
''●vct.
* outros, eu
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"lundo onH.. ■
perder doecraeoU!
Rav,
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infem^

vapores, seus humores, suas
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ntercadoria.
hnbalho para sc encaixar nesse

somwl
^ Que os Matou
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Tony Barbosa dá as dicas

Henrique Lótus e Joseph

VERÃO BÁSICO GAY
Calor, passeios, praia e milhares de
l>ofes maravilhosos em trajes sumários,ali, do seu ladinho. Sim,é verão
® 0 sol brilha lá fora para alegria de
corpinho branquela. O que você
6stá esperando para desabrochar na
®^Çào do fervo? Porém “devagar

que você goste deste tipo de,
digamos, abordagem. Pode
usarumabermudinha,um tênis
decente e uma camiseta
bacana, mas não exagere no
approach praiano. Chinelos,
nem pensar!

0 andor, que o santinho é de
pancaJce; apesar do calor, não vá

Agora é hora de viajar.
Vamos arrumar a malinha, a

muita sede ao pote, para não
acabar queimado(acho que misturei

frasqueira e a pochete, certo ?
Cuidado com p excesso de

os ditados mas tudo bem). Vamos a
^gumas dicas úteis para que as doces
recordações do verão te aqueçam
“urante o outono e inverno(Credo !
está parecendo letra de música

bagagem. Tem umas loucas
pensam que praia é como
transatlântico antigo ; de dia
floridos trajes para o ar livre e,
^ ^oite, roupa de gala para

rio Wando).
Em
primeiríssimo lugar, como
^riaestecoipinho,hein?Nãoadianta
^ esconder e achW que não é com
''“cê.OIhe-senoespelhoeresponda:
'^eram todos aqueles doces, toda
àquela cerveja e sanduíches de
"l^ntgada?Pois é, meu bem,agora
adianta se internar na academia e

jantar com o capitão. Caia na
real; roupas leves coloridas
ma non troppo, uns modeUnhos mais descolados para a
noite (sim, porque o fervo
continua nas madrugadas
jitorâneas)e algumas toalhas,
pora os acessórios básicos e
seus artigos de toucador,

pelo tempo perdido. Você

porque você não e obngado,

^J>da pode dar uma malhadinha
mas ginástica não é Santa

certo?
Pronto,vocêjá passou pela
tortura das estradas cheias,já
subiu e desceu todas as serras
daencostabrasileira,játomou

í^'rirges para fazer milagre. Em
“'rimo caso faça uma dieta rápida e
^*tforme-se com os parcos resultaSenão, desencane e mande ver
ínodelinho. Agora, se a situação
®stámuitotráeica,meucaro, esqueça
Verão efaça a linhadark-afinal
The Cure está de volta !

oramin para nao vomitar e.
Lexotan para se acalmarseu
e,
fmalmente chegou ao
destino: o litoral e suas
promessas deprazer,diversão

, t^esolvido o problema do conteúvamos ao invólucro. Enquanto
ainda está na cidade e não na
favor ter um mínimo de bom

e homens(se bem que os res
são a mesma coisa, nao e.)
Vá com calma!
yai dar uma de deses-

Não é porque está quente que
vai sair de sunga verde-Iimão
f^*as ruas da cidade,em pleno dia de
J®>nana, Também não é uma boa
riesfilar pela Rua XV até a Praça
,^rio, honey, usando um short!^a, tênis clarinho e camisetinha

largar as malas no chao
jacozinhaeseplantamaareia
mandioquinha. Pnmeiro
j^stale decentemente, para
j,gobagunçarocoretologode
Coloque suas coisas no
tome um banho para

o umbiguinho peludo de fora.
>éroupadebibaàbeira-marenão
.“®'ra-asfalto Isso sem contar o

fl^ar o pó da viagem e, dai sim,
coloque seu modelo-praia e
gjg^ para a orla marítima

h

de depravações daqueles
finíssimos que trabalham em
^'istruções e caminhões - a não ser

Ah,o que usar,o que levar?
perca a próxima edição,
meu bem '

Não importa se você é
underground,mauricinho,patricinhaou clubber,o importante é
compreender e aceitar. Este é o
propósito do Mercado Mundo
Mix que pela segunda vez em
Curitiba, gritou altíssimo,
utilizando os 4.000 m^ do
Marumby Center e contando,
logicamente, com os designers
mais conhecidos do país. O
Mercado se supera cada vez
mais {na nossa visão), Já na
visão dos expositores o público
curitibano ainda é ftio e old
fashioned, mas educado.
Desta vez o público já se
soltou um pouquinho mais.
Quem era mauricinho tentou

cn

serciubber. Masfaltamuitopara
Curitibapoderse dizer fashion.
por exemplo nós não temos uma
casa clubber, exclusivamente
clubber por aqui. “Os poucos
clubbers que vemossó saem de
casa quando há uma grande
festa”, diz Carol, promoter do
Mercado aqui em

ecléticos e se ajustarem bem ao
clima sulista. O pobrezinho, no
entanto também levou “elza” de
um sujeito que deu golpe em no
mínimo três estantes do Mercado.
Mas quem ficou feliz mesmo
foi opessoal do Bar da QueenMix
Club. Pela primeira vez no
Mercado,a Queen botou fogo no
povo GLS, contou com suas já
famosíssimas drags residentes:
Brigitt Bealieu,PaolaFulI ePauIita
Mouse e as esnnrrariifa^ Van
Grega, Sharon e Darling. Sem
dúvida nenhuma foi poínt obriga
tório de Ias bibas queridas que
desfilavamdandoclose.Todos que
já são fi-eqüentadores habituais da
casa não se aguentaram(eu não
disse aquendaram)e acabarampor
contagiar a todos com os ritmos
mais undergrounds possíveis.
O Mundo Mix foi um sucesso
graças à sua comissão organi
zadora Nossos agradecimentos à
André Gentil e à todos que
organizaram o Mercado.

Curitiba
Cláudia, da Ultra
( aquela das roupas
de maconha),nãotem
do que reclamar.
Além de ter ven
dido muito, prefere
CuritibaaoRioou São
Paulo. Aqui as pes
soas são mais educa
das e tem bom gosto
parase vestir,em São
Paulo o público é mais under
ground, diz ela. Quanto às
reações do público, Luizão,
designer da Orbital, que traba
lha com moda há três anos em
Curitiba,jáhaviaprevisto,“nós
sabíamos que o público seria
mais velho e familiar”. Marcelo,
designer do “Será o Benedito”,
achou Curitiba ótima. Só no
sábado todo seu estoque de
jaquetas foi exterminado. Na
primeira edição vendeu muito
mais do que em São Paulo, por
seus produtos serem muito

OMM INC.OIMTRAR
Svr i_o Benedito
Planei Mix- Shopping
Todesüiifn 1’laza, Loja 46
Batei - Curitiba
equipment&
Hemp Wear
Ru^Augusta, 2,690
;l<^a 15 - S.Paulo,
^f)ll) 280-4397
-#1 1)6915-8777
Orbitai
le;(041)253-5047
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JFERÊNCIA NACIONAL
DE SAÚDE AVANÇA NA
QUESTÃO DA AIDS

o Dignidade esteve presente à X Conferência
Nacional de Saúde. Francisco Carlos dos Santos,
participou como delegado pelo Paraná do encontro
que aconteceu em Brasília de 02 a 06 de setembro
passado com a participação de 3.600 delegados e 600
obseryadores/convidados. Foram realizadas duas
reuniões especificas sobre AIDS e outras três em
conjunto com representantes de outras patologias e de
portadores de necessidades especiais. Junto com eles
estamostentando organizar um encontro específico de
portadores de patologias e necessidades especiais,
preparando a reunião que acontecerá em São Paulo no
mês de dezembro. A reunião,do Conselho Nacionalde
Saúde, vai definir as vagas para estas categorias.
Os representantes de gmpos ligados à questão da
AIDS conseguiram passar três moções importantes
no que diz respeito a medicações,exames como carga
viral, CD4eoutros.OrelatóriofinaldaXConferência,
quando pronto, será encaminhado a todos os
participantes.

D ISCRIMINAÇÃO
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Congresso Brasileiro DST/AIDS

Modelos de prevenção, redução de
danos, elaboração de projetos. Esses são
alguns dos temas a setrem discutidos de
18 a 20 de dezembro no I Congresso Brasileiro de
Prevenção das DST/AIDS.
Dutante três dias cerca de 400 profissionais

O Encontro também sofreu um ato

brasileiros e depaíses do Cone Sul estarão reunidos
naquele que, pretende-se, será o primeiro grande

dediscríminação,pelaCatedralPresbiteriana
do Rio de Janeiro, que depois de já ter
concordado em ceder parte de seu espaço,
voltou atrás. A alegação foi de que não
podería sediar os eventos pois se tratava de
assuntos ligados à sexualidade. A organização do
Encontro enviou carta ao Conselho da Catedral

fórum nacional para a sistematização dos diferentes
camposdoconhecimentoedeaçãoqueconvergem
para o problema de prevenção da AIDS. Serão
apresentados trabalhos desenvolvidos nas áreas de
prevenção primária e secundária; valorizadas as
ações locais de prevenção através da troca e do
compartilhardeinformaçõestécnicas;dadiscussão

protestando contra a atitude conservadora e antireligiosa, uma vez que se trata de uma epidemia
humana,contemporâneae universal. A atitude foi
“um ato que nos leva à cena retratada no Novo
Testamento,em que Cristo conclama aos que não
tivessem pecado que atirassem a primeira pedra
na prostituta. A pedra foi atirada pela maioria
conservadora do Conselho em crianças e
adolescentes portadores do vírus; homens e
mulheres infectados; ativistas que desenvolvem
um trabalho solidário na luta contra a AIDS;
comunidades historicamente excluídas, cientistas
e profissionais dedicados nas mais diversas áreas
de saúde.”

das experiências, seus problemas, metodologias e
soluções. Experiências essas que poderão ser
inscritas para a apresentação oral ou sob aforma de
pôster, As participações, entretanto, não ficarão
restritas aos trabalhos. O Congresso de Prevenção
contará ainda com conferências e oficinas de

Emoção e alegria de rever amigos, troca de
experiência e novas informações. Isso e muito mais
aconteceu no VI EncontroNacionalde pessoas vivendo
com HIV/AIDS e na II. Jornada Nacional de vacinas
anti HTV/AIDS,realizado no Rio de Janeiro nos dias
12 e 13 de outubro. Pelo Dignidade participaram
Francisco Carlos dos Santos e Denizar Canestraro e
pelo Grupo Esperança, Marcela Prado. O encontro
reuniu 800 pessoas e é segundo Chico, do Dignidade
0 melhor do país no que se refere ao HTV/AIDS. Os
ausentes fisicamente estão presente espiritualmente,
pois como disse Silvana de Londrina - as pessoas só
"io«Temquandonãosãomaislembradas.Ealembrança
do que se foram e a luta diária dos que vivem ou
vivendamoHIV/AIDSquenosdáforçaparacontinuar
lutando”,
0 encontro, cujo lema foi “A AIDS não é mais
aquela, olha a cara dela”, contou com um dos mais
importantes cientistas do mundo, Luc Montagnier, do
^"^'^^^P^^^^Jt^deParis.Foielequedescobriuovirus
da AIDS. Ao falar
para mais de 500 pessoas na
palestra AIDS: um desafio para a ciência e para a

trabalho, para as quais todos os participantes
deverão fazer opção ao se inscrever,

AUSÊNCIA
A falta de Adriana, grande militante do grupo
Tulipa foi sentidapor todos. Os grandes ausentes
do encontro foram os travestis, suas lideranças
não participaram e a única presente foi Marcela
Prado, do Grupo Esperança do Paraná. Marcela
ministrou a oficina “Sexualidade em Tempos de
AIDS”. Para eia é muito importante que os
travestis participem ativamente dos próximos
encontros e que assumam sua bandeira de luta,
unido esforços lia luta contra a epidemia.

NCONTRO NACIONAL
RETRATA UM NOVO
TEMPO

Projeto Arca de Noé
Disque AIDS/PR
PERGUNTE AIDS
Ligue grátis e esclareça
suas dúvidas sobre a
AIDS
0800 612437

humanidade” Montagnier afirmou que hoje a AIDS
se apresenta de uma nova forma pois vivemos uma
epo^ encorajadoura para a doença mas que é preciso
utilizar as novas drogas dc maneira diferenciada para
pessoa. A carga viral e as condições gerais dos
míectados devem ser avaliadas para se conseguir um
bom resultado dos medicamentos. Uma das novidades
^onta^porelefoiapossibiüdadededesenvolvimcnto
de produtos vacinais 6m parceria com a Fundação
Rockefeller,
As vacinas também
* j,
causaram polêmica no debate
iSn^^^^^^^^^^^^^^Esparzaquodefendeu
naT 'r
*^^®"’^'”^^uaspesquisasrealizadas
annntí^'^'^ ^
Morgado, da FIOCRUZ que
^P®^®^‘”c^*stênciadegarantiassobrepossíveis
efeitos colaterais nas testagens.

Direito de Amar

Aonde está você?...

A história de um casal

iMoijgamar imüm\
.
■“ieSodeprrapMiwiieAStícfâoóf
.' ^àua QífiiiOCtefflKl di:Hlc ea

gay
Amizade, um bom bate papo, um passeio, quem sabe algo mais. _
Escreva para Aonde está você...? com seus dados pessoais. Se voce
reside em Curitiba pode usar a Caixa Postal do Dignidade - n 1095 80001-970 como ponto de contato, mas não esqueça de passar na
Os residentes de outras
sede para verificar quem escreveu para voce
cidades devem enviar número de caixa postal para resposta.
Aceitamos recados de no máximo três linhas.

Um livro que mostrar o horror c a
delícia de assumir-se e quebrar
barreiras. A vida dc Toni Reis e
David Harrad, da infância á idade
adulta, por apenas R$ 10,00 (dez
reais). Você pode comprar nas
livrarias, na Sede do Grupo
Dignidade ou encomendar pelo
telefone (041)232-9829.

^yfjoíielo
Modelo, professor de academia; 1.75.. 25 anos, 67 kg cabelos pretos olhos
castanhos claros procura arhizade sincera, ou... quem sabe. algo JJJ svora
carinhoso escreva para Willian-Caixa
procura um jovem sincerò, honesto e
Postal i,095-8C001-970Curiliba/PR.

Uma ala para o público entendido é a meta do Love Shop que vende cerca
de 500 itens eróticos, para todos os gostos. Antes dc serem importados os
produtos são testados para análise dc sua adaptação ao mercado. Há dois
meses foram instaladas cabines de video individuais onde são exibidos filmes

P™"" MrMOoTgzo

carinhosa. Foló na primeira carta. Esore.er para Caca Postal 1.095 - M00JJ7O

eróticos escolhidos pelo cliente, A iniciativa é inédita em Curitiba e entre os
títulos muitos são exclusivos para gays c lésbicas. A casa só trabalha com
lançamentos e as fitas são legendadas. Funciona até as 21 horas durante a
semana e aos sábados até as 17 horas. ( Love Shop - Rua XV de novembro,

relacionamento sério. Tenho
Pr^^curo rapazes para amizade
20 anos e quero conhecer pessoa de 20 a db

moreno, olhos.e cabelos
^
_

castanhos, Se você è extrovertido e diso

^úúior

r. . ■ .
,
r=in,iémleaal e extrovertido, que curfa a vida 0 seja
Gostaria de conhecer aigueiiuvy
,
.h^qs castanhos. Quero uma
®rtcero. Tenho 18 anos, I.SOm de-^ta..
boa amizade ou um namoro

279, conj.408 - 4° andar - fone 222-3374).

80001-970 Curitiba/PR.

I
p

^ possível mandando uma
- 80001-970 Curiüba/PR.

§

Qubano procura...
.
amioos no Brasil. 40 anos. cabelo preto, olhos
Professor de geografia quer amig
nsicologia, ecologia e muita coisa
castanhos, 1,70 m. Qosta de música,:
Rodriguez Ramirez. Calle

mais ● Cartas em qualquer

®^f,.,ncÍRè "La bien Aparecido' Lawton 10 de
Unea dei ferrocarril # 35 e/ ORTA y
Giudad de Ia Habana - CUBA
\:- W4pa4rí4... urgente
-4 70 m. 60 quilos, gosta de

Espanhol,33 anos,

am

de 20 a 40 anos qua podem

música, natureza, áffé ®
● |o Brasil e quer encontrar amigos aqui.
ascrever em português.
5(^05 - 28080 - MADRID - ESPANHA.
joséAgudó:Apar@u
■

fartas

A leitora Terezinhada ^ Nr# Co?lá^de

Brasília, enviou uma poesia para
pubiicação:

COMlÂi^
para Iara Bemquerer

mi

Ser

escfüvertdoP^ J^p-^„dçtçao
Eu. lará
por
sempre-

Costa

soia(ieymca«]p

Love Shop opção para seu prazer

^yf)aik0n
18 anos, 1,80m, olhos azuis,loatoto"
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AGEMDA
CURITIBA GLS
●j\.

BARES

. .j.

obí

iai

AGNXJS DEI - Rua Visconde do Rio Bnujço, 1087 4tlgnlm*?VI
>'
NICK HAVANA - Rua Francisco Torres, 272 - Cenlrq ● fone: 263-4884
OPÇÃO - Rua Benjamim Constant. 180, Centro - fone: 322-1180
COLUMBIA CAFÉ & SNOOKER BAR- Alameda Cabral, 521

DISCO BOATE CLUB
CLASSIC - Av. Mal. Floriano Peixoto, 1635 - Centro
ÉPOCA - Av. Iguaçu, 560 - Centro - fone: 225-2068
LA BELLE ÉPOQÜE SHOWS - Av. 7 de Setembro, 3453
Centro - fone: 224-8583
LEGENDS UNDERGRÒUND CLUB - Rua Dr. Muricy, 949
Centro ● fone: 234-1671
QUEEN MIX CLUB - Rua Alameda Cabral, 42! - Centro - fone: 223-4252
NATION - Rua Eurides Cunha, 140 - Água Verde

TERMAS/ SAUNAS
TERMAS OPINIÃO - Rua Amintas de Barros, 749
Alto XV - fone; 262-1982
TERMAS 520 - Av. Souza Naves, 520 - Cristo Rei - fone: 262 - 4582
TERMASCARACALA- RuaAlferesPoli, 1039-Centro-fone:232-7707
TERMAS 59 - Travessa Alfredo Bufien, 59 - Centro - fone: 971-7671

DIVERSOS
BOUTIQUE HIPÓTESE - Rua !>uque de Caxias, 355 - Centro
VALE DA LUA-ARTIGOS ESOTÉRICOS - RuaEimelino de Leão, 297
fone: 222-6467
LOVE SHOP - Rua XV de novembro, 279, conj. 408 - 4° andar
fone: 222-3374
NO AUGE - produtos eróticos - Rua Treze de Maio, 320, loja 03
ELLE&LUI - Assessoria cm relações humanas - marcar entrevistas pelo
fone: 264-9863
HOMEOS - Consultoria especializada cm relacionamentos afetivos
homossexuais - fone; 224-4132
STYLUS SCORTS (para executivos) ● sigilo absoluto. Masc. fem c bonecas
de luxo, fone: 991-6923

Para maiores detalhes sobre a AGENDA CURITIBA GLS
ligue para Joseph ou Henrique no Gaipo Dignidade
fone: (041) 222-3999

ir
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MILITÂNCIA GAY
LAMBÉM ENVOLVIA
RENATO RUSSO

■■i

A preocupação de
Renato Russo com a
questão homossexual ia
muito além do discurso.
Considerado integrante
informal da diretoria do
Arco íris do Rio de
Janeiro, Renato Russo
contribui e muito para a
conscientização homos
sexual no país. Seu
primeiro disco solo “The
Stonewall Celebration
Concert “de 1993 traz a
relação dos gays
brasileiros. No ano
passado, foi homenageado
na l?'’ Conferência
Mundial de Gays e
Lésbicas, realizado no Rio
de Janeiro.
Para a organização da
Conferência Renato
contribuiu com R$ 10 mil
reais além de ter
incentivado outros artistas
a apoiarem o evento.

áá

É preciso amar as pessoas como se
ff
não houvesse amanhã.
Renato Rasso

