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MULHER & SAÚDE
UM DEPOIMENTO
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É cada vez maior o número de mulheres que estão
contaminadas pelo vírus HTV(AIDS). Mas a grande
verdade, é que pouco se fala sobre o assunto quando se

^ trata de nós mulheres lésbicas, ou entendidas se preferir.
... Isso porque ainda existe uma grande parte das mulheres

que tem vergonha de falar,' ou pela simples idéia de que
O mulher com mulher não pega ou, então: “isso não vai
_ acontecer comigo”.

Q
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Ô tíniio fe;ahâncici'pubJicaàt>íaóft^
a mais lidatM^

^adajCTnats, se o anúncio had
■: tc^e <fe-policia;i^^ recratandoóficiais
"  seus qü^ros ‘‘(fe gays sabem

●  Otpúblico e os paretiies das
vmrn.-« dc crimes, que chegam aflitos”. A

aíinnaçao íoi de um chefe dc policia dò norte
da Inglaterra
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O ano está acabando e 1“
nós do Grupo Dignidade Q Há três meses atrás fíquei sabendo que uma grande

estamos fazendo um Id amiga, que residia em São Paulo, acabou sendo mais uma
balanço do ano. Ufa ! J vitima. Eu via que a vida que ela estava levando poderia
Que ano !. A política ^ resultar em um grande problema e o pouco que aprendi

deu a tônica geral. As ^ repassei para ela, mas infelizmente ela não ouviu, e
eleições passaram, e a q sempre dizia : “Isso não vai aconteceu comigo !”
luta pela aprovação do. |-

Projeto de Lei que q Naprimeirasemanadestemês,recémchegavaaomeu
regulamenta o Contrato y trabalho quando recebia triste notícia de que ela falecera

de União Civil mobilizou j nodiaanterior.Foiumtremendochoque.poisaconteceu
todos nós. O grupo ^ rápidodemais.Quandosoubemosqueelahaviacontraído

sofreu várias mudanças o vírus, já estava doente  e nada mais poderia ser feito,

- Mas aconteceu!

internas, nossa vice- Dois dias mais tarde, sua companheira resolveu fazer
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Raõiicios

homem oújQuáis^pjfói^
CLAS.^mrf^t QfCTccidàsielo
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Ta na Revista da Fc#
rcsnonrtiri' ● Us aitújicios são fcitos e

●  paia, atai a procura*
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parceiros é nacional.I
I

o exame... e para nosso desespero ela também está com
Curitiba e o presidente ~ ovírus.Eaúnicapessoacomaqualteverelaçõessexuais,

deixou o cargo, “j foi sua querida namorada, quejá não está mais entre nós.
levando a . É preciso ter maior consciência dos riscos e EVITÁ-

presidente saiu de

alteraçõesna ^ LOS.^jj ,c»u
diretoria, na vice — Não é porque a garota é uma tremenda gata, toda

agora estamos corn “ ajeitadinha com aquele olharzinho que causa arrepios na
O Francisco Carlos espinha,quevamosdeixardeusarbarreirasdeproteção

dos Santos (Chico) e na £ Quem vê cara não vê AIDS !.
presidência está o Toní O
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o risco pode ser pequeno, mas a possibilidade de se
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os. Tem m^ríí room,
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Reis. Novas pessoas **J contrair o vírus uma outra mulher para outra: EXISTE
vieram para o Grupo e ^ SIM!estão dando um novo

gás para o trabalho @ os
projetos que estamos ptocando. O Folha de —

Parreira circulou “
durante todo o ano com _j

0 patrocínio do PN/DST/ ^
AIDS e neste número “

termina o financiamento g
do Ministério da Saúde. |« A Clínica de Psicologia das Faculdades Tuiuti, implanto» Numarp..n;, . _
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sexualmente transmissíveis.
Se prevenir não é caretice...

Caretice é ver a vida se esvaindo aos poucos, por
U questão de DESCUIDO !!!.

ÜC

as vamos continuar T umprojetodeatendmentopsicológicodestinadoà pessoasque ^^emacionai h r m . ^<,cão
em frente. Temos muito H vivemcomHIV,sejamelesportadores,feiniIiaresouparceiros Elias
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mirCUNICA DA TDIUTI ATENDE
PORTADORES DE HIV m

*£?nteceu cm Bogotá

o due fazer e trabalho i ® objetivo e pnonzar e dar condições de atendimento aos *reitos hT os seLin? foi representado po
I -í u -i portadoresdovírus,atravésdeo?uipemuMdisciplinar,exteiisivI PedofiilT^°" gavs regionalização e

não vai faltar no novo < à seus fenuharese possibilitando sua reintegração no contexto a UN/Si?®™P°‘*«AlDStanS‘^ Eatina, gênefo
ano. Ateia, qj social. A Clímea fica na ma Marcelino Champagnat, 505 . oreví^r^^ ®^aborac3n .»^“’®^babalhandoemparceriaco*“

g Mefcês-telefone335-3131-ramalll8eésuperviS»ipeia ES manual de capacho pa*a
psicóloga Heloísa P. Monte. janeiro ^ ®midades «>“ homeos

São Paulo. ^®"®“''olvidasreunir-so.âonovaiii6iiiee‘“
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E não é só a AIDS, mas também outras doenças
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Sensibilização e
Prevenção

Treinamento para

Multiplicadores
' 1. >

yAté 0 dia 13 de dezembro, 240
profissionais de saúde das Regionais do
Portão, Pinheirinho, BaiiroNovo, Santa
Felicidade, Cajuru, Matriz. Boa Vista e
Boqueirão, fôtão participando de curso
de “Sensibilização e Prevenção da
AIDS”. O curso ministrado por Toni
Reis, do Grupo Dignidade, reúne até 30
pessoas de cada vez, que além da
prevenção e sensibilização discutem a
discriminação .e o preconceito. A
promoção é da Secretaria Municipal de
Saúde, de Curitiba.

Aconteceu em Porto Alegre de IS a 22
de novembro passado mais um Curso de
Treinamento para Multiplicadores ,
financiado pelo PN/DST/AÍDS, que reuniu
participantes do Paraná e do Rio Grande do
Sul. O curso foi realizado na sede da Cruz

Vermelha, da capital gaúcha e contou com
a participação de Joseph, Duda e Bethy
representando o Grupo Dignidade. O tema
foi Prevenção em AIDS e drogas.

Hi
*  iç-r I

Equipe do Curso, em Porto Alegre.

TRANSFERIDA DATA DA VOTAÇÃO DO
PROJETO DO CONTRATO DE UNIÃO CIVIL

Prevenção AIDS
entre Grupos Negros Grupo Cidadania Gay

de Niterói
A Bahia tem mais de 1800 casos

registrados de contaminação pelo vírus
HIV. Destes, a maior parte são negros e
mestiços pobres que não têm acesso a
informação oupreservativos. Para definir
estratégias de prevenção nestes grupos
foi realizado, no final de outubro, o 1
Seminário Baiano: AIDS eN^ritude. O
presidente do Grupo Gay da Bahia,
antropólogo Luiz Mott, que participou
do evento, ressaltou a importância da
prevenção entre as comunidades negras.

S^undo ele “a mitologia lorubá é muito
mais libera] que tradição judaico-cristâ.
Alguns rituais do candomblé tatuam os
seguidores com giletes e estiletes, sendo
um potencial meio de transmissão do
vírus.

O Projeto de União Civil entre pessoas do mesmo sexo, da Deputada Federal
Marta Suplici (PT/SP) teve sua votação adiada para o dia 10 de dezembro.

Por isso é importante que continuem sendo enviadas cartas paraa Comissão
Especial que está analisando o Projeto pedindo sua aprovação. E fimdamental
escrever para os membros que estão indecisos Esta campanha nacional de pressão
sobre aCampanhaNacional, organizada pelo Grupo Estruturação, de Brasília conta
com a participação de todos os grupos organizados do país. Os 34 membros da
Comissão, titulares e suplentes receberam correspondências de todas as partes,
demonstrando o quanto o Projeto é importante para  a vidn de cada um de nós. Com
a votação adiada é possível continuar escrevendo. Os interessados podem procurar
no Grupo Dignidade os endereços dos deputados que integram a Comissão.

A vitória na Comissão Especial é um primeiro passo para a aprovação do
Projeto que, se aprovado, será apresentado à Câmara Federal para votação,
provavelmente no primeiro semestre de 1997.

Está sendo oiganizado em Niterói
(RJ) um núcleo com a finalidade de
promover o debate e a ação conjunta de
todos os interessados na luta contra a

discriminação pororientação sexual, por
direitosenocombateàAIDS, OGrupo
realizou em agosto o I Cidadania Gay da
Cidade de Niterói, que contou com
debates, mostra de videos, música poesia.
O objetivofoitrazeradiscussãonacional
para a cidade, abordando temas como:

contrato de união civil, violência,
cidadania gay e luta contra a AIDS

II ENCONTRO PARANAENSE DE GAYS, LÉSBICAS E TRAVESTIS
■VL - too-i/B

07-0^dede^nbròde 1996 ' )Q jr}-..-) ●
Local: Sede do Grupo Dignidade - Travessa Tobias de Macedo, 53 - 2° andár, dóitro, Curitiba

(próximo ao Catedral) - Fone/Fax: 041 222 3999

PROGRAMAÇÃO
SÁBADO

PT GAY
A SecretariaNacionalde Movimentos

Populares reuniu em São Paulo nos dias
'29 e 30 de novanbro, militantes de todo
o pais no seminário “Avaliação e
Desafios da Conjuntura para os
Movimentos Sociais”. Da programação
fez parte a organização Setorial de Gays
e Lésbicas do PT. Do Dignidade
participou Marcelo Rigier. ^tre as
deliberações foram anecessidadedoPT
colaborar com a infeaestrutura dos
Movimoitos Fqmlares è a organização
de núcleos de gays e lésbicas em nivel
nacional dentro do PT.

Encontro Nacional
Serão realizados

janeiro de 1997 os seguinfes encontros:
21/01/97

Assembléia geral da ABGLT.
22-23/01/97

II Encontro Brasileiro de Gays e
Lésbicas que Trabalham com AIDS

24-26/01/97
XI Encontro Brasileiro de Gays,
Lésbicas e Travestis

27-29/01/97
I Encontro Latino Amtaicano deGays
e Lésbicas

Maiores Informações
CAEHUSP - Caixa Postal 392.

CEP 01390-970 São Paulo - SP.
Fone: (011)220 5657

Rede de Informação Um Outro Olhar.
Caixa Postal 65092 Sâo Paulo - SP

Farte: (011)284 5616

São Paulo em

Horário
09:00

Atividade
Apresentação das pessoas presentes - Apresentação dós grupos - Análise da sihiaçâo no
Paraná
Discriminação Preconceito AIDS - Dificuldades - Sucessos
ALMOÇO
Plano Anual de Ação
Assembléia Geral da ASBRAGEL - Eleição da Nova Diretoria - Aprovação do Plano de
Ação
Encerramento
Reuruão do Gmpo Dignidade - Festa de Confraternização
Tur Noturno de Boates/Bares

12:00
14:00
16:00

18:00
20:00
23:00

DOMINGO UVRE

PROMOÇÃO

Grupo Digmdade ● Conscientização e Emancipação Homossexual
Grupo Esperança - Construindo a Cidadania dos Travestis

Associação Sul Brasileira de Gays e Lésbicas - ASBRAGEL
Associação Brasileira de Gays, Lésbicas e Travestis - ABGLT

iFRM f :■
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HELIZIANNE

11 ANOS DE CONQLISTAS
Como toda ariana, ela tem muita garra e pressa. Pressa de atingir

metas, de vencer. Realizada, ela não se importa com o preconceito
e afirma, com segurança, que sempre encarou a vida de frente; “as
pessoas têm que me aceitar como sou. Se eu parasse para pensar
na sociedade, deixava de pensar em mim. Sei que quando uma porta
se fecha outra logo se abre, pois Deus sempre me ajudou muito.”'
Com muita auto-estima e paixão pelo trabalho, ela começou na noite
há 11 anos no RÍo’s Club, uma boate heterossexual, onde fazia

shows imitando Guilherme Arantes e
Fábio Jr.

EIaéHelizianne. Promoter, show-
woman, lésbica assumida, que no
dia 29 de novembro passado come
morou com grandefesta, na Boate La
Belle, seus onze anos de sucesso.
Lá estavam os amigos e o público
que a acompanha pelas casas onde

trabalha, e que já freqüentou a Manhattan Cumprice I e II, Anistia,
Insanus e Rainha On the Rocks, para citar apenas as mais recentes.
No La Belle há um ano, Helizianne sonha com uma casa só dela, mas
enquanto o sonho não se concretiza ela cuida de toda as promoções

do La Belle, o que inclui não só aparte artística  e a divulgação.
Um trabalho que faz com amor, enfrentando a concorrência da
noite.

Se eu parasse para

pensar na sociedade,
deixava de pensar em

mim

Helizianne com o Coordenador de Eventos do Dignidade. Neto. ..

4 Nome: Helizianne M S. Newton T?
/dad©-33anos '-í'

>/ofósáo: Promoter

Signo ● Áries

Religião: Espirita, "mas Deus, afâ
qualquer coisa"

Maior defeito: frnpàdènciã

Maior qíjalid$de:.$$f^efdaá9irat
Um homem.

Uma mulher.: é

Mito Moupai-^-

jWefftor; Aspes

Pior.

O au.-' é
Multa for^
muita fé ê

Um a/hO|
Uma pa'4

il^K

li■1
«tf

lôora
ni

m

trabalho m

O PÚBLICO

“Tenho um público fiel sim e com ele estabeleço uma relação
de amor/carinho/amizade. As pessoas me procuram, pedem
conselhos, se sentem íntimas, estão em busca de carinho, de
atenção, as vezes apenas de um
sorriso. Eu realmente me entrego
ao meu público. E sou muito grata a
ele, pois foi no mundo gay que me
descobrí como pessoa, como
rhulher".

“Muita gente, que sejulga chique,
aponta como brega o meu trabalho.
O engraçado é que elas estão
sempre lá, assistindo meus shovirs.
Isso porque opúblico quefreqüenta
a casa é mais popular. Ou será mais
verdadeiro 7 Acredito que não há dinheiro no mundo que pague a
riqueza interior dos bregas que frequentam minha casa. Eles não
precisam dar dose, para se afirmarem .tem coragem de ser o que
são,”

Acredito que não há
dinheiro no mundo
que pague a riqueza
interior dos bregas

quefreqüentam
minha casa

l
l

i
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GRtPO DIGNIDADE

NOVAS FORMAS DE SOUDARIEDADERespeito mútuo é o tônica da relação de Helizianne com o
Dignidade. “Gosto da organização do Grupo e da coragem de seus
membros, da forma como batalham pelas pessoas, por Isso em todas
as casas em que trabalho, procuro divulgar o Dignidade , sua luta
pela livre orientação sexual e contra a AIDS.” Há pouca preocupação
com a prevenção, na noite, afirma, por isso faz questão de em todos
os shows incentivar o uso da camisinha, “Se dependesse de mim
faria campanhas mais permanentes. As pessoas às vezes não
imaginam o que é ter o vírus".

“Colaboração e Intercâmbio - novas formas de solidariedade “ foi o
treinamento que aconteceu no Rio de Janeiro de 18  a 22 de novembro, organizo
pela ABIA - Associação Brasileira Interdisciplinar de AIDS -, O curso reuniu
representantes de ONGs de todo o país. Representando o Paraná, foi convidadapela
ABIA, Marcela Prado, presidente do Grupo Esperan^. Segundo ela “o treinamento
buscou preencher as necessidades das ONGS, num momento difícil em que
precisamos levar adiante nosso trabalho, apesardas políticas públicas ccentralizadas,
restando como saída sair com um pires na mão pedindo ̂ uda dos países ricos, para .
que o trabalho não seja interrompido".



FIQUE POR
DENTRO

VAN GREGA -

Van Grega, a drag top model
que vêm conquistando o público
curitibano com seus shows
perfbmáticos, anasou na festa
TOP GLS que aconteceu em Foz
do Iguaçu no início de novembro.
Van Grega foi a Drag convidada
para a programação do Dia
Mundial de Luta Contraa AIDS,
que aconteceu em Curitiba no
Parque Barigui. Ela pode ser
encontrada. nos grandes eventos
das boates locais comoa Época e
a Queen. Contato para shows:
200-1166 Aparelho 203115,

Tony Barbosa dá as dicas LlJ
VERÃO BÁSICO GAY

Ah! 0 que o usar, o que levar ?

Se você é daqueles que odeiam sungas, também não precisa colocar
redor dos quadris, né baby ? Ponha um short curtinho para bronzear t«rn^

^ocas e nào ficar com aquel^ p^u^Z nSSo^á
Caso você prefira uma sungmnha pode colocar ‘7'“  ^ .  ,
vestir uma três números menor só para “marcar- melho .0 J °
culatra e você é que acaba “marcado’ na prma, co  ^ cobrir 0

^ já vi gente passar ^dõ 0 cara cL deitado na areia
“ecessano. E 0 que eu chamo de ^ g^e aquelas placas de lombada.
«m^uelevolumeemboIadonorneiodo(»^.P^j^^^'lg^^.j^^^^^^jjyg^
Jambemdemateriais como crochê, pI^tiCT puja disso!

bem reforçada, senão particular. Jáviuaquelas
Outra coisa importante: não de todos começar a desfolhar

qwvão à praia v^das dos ' ^^0 tira a roupa em casa ? Não precisa
por peça até ficar so de n^o ? Porq ^ coloque

^0 ísso para tomar sol e banho também com chapéus enormes, Isso é
apenas um short e uma Cm<ü ^ tentação de levar aquelas

de tia, meu amor ! Aliás, .^«0 Tamanquinhostambémnâo ”-
sao

enonnessacolasdepalhaparaomeio ^ j^^i.^3^gejaele qual for.

êntesensuais. EJAMA^Swh^e^^^ A
Na final da tarde, você vai estar isolad ^ bem básica, portanto, um protetor
PRJteçàoparaapeleéimjJOrtantissima^ ^ pele é uma só, e dura menor

e tão importante quanto 0 maiô, do^ _ ^ giosófica hoje I). Não seja louco ●
●P^eavontadedeserjovem(gente,com^ ^ rfrépàíádbs caseiros para se
^  passar óleo de cozinha, é machucar a pele. às vezes de um
'‘««izear. O máximo que você vai co^g ^ velha. Outra
®odo fetal. Depois vai ficar lá, ® ®Spomadinhascoloridasoudecreme
?'a:nâováexagerarclotaracaracomaqi^^ Pocahontas ou de Madame
5[anco. senão o povo logo inventa de te cmuuai
ôiiUeifly. ™ federal O sol castiga a pele sem proteção

Não passar nada tambéméume^l^e^^^^^derosadapeleeficaexpo^
^omnchicotedefogo! u^a mona-camarâoe não
feito uma lagartixa ao sol. «ue abica só tem azar na vida. Não é ass^
“0 bofe. Daí se põe a chorar dizendo q ^^endo e repuxando. ficando velha,
cfeichu! se você percdier que a camiseta. Amanhã tem mais.

um tempo, vá para a sombra e ^ gponnes lindos e super-
Cuidado com a água. O que você saiba nadar. Voce não é

feaiçoeiros. Fique sempre onde Muito menos Namor.o pnncipe
Esiher WiUiaSs, nem Iara, «^Í^q£«.aue fingem estar se ^oga^^^
sobmarino.Mastani!)émteina^I^^ 53lva.vidas.Coisafeiaf
P>usaircarregadosnosbraçosdom«^ Antes de tudo, cuidado! A

Finalmentevamos ao que repleta deannadilto. grupi^os |  |

cn

'^ezessâocasoeseumperc»^^y ,n cí Inteiro na boca.  ^ \  j j
pode acabar com areia no olho e um habituais ( hora, fogo) narfe de

Na hora de abordar um gaw, jSbiW®ador nas suas co^. Também

^F®zes. Se quiser cha . para uma p .^fe^niiia comaauelesgruDos

sendo a r^ d ‘«P®””Ü,'ioxtunídade de aproximação de um
guarda sóis grudados, ^gstaqualqum*’?® com certas mocinhas.

Mtudoquantoélado.Isso^gç^velquepa*^e na hora do desespero, são
^to mais interessante. >1^ jgnto ^‘*^*®_,_,»einpienosol.seissoacontecer.

Se ela insistir, afogue-a na on
BOM VERÃO !
E me deixa tá, meu bem ?

ao

-DST
Use sempre camisinha no sexo com penetração e no sexo oral. Além

de prevenir a AIDS, evita pegar outras Doenças Sexualmente
Transmissíveis.

Identifique os sinais/sintomas mais comuns

DST SINAIS/SINTOMAS

SÍFILIS Feridas sem dor nos órgãos sexuais, caroços
e íngua na virilha, manchas em várias
partes do corpo, queda de cabelo.

GONORRÉIA
(blenoiragia, pingadeira)

Ardência ou formigamento ao urinar,
corrímento de cor amarelada ou com
sangue, gota de pus.

CANCRO MOLE
(Cavalo)

Várias feridas dolorosas com pus nos
órgãos sexuais, dor e íngua.

Íngua dolorosa, geralmente de um só lado.LINFpGRANULOMA
VENÉREO (Mula)

TRICOMONIASE
VAGINAL

Conimento amarelado com mau cheiro,
coceira, dor durante 0 ato sexual, ardência
ao urinar.

CONDILOMA
ACUMINADO
(Crista de Galo)

Verrugas no pênis, vagina ou ânus.

CANDIDÍASE
VAGINAL

Coceira forte, corrimoito de cor branca sem
cheiro, dor, órgãos gmiitais avermelhados,
ardência ao urinar.

HERPES GENITAL Pequenas bolhas nas partes externas dos
órgãos sexuais, ardência e coceira.
As bolhas se transformam em feridas.

Se você desconfiar estar com uma DST, procure 0 médico em
qualquer um dos postos de saúde. Não tome um coquetel de remédios na
fennácia. Os sintomas de várias DST podem desaparecer por si só. mas
longe de ser curadas, as DST continuem no seu corpo e voltam dc vez em
quando com efeitos muito piores.

Várias DST causam lesões na pele que facilitam a entrada do HIV no
organismo - para uma pessoacom uma DST o risco de infecção pelo HTV
aumenta em 17%.

Não dá pra bobear. Consulte 0 médico.



SALDE A mbulatóríos de atendimen-

 |ío para pessoas vivendo
com HiV e AIDS

\ ocê e o sexo mais seguro
 I Ninguém pode saber quem está com HIV, o

virus que pode se desenvolver em AIDS. Qualquer
pessoapodeestarcomHIV:jovemou velho, musculoso
ou magro, negro ou branco, do mundo gay ou não. Há
muitas pessoas com HTV que aparentam estar bem de
saúdeenemdesconfiam estarcomovirus. Éimpossível
saber quais dos nossos parceiros sexuais estão
infectados pelo HTV.
Para não correr riscos, prot^endo você e seu parceiro
ou parceira, existe uma solução simples.
Faca seio seguro sempre. Use camisinha.Se um ou
outro é portador do vírus HIV issonão importa. O sexo
seguro vai protegê-los.

Rua Barão do Rio Branco, esquina com André de
Barros (Prédio da Saúde Pública) Tel: 322 2299

Unidade de Saúde Uberaba de Cima

Rua Capitão Leônidas Marques, 648
Tel. 369 1211

Dr. Evandro S. Vilar Oda

8h00 às I2h00 (2*s, 3*s, 5*s e 6“s feiras)
Unidade de Saúde Vila Hauer

Av. Mal Floriano Peixoto, 6300
Tel. 376 2515

Dr. Luiz Carlos CoraioUa

16h00 às 19h00 (2* à 6" feira)
Unidade de Saúde Parolim

Rua Sergipe, 59 (Vila Guaira)
Tel. 332 2276

Dr. Manoel M. da Conceição
16h00 às 20h00 (2* à 6“ feira)
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0 omo fazer s^xo seguro DPara fezer sexo seguro, você precisa evitar
contato com espeima e sangue.

O HIV pode entrar no organismo até mesmo através de
uma ferida minúscula, invisível. Pequenas feridas e
lesões podem existir na boca, no pênis ou no ânus.
Além disso, apropria fricção da relaçãoproduz lesões
nessas partes do corpo. As lesões são portas de entrada
para 0 HIV.
Para evitar a infecção, se divirta com beijos, abraços,

carícias, lambidas e outros carinhos e use
(^misinha para evitar contato com sangue e
espeima.
Se você for comer, use camisinha. Se você for
dar, coloque uma camisinha no seu parceiro. Se
protege s^pre

Ao fezer sexo oraL coloque uma camisinha para
evitar que a espeima ou o líquido soninal (o líquido
que sai antes de gozar) ention em contato com a sua
boca.

ícas para negociar o sexo
mais seguro

REscolha 0 momento certo

Tente propor sexo mais seguro antes de ficar
fisicamente próximo de alguém.
Quando se deixa para conversar na hora de
transar, o tesão pode atrapalhar a negociação.
Seja direto.
Melhor dizer algo como “Kocê tem uma
camisinha? Se não, eu tenho...” A caqfi^nha
protege os dois. Lembre-se, é imfJSssívefiáber
quem é portador do vírus.

econtaminação

Mesmo se você é soropositivo, é melhor
contmuar sempre fezendo sexo mais seguro. Sem
proteção nas suas relações sexuais, você pode adquirir
novas cargas do virus, dificultando ainda mais a
capacidade do seu corpo se defender contra outras
doK^as.
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Saiba mais sobre a prevenção, Participe
das reuniões de sábado na sede do
Grupo Dignidade (Trav. Tobias de

Macedo. 53. 2° and, - próximo á Praça
Ttradentes), sempre às 20 hs.

D rogas Injetáveis
Curta a vida numa boa, sem transar drogas. Se vocêjá está nessa, use seringas descartáveis (usou

e jogoitfora), Mas se na hora só tiver uma seringa, não a use son lavá-la da seguinte forma:

c omo colocar o preservativo
Abra o pacote c<xn cuidado, não utilize os

dentes.
Segure e aperte com os dedos de uma mão o bico da
camisinha ao colocá-la na cabeça do pênis.
Desenrole a camisinha em todo o pênis com a outra
mão.
É muito importante s^rar o bico para que fique um
espaço para o espenna.
Lubrifique a camisinha usando um creme à base de
água como KY.
Depois de gozar, retire o pênis enquanto estiver duro,
sarando a camisinha na sua base.
Use uma nova camisinha cada vez que tiver relação.
Verifique que a camisinha não é velha através da data
de febrícação ou de validade. Não se deve usar uma
camisinha com
mais de um ano.
Não deixe suas camisinhas no sol, ou num lugar quente
ou úmido. Compre bastante de uma vez para evitar a
feita
camisinJia junto, aonde for.

yiva numa boa com saúde e alegria!

de dois anos e de preferência não

hora cm que precisa. Sempre tenha uma

Encha e esvazie a
seringa com água
limpa 2 vezes

Encha e esvazie a
seringa com
sanitária e vezes

Encha e esvazie a
seringa com água
limpa 2 vezes.

Projeto Arca de Noé
Pisque AIDS/PR
(041)200-1414

PERGUNTE AIDS Nacional
Ligue grátis e esclareça
suas dúvidas sobre a

AIDS 06
0800 612437

ma òe noé



VOCÊ JÁ SABE ONDE RCA ?Aonde está você?...
Ponto G - uma loja de conveniências eróticas inmigurou em

Curitiba no dia 20 de novembro passado. Além de produtos importados e
um ambiente descontraído lá você encontra o PEEP SHOW- cabines
individuais com títulos eróticos, para todos os gostos. Em cinco cabinas
por RS 1,00 0 cliente compra uma ficha, entra na cabine e conta com até
15 opções de filmes e se diverte durante seis minutos, assistindo o que
escolher, Já na cabine privé, o fireqüentador pode escolher qualquer fita da
loja e ficar o tempo que quiser lá dentro. Neste caso, paga o aluguel da fita
mas, se resolver comprá-la, pagará o valor do filme, descontada a locação.
A Ponto G fimciona das 10 às 22 horas . Travessa Jesuino Marcondes 92
- Próximo à Praça Osório - Fone/fex (041) 224 3132. Se preferir, faça
pedido cm casa, no escritório ou de qualquer lugar do planeta, via Internet
: http://www.super.com.br.home/pontog.htm. Os pagamentos podem

feitos por cartão de crédito, para qualquer parte do país.

seu

ser

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

contato, mas não esqueça de passar na sede para verificar quem escreveu para
você. Os residentes de outras cidades devem enviar número de caixa postal

para resposta. Aceitamos recados de no máximo três linhas.

%

Tenho 34 anos e gostaria de contatar com^fssoas de cabeça feita e respeito
pela opção gay. Curto praia,„dijbrna, l^d>mLisica. Tenho 80 Kg., olhos e
cabelos castanhos. Escreyôr^áfa^EcÉieilQ. Monte. Caixa Postal 136 CEP

43.700-970 Cratéus - CE
■ M

QarcUt prceaea garota.
Meu nome é Adrianaj;^ho ,15 #s e gostaria de me corresponder com

mulheres para amizadee#?z,- # mais. Responderei à todas as cartas,
inclusive as de gays que^qtÍB(f^jí<>Sar idéias. Meu endereço e Rua Gaspar

-eo^lllíloi :'433 - 08730-480 Mogi das Cruzes - SP
■■

k é

HOMEOS - MAIS UMA AGÊNCIA PARA
GAYS E LÉSBICAS

é̂o A Homeos Consultoria especializada em relacionamentos afetivos
homossexuais, está no mercado há poucos meses, para tentar minimizar a
busca c a solidão , que desconhecem divisões sociais. A Homeos realiza
cadastramento e faz análise dos dados e preferências e ideais de vida dos
interessados. Através deanalisede compatibilidade realiza as aproximações.
Sua equipe é formada por psicólogos com vasta experiência na área de

. relações humanas está sob a responsabilidade da psicóloga Marien de
Freitas Santos. Para marcar entrevistas ligue 224-4132.

exão americana
e 35 anos

Jonathan Gann está muito interessado conh^r homens entre 25
aue seiam honestos sinceros e de cár^erint^ro. Be  e professor, tem 31 anos
que sejam honestos, smceio _ jà^ por,,fortes. Fala inglês, francês.e gosta de musica .viagens,

Os InferMsWòêpodom escrever para 18666

ay #Í:fi)7() - Redmond WA 98052 - USA
 i«r

I fff
espanhol e escreve em português.

Redmor
j

f' ^ubano /procura

.  .J 0Q«nnc ,,:no^,ya®ast^hos, sério e romântico, técnico em
Jovem de 29 _an ' ‘ ;^^Rnder-sé'^jovens de 20 anos ou mais.

hotelana e tunsm q ^ pg^jy y san Indalecio -
Escrever para Jorge ̂  Zona 5 - Habana - Cuba.

ipâmico

f^.^nâmico. Quer conhecer jovens
1 Carlos Alberto. Caixa Postal
1095 - 80001/970 Curitíba-PR

/iiii
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S AGEMDA
Agenda : By Joseph e Tony Barbosa

CURITIBA GL$ fBARES
AGNUSDEI- Rua Visconde do Rio Branco, 1087-Centro
NICK HAVANA- Rua Francisco Torres, 2^ - Centro - forte: 263-4884

OPÇÃO - Rua Benjamim Constant, 180, Centro - fone: 322-1180
COLUMBLÁ CAFÉ & SNOOKER BAR -

VALENTOíO- Rua Jorge Velho m S/N“ - Londrina - PR

DISCO BOATE CLUB
CLASSIC - Av, Mal. FlorianÕPeixoto, 1635 - Centro
ÉPOCA - Av. Iguaçu, 560 - Centro ● fone: 225-2068

LA BELLE ÉPOQUE SHOWS - Av. 7 de Setembro. 3453
Centro - fone: 224-8583

LEGENDS UNDERGROUND CLUB - Rua Dr. Muiicy, 949
Centro - fone: 234-1671

QUEEN MK CLUB - Rua Alameda Cabral, 421 - Centro  - fone: 223-4252

NATION - Rua Eurides Cunha, 140 - Agua Verde - fone: 243- 0495 e 242-
6094.

FRIENDS-Rua Bem-te-Vi 1364-Parque WaldemarHauer D-Fone(043) 321-
4481 -Londrina-PR

TERMAS/ SALNAS
TERMAS OPINIÃO - Rua Araintas de Batros, 749

Alto XV - fone: 262-1982

TERMAS 520 - Av, Souza Naves, 520 - Cristo Rei - fone: 262 - 4582
TERMAS CARACALA - Rua Alferes Poli. 1039 - Centro  - fone: 232-7707
TERMAS 59-Travessa Alfredo Bufiren, 59-Centro-fone: 971-7671

DIVERSOS
BOUTIQUE HIPÓTESE - Rua Duque de Caxias, 355 - Centro
VALE DA LUA - ARTIGOS ESOTÉRICOS - Rua Ermelino de Leflo 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 - Assessoría em relações

fone: 264-9863 '

HOMEOS ● Consultoria especializada cm relacionamentos afetivos
homossexuais - fone: 224-4132

STYLUS SCORTS Qiara executivos) - sigilo absoluto. Masc. fem e bonecas
de luxo, fone: 991-6923

Para maiores detalhes sobre a AGENDA CURITIBA GLS
ligue para Joseph ou Toni Barbosa no Grupo Dignidade

fone: (041) 222-3999

Calml,521

- marcar entrevistas pelo

^oiro, alto...1
4â«.ne nrociMI^M^àcimade 30 anos, simpática,

Louro, alio, magro. 'nara a&teoualgo Escrever para Eduardo

independente e cor^^“2^po^;i.095--W1-970 - Curitiba - PR.

^aso dantéouro

«irtia bòa an^zacte ou, quem sabe. um caso
Procuro alguém para 21Íno8; soiítwreno daro com cabelos
sério e duradouro. Tenho ̂ ■[Vf^L^^dÉMde 35 anos. Escrever para

“"X* “"^#5 - -80001-970 - CuriSba - PR.

procura 4e você !
' ^y/rà alguém, est^eva para mim. Sou
'urtíf'da yiâá tudo o que ela possa oferecer,
p6stil^09l 1.^30001-970 - Curitiba - PR.

prelos, quero me

igae
cSe você é uma pessof!^

loiro. 1,70, olhos a

^rguicro éfíi y^roga
^  rr^mal Düfwya W«wation Qub - 'o mais sexy do

A agência está editando d^lára mas bancas de todo  o país.
anúncios .casóm- anúncios para quem quer

20 Ç»t^#^Sphone"- anüRctóf^-.^fone ou ‘Propostas
Parati atfàa#.fti^ção- gratuita

^^^ostai B6001-970 -

Brasil*. Os
O jornal tem

casar - homoíiete
Indecentes

- esGfáva.f.^^

agradei» q^ou do Folha de Parreira e
tern ^^iin!Ósb'ado mais criativo e comO Grupo de Resistência -

parabeniza o Grupo que a questão dà/dDS ou na luta dos direitos

Sinformes úteis a todos oWais.- O Asa Branca é de Fortdeza, no Ceara



MIX BRASIL
MOVIMENTOU CURITIBA THERMAS OPINIÃODIA MUNDIAL DE

LUTA CONTRA A AIDS
'‘UNIDOS NA

ESPERANÇA”

Programação Especial de
Aniversário

Na semana de seu aniversário a Thermas

Opinião reserva uma programação especial para seus
frequentadores;

- Dia 08/12 - Surpresa...

- Dia 09/12 - Noite do Acompanhante
- Dia 10/12 - Noite dos Dez

-Dia 11/12-Noite do Programa
- Dia 12/12 - Bingo Boy

-Dia 13/12-Festade Aniversário - ShowEspecial
A Thermas Opinião fica na Rua Amintas de

Barros, 749 - fone 262-1982

Filmes inéditos em curta e longa metragem,
piercing, tattoos e muito mais fizeram parte do
4° Festiral Mil Brasil,que este ano foi organizado
por André Gentil e pelo Grupo Dignidade. A
abertura, no dia 29 de novembro, foi no Cine
Ritz, em grande estilo com o filme De bem com
a vida( Jefrey), de Cristopher Ashie com nomes
de peso no elenco, como Sigoumey Weaver e
Olympia Dukakis. Atores femosos como Renata
Sorrídi, Giulia Gam e Guilherme Karam
participaram de alguns dos filmes exibidos. No
sábado, dia 30, a boate Queem parou com a
Festival Mix Brasil Party com muita música,
performances e um inusitado peep show.

Milhares depessoas, que frequentam
todos os domingos o Parque Barigui, em
Curitiba, participaram das atividades do
Dia Mundial de Luta contra a AIDS, da
qual participaram os Secretários de
Estado e Municipal da Saúde e Educação
e ONG’s que realizam trabalhos de
prevenção. Foram distribuídos os Laços
da Solidariedade e realizadas durante
toda a manhã. As 12:30 foram soltados

os Balões da Esperança, representando
os casos deAIDS registrados no Paraná.
Os Grupos Dignidade, Esperança e
Liberdade, fizeramparte da organização

Projeto

Arca de Noé

Financiamento

PN DST/AIDS
Ministério da Saúde

Execução

Grupo Dignidade
Trav. Tobias de Macedo, 53 -
2® and.

Fone: (041)222-3999

Apoio
SESA/SMS

Disque AIDS
Fone: (041) 200-1414 ou 0800
612437

MUNDO
HOMOSSEXUAL

(Duda ● Grupo

Dignidade)6
“É um mundo de plumas e paêtes.
Parece até festa de Carnaval.

Porém sonhos são desfeitos

Quase tudo é pura ilusão.

Já não bastasse o preconceito

Sofremos por falsidade dos colegas
As pessoas só são felizes se roubam
o sonho de outro alguém.

Estão contentes só se perceberem
lágrimas de tristeza em seus olhos.

Pode parecer dor de cotovelo mas
não é...

A solidão reina em nossas vidas.

E por isso o mundo homo
Toma a vida como ela é “

DIREITO DE AMAR
SUCESSO TOTAL EM

LONDRINA

o Grupo Homossexual Londrinense

recebeu no dia 22 de novembro passado
Toni Reis e David Harrad, para o
Iwç^ento do livro “Direito de Amar,a
história de um casal gay”, com coquetel
quereuniu mais de 100 pessoas. O pessoal
da área de saúde de Londrina e região
estiveram em peso no evento que contou
com a presença de representante do
Prefeito de Londrina, Dra. Sandra, e da
vereadora eleita pelo PC do B, Elza
Corrfâ,

WEAR FOR A CURE - VISTA ESTA CAUSA

Financiar projetos de prevenção e de assistência  à pessoas vivendo com AIDS
é o objetivo da Campanha internacional WEAR FOR A CURE -Vista esta Causa.
Realizada em parceria com a indústria da moda a Campanha conta com modelos
como Cláudia Schiffer e Cristina Reale que estão cedendo sua imagem para
divulgar a camiseta com o laço vermelho da solidariedade.

Para colaborar compre a camiseta nas lojas de sua cidade ou através do Tele
vendas 0800-814600, ou nos endereços da INTERNET: e-mail:

fibrasil@elogica.com.br. ou web:htQ)// www.elogica.com.br/fibrasil. O livro está à venda nas melhores

livrarias do Estado e pode ser comprado
também pelo correio. Pedidos pelo fone/

fàx (041) 232-9829.
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