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De acordo com o dicionário, é a aversão aos homossexuais. 
No cotidiano, manifesta-se como pre

violenca contra gays. lésbicas e travestis. O número 
assustador de assassinatos de travestis e hom<

ma.or prova d.sto: estima-se que a cada três dias, 
um gay é assassinado no país; só no Paraná iá ■

solução nos últimos tempos. Todos nós, com uma orientação sexual diferente da maioria estamos'
xingamento, d,to ba,xo tom oma tisada de tanto de bota, 

até mortes violentas tom requintes de tr
a homofobia acontecendo perto de você. Denuncie! ae cr
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Em todas as sociedades sempre existiram drogas. Entende-

se por assim, produtos químicos (psicotrópícos e psicoativos)
de origem natural ou de laboratório, de ação antidepressiva
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KvXi●.V.vm ●●●●êDISCRIMINAÇÃO EM LOCAIS PÚBUCOS Como Agir *
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hipnótica, estimulante e alucinógina, que produzem efeitos so
bre o sistema nervoso central. Estes efeitos resultam em alte-
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Se você for discriminado na rua áááiIm !v-yX'-!

parques, shoppings, cinemas, lo
jas. restaurantes ou outros estabelecimentos públicos e comerci
ais, denuncie. Estar de mãos dadas ou namorando não é crime e
todos têm o direito de ir e vir ou permanecer onde quiser, Violên
cia física ou moral cometidas por qualquer pessoa, civil ou militar,
devem ser denunciadas. No Paraná, procure o Grupo Dignidade
para auxiliá-lo.

r

Escreva para a direção do estabe- ,
lecimento. Não é preciso se iden
tificar. Ninguém tem o direito de
desrespeitar ou discriminar sua ori-
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rações na mente, no corpo e na conduta, causando danos ffsl-

mentais irreparáveis, além de dependência física e/ou psí
quica, levando ao vido e à marginalidade.

Alguns jovens buscam nas drogas uma fuga para seus pro
blemas, geralmente ligados aos seus relacionamentos fíuniiia-
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VIOLÊNCIA POLICIAL
O
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s Agentes do Estado (policiais civis
militares) são os responsáveis

pela segurança pública. Eles são pa-

ou

gos
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Toda denúncia precisa de provas, portanto é necessário registrar o
local, horário, data, fisionomia, e se possível,  o nome dos agressores,
O processo fica mais fácil quando há o depoimento de testemu
nhas. Se houver lesões corporais, como hematomas,
cortes dirija-se a um Pronto Socorro

marcas ou
e apresente o prontuário na
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res, amorosos ou de trabalho. Estudos verificaram que os pró
prios pais dos viciados não admitem falar no assunto. Se encon-

tram algum indído de drogas nos pertences dos fi lhos, partem
logo para a agressão verbal e física, não procurando conversar
e ver onde está o problema. Insistem em mascarar  a realidade:

●.V,‘m v.w.
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para nos orientar e 4-M 4J
'.●■●■●Aproteger e

nao para ameaçar, chantagear. extor
quir e usar de violência gratuita. Não
^nha medo, denuncie.
Como Agir

delegacia mais próxima para registrar a ocorrência policial,
Obs.: A cópia dessa ocorrência é importante para  a realização do
exame de corpo delito no Instituto Médico Legal (IML), que será
utilizada como prova no processo judicial.
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O usuário sempre é o filho do vizinho, e não o seu.

Nos últimos anos, a infecção pelo HIV cresceu muito entre
os usuários de drogas injetáveis (UDI)
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Obseive a fisionomia dos
de fardament
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. O ato de compartilhar
seringas e agulhas expõe estas pessoas a elevados riscos de con

taminação; e como a maioria é sexualmente ativa, acabam por
transmitir o vírus também para seus parceiros sexuais.

Pesquisas têm demostrado que mesmo os UDI mais
inveterados são capazes, quando abordados

propício, de adotar medidas preventivas simples, sem ter como

objetivo imediato fazer com que larguem as drogas, mas usá-
las sem o risco de se contaminar e/ou de transmitir o HIV. A

em um contexto

4

agressores e o tipc
vnr„r, anote o número
viatura ou a placa , o local e o homrio do ac
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DISCRIMINAÇÃO NA ESCOLA
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^ ‘dentificação do policial (todo
gados a fornecer); levante
temunhas); no provas (de prefe

V.VAr m■D 4 4 4«««***^K*'.'.v.v.v.',
Não é raro ouvirmos professores de escolas, cursinhos e faculda
des contando piadas ofensivas que depreciam a imagem de gays.
lésbicas e travestis. Além de incitar
mesmo um tratamento diferenciado

o preconceito, muitos usam até
para com os alunos gays
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L  física, vá at
e encaminhe a cópia do prontuário à dele
para registrar a ocorrência policial
“"■

. Per
seguição e coação por parte de outros estudantes também devem
ser denunciados.
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'áááá::á?á:í^'í’ ááááá ?áá »:■(««m Organização Mundial de Saúde e outros organismos das Na
ções Unidas, não dispensam o engajamento pela "redução do
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, mas, diante da dificuldade para se controlar o alastra-
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Gay Vivo Não Dorme Com 0 Inimigo
Para não colocar sua vida em risco, evite leva

mento do HIV para a população em geral, recomenda-se:
' não abuse das drogas;

Dois
r desconhecidos

pertencentes a grupos de extermínio de homossexuais se faI

lações entre adultos homossexuais, e
51% pensam que os gays podem mudar
sua orientação sexual, se quiserem. Um
painel alarmante da desinformação e
homofobia reinantes num dos países
mais avançados e ricos do mundo.

No Brasil, em 1993, o vereador do
municipío de Coqueiro Seco no Estado
dé Alagoas, Renildo José dos Santos, de
26 anos, assumidamente bissexual, foi
sequestrado e espancado: teve orelhas,
nariz e língua decepados; as unhas ar
rancadas e cortados os dedos; as per
nas quebradas; foi castrado e teve o ânus
empalado; levou tiros nos dois olhos e
ouvidos, e para dificultar q reconheci-

casos de assassinatos, um no
pi^asil outro nos Estados Unidos, ser-
yein de exemplo das atrocidades de queu

e falsos garotos de
P'"ograma para

passar por gays e michês par
● se você usá-las, não faça uso Injetado;

você é dependente de drogas injetáveis, não comparti
lhe a seringa;
● faça sexo seguro, use camisinha.

● se
casa. T

homofóbíeos são capazes. Em outu-
iro do Matthewcaso

zem [
assassinar. Dê preferência para que a transa aconteça em hotéis,
líquidos oferecidos por desconhecidos, pois podem conter soníferos'

para casa, não esconda seu acompanhante do porteiro,
“O”'™

a noj

bares e bc a opinião pública nor-
emericana e repercutiu mundial*

|^®nte. Matthew, um estudante de 21
foi sequestrado, roubado, espan*

p®**® e amarrado a uma cerca no de-

I  sendo deixado por dezoito ho*
para morrer no frio Fellzmente, os

“●pados foram presos e sentenciados,
a edição de 26 de outubro de 1998
* conceituada revista Times, foram

“ficadas as seguintes estatísticas:
% dos norte-americanos acham que

ano passado, o
'●'spard abaloumotéis e saunas. Em T

ou outras substâncicias. Se for inevi

''»*. P»i= mai.ta.de eles
O agressor. Dentro de casa, não demonstre submissão, nã

na
cer podem

mostre indefesc

antes todos

humilhe o parceir.

nos -d- - " ""P°"'"^-"’'‘Í-examede

o se sinta inferior, nem se

tempo e acerte
imento e briga. Não

corpo d
-nos a disposição para acompanhar

gratuito. Atenção: No último mês, 3 gays foram mortos 
em Curitiba dentro d

ou facas à vista. Evite fazer programa com mais de um michê ao mesmo
preço e posições, para que não haja motivo para desentendí

demonstrando riqueza. Se for agredido, grite por socorro,
caso. Nós, do Grupo Dignidade, colocamo

e indicas denúncias

suas residêdad

Ronaid Monteiro

Fonte: Manual do Multiplicador do Ministério da Saúde.
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5Er
0800 611997
Pergunte

cias com r

TT
mento do cadáver, atearam fogo, dego*

ataque a um gay, semelhante aoque laram-lhe a cabeça e a jogaram dentro
anteceu a Matthew, podería aconte-

em sua própria comunidade; 48%
“hsideram moralmente erradas as re-

de um rio. Os acusados e supostos as
sassinos continuam em liberdade e o
caso permanece sem solução.

nci

T3T

e. 0(s) assassino(s) continua à solta.
Fonte; Violaijao dos Direitos Humnnos c Ass.issinato de Homossexuais i
e cartilh.a Os direitos Sexuais são Hum.inos do Grupo Nuances de Porto

n
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opide 99Orgulho no Passado, Garra no FuturoO
O Gay Pride, Dia Internacional do Orgulho Gay, é comemorado mundialmente dia 28 de junho

há trinta anos. A data remete à histórica rebelião 
de homossexuais contra a agressão policia! no

bar Stonewall, em Nova Iorque, hoje considerado o início do movimento moderno pela promo

ção dos direitos iguais de gays e lésbicas.

O Muitos se perguntam: mas o que temos para comemorar? O Brasil, lamentavelmente, SEMANA CULTURAL PRIDE 99enca-
Curítiba entra no ritmo das comemorações mundiais do Gay Pride

sediando uma semana inteira de eventos, de 21 a 28 de junho de

1999: a realização do 1° Gay Games Paranaense, em preparação ao

6® Gay Games Internacional que acontecerá no ano 2002 em Sidney,

Austrália; a 3° Parada Gay Paranaense, uma prévia do que será a

Marcha do Milênio no ano 2000, em Roma, Itáüa; e  a Semana Cultu

ral Pride 99, que contará com exposição, debates, festas e manifes

tações culturais com a participação de convidados  e membros da

comunidade. Confira a programação ao lado:

beca a lista dos países com maior índice de crimes de ódio contra homossexuais; a cada três dias,

um gay, uma lésbica ou um travesti é brutalmente assassinado, vítima da homofobia. O

ceito já faz parte da nossa cultura, tão arraigado que está

precon-

nossa educação, e a discriminação
em

PALESTRAS-de 22 a 2S/06. com iní

cio às 19 horas no Auditório de Ci-

ênciasjurídícas da Universidade Fe

deral do Paraná, Praça Santos

Andrade, n° 50 - 1° andar, Centro.

Todo dia um tema diferente e convi

dados especiais.

EXPOSIÇÃO DE CARTAZES DE PRE

VENÇÃO A AIDS - dias 26 e 27/06,

das 14 às 22 horas, no Mercado Mun

do Mix, estacionamento do Shopping

Novo Batei.

1° GAY GAMES PARANAENSE - diaS

26 e 27/06 na Praça Oswaldo Cruz.

Participação de atletas da capital e

interior do estado. Vários times já

estão inscritos para as diversas mo

dalidades. Pegue sua ficha de inscri

ção na sede do Grupo.

3° PARADA GAY PARANAENSE - dia

26/06, das 9 às 12 horas. Concen

tração na Praça Santos Andrade e en

cerramento na Praça Oswaldo Cruz.

Maiores informações na sede do

Grupo Dignidade - cel.: (041)

222.3999 (endereço no Expediente)

continua a acontecer diariamente à nossa volta.

Apesar disto, já conseguimos muitas conquistas, como a recente resolução do Conselho Fede

ral de Psicologia (CFP) que condena a discriminação dos homossexuais e a sua classificação como

doentes por parte dos psicólogos; líderes religiosos nos apoiam (leia mais em Painel)

nagens gays ganham popularidade e a simpatia do público na TV, ainda que apelando

caricatura e o estereótipo. Primeiros passos de uma grande e longa jornada

Gays, lésbicas, bissexuais, travestis, transexuais 
e simpatizantes, todos temos algo para

morar neste Dia do Orgulho Gay: estamos vivos, felizes, 
trabalhando, amando e lutando por um

mundo melhor, onde a igualdade e a cidadania das pessoas com uma orientação sexual diferente

não precisem ser reivindicadas e sim existam naturalmente,

harmoniosa.

e os perso-

para a

a ser percorrida,

come-

uma sociedade justa, pacífica e
em

*D
O

PARA INFORMAÇÕES GERAIS SOBRE O

Toní Reis GAY GAMES EM SIDNEY 2002:

contact2002@gaygamesvi.org.au

SOBRE O WORLD PRIDE ROMA 2000:

mario.mieli@agora.stm.it/

oêljlroite
noto 10

www.worldpride2000.com

Os gays e a ferveção noturna pa

recem nascidos um para o outro. Po

rém, com tanta violência e crimi

nalidade, é bom estar ciente de al

guns fatos. Abaixo, dez dicas para
vocé curtir melhor a sua noite;

I - O local para onde ir deve ser

escolhido segundo certos critérios;

seus objetivos, suas preferências e o

tipo de frequência, pois existem op

ções para codas as tribos. Localiza

ção, segurança para estacionar (para

quem possui carro), preço justo e

bom atendimento também são im

portantes. Se você está pagando,
cem o direito de reclamar.

2 - Sua preparação deverá come

çar na produção: suas roupas devem

ser escolhidas para agradar a você e

não aos outros. Ter seu próprio esti
lo e estar vestido à vontade é um

fator determinante para seu bem
estar, mas se você se sente bem de

pevucão e plataforma, vá à luta!
3 - A noite é sinônimo de descon-

iraçào. E essencial a companhia de
pessoas que lhe façam sentir-se bem;
<r»r rr-M-v> n

9 - Cautela na aproximação de

pessoas que lhe atraem. Procure sa

ber com quem está e se esta pessoa

não representa perigo. Cuidado com

as aparências. Na hora do sexo, não

se sinta obrigado a fazer nada que
não tenha vontade. Se a transa não

estiver rolando bem, não hesite e

caia fora. Saber dizer não também é

uma virtude.

10 - Por último, nunca saia sem

sua melhor amiga: a camisinha. Ela

lhe proporciona segurança e ainda

demonstra que você é uma pessoa

moderna, preocupada com a sua saú

de e a de seu parceiro, além de ser

prevenido e descolado. Na noite,

tudo pode rolar!

A pagina central deste seu Folha

de Parreira é um presente e uma

constatação. O presente é para você

que tem poucas oportunidades de

ver imagens de casais gays apaixo¬

nados. Esta colagem mostra um pou¬

co o amor do nosso ponto de vista,

como o vemos, sentimos e deseja¬

mos. E a constataçao

€ a seguinte: muitas

das fotos ao lado per¬

tencem a campanhas

publicitárias milionnri-
Gabriel Phellipy

y/À as e editoriais de

moda de grandes mar¬

cas. veiculadas nas re¬

vistas mais populares e

importantes do plane-



rio, mas a convivência é uma opção.

Esteja aberto a novas amizades.

4 - A diversão acontece quando

você está bem consigo mesmo. O

ato de se “colocar" faz com que você

perca o domínio da situação, lhe dei

xando vulnerável. Por isto. evite o

abuso de drogas.

S - O álcool em excesso também

é considerado uma droga, portanto

consuma com moderação, prindpal-

mente se você estiver dirigindo.

6 - A sua segurança é outro fator

muito importante, pois a noite é pe

rigosa e requer alguns cuidados es

peciais. Ande atento pelas ruas, se

possivel acompanhado; fique longe

de gangues e brigas; não tenha ver

gonha de correr e se esconder no

caso de ameaça e violência. Denun

cie locais e pessoas perigosas para

que outros não sejam vitimas tam
bém.

do mesmo sexo não è

mais proibida nem ver

gonhosa, muito menos

restrita apenas a publi

cações eróticas dirigi

das ao público gay e

sim estratégia mercadológica de ven

das de algumas das maiores empre

sas do mundo. A realidade supera o

preconceito-

Coisa do final do milênio!

7 - Dinheiro requer responsabi

lidade ao gastar. Muitas vezes, para

impressionar gastamos mais do que

devemos e o arrependimento é cer

to. Se nos excedemos em um dia.

isto pode nos privar de nos divertir
mos noutro.

8 — Auto-estima e valorização de
si mesmo são ferramentas eficazes

para se sentir bem e confiante. Nada

de querer impressionar; seja autên
tico em todas as ocasiões. Se sentir-

se isolado ou deslocado, procure os

amigos e o local adequado.

YUTZ - DR. REYNALOO MACHADO, 89 - 333.3586

THE SOHO - R. VICENTE MACHADO. 758 - 225.6681

BAR 21 . R. MARECHAL DEODORO. 17 - 22*1.8832

SOTON’S - R, CRUZ MACHADO. 360

BARJK- RUA NUNES MACHADO. 107 - 333.6016

BAT CAVE CAFE - AV. REPUBLICA ARGENTINA. 675 - 243.8807

PARA DANÇAR

C.DEX ● RUA SETE DE SETEMBRO. 3543 - 224.8583

SPM - AL. CABRAL. 164 - 233.8383

LEGENDS - R. DR. MURICY. 949 - 233.4749

CLUBE ELEKTRA - RUA SALDANHA MARINHO. 636 - 232,7644

ÜS ;  ainda não tem namorado(a) e estó afim de se arrumar, o Folha de
' ^ um roteiro sob encomenda para ninguém ficar sozinho em

lista abaixo eváò luta!

ALTERNATIVOS

Parreira preparou

Curitiba. Decida qual o seu tipo na

Todo espaço público pode seivir de cenário para um encontro com

destino: o amor! Uma caminhada na Rua XV, um pulo na academia, na

video locadora ou até mesmo no super mercado já funcionou para muitos

pombinhos apaixonados. Outras opções: entrar em uma sex shop como a

Ponto G ou No Auge para se informar das novidades (e dar umas boas

risadas); ou se presentear com um relax depois de um dia cansativo de tra

balho na Sauna 520. Thermas Opinião, Caracala ou Kalahan. Variar

sua rotina pode reservar mais surpresas do que você imagina!
L-oicas
Ande sempre com comis/nhos para não perder uma boa oportun/dode. Sex sliop

nõo é co/so só paro tarados. São lojas para adultos que podem /he proporcionar

boas idéias para apimentar sua vida sexual. Todas possuem uma gronde quanti

dade de produtos destinados ao público gay. Já as saunas funcionam como clu

bes. com bar. aparelhos de ginóstico e serviços de massagem profissional, onde

se encontroni os amigos para um happy hour. Adote um novo íemo. sejo simpó-

t/co e comunicativo, pois conhecer gente novo é essencial.

seu

tombem omom ESPORT'®y;í„ a noite e os ambientes de azaração como bares e boates.
Quem nao cur cidade. Entre uma corrida ou um

tem como boa ensolarada, pode estar a chance de

aauele tipo mais reservado, avesso a badalações e que nao (re
conhecer aque e h Barieüi é o mais indicado, alem de mais popu-

quenta o J°-^°e^egunda a sexta, a partir das 17 horas. Mas evite aos
lar, de preferencia b alternativas: parque Tangua e

domingos, quand ^ ^nais lindos de CurWba jDodem ser

Is Slando na ciciovia que leva até o parque Sao Lourenço.

SÍSepaqueraamak. rotatividade.

, ̂̂.rrios lugares? Quer dar um tempo da ferveção? Pois tente trocar
Cansado dos mesmo g ^ ,„o

°  "TIm taía um dia perfeito, uma volta na feinnha do Largo dc
e oinda delicioso Nick Havana Mude de ares.

MODERNOS E 3tn|gos para rir e paquerar é melhor ainda!

^

°t,CK HAVANA

ver é uma dehc a. sa. c ^ parajantar no luxuoso
La iniciar a noite, °P^ ̂  no moderno The Soho; dar uma

Ltz Bar; "gj 2V karaokê no Sóton’s ou som ao vivo para as

nassada no çent ̂  Ba^ 2 ● dançar: shows e atrações no

meninas no noites especiais no Legends. ou aproveite para

Elektra. Você é quem escolhe.

0)OEm junho comemora-se o Dia
dos Namorados. Uma data muito es

pecial para quem está acompanha

do. curtindo as delícias (e pagando

os micos - veja o box abaixo) da vida

a dois, mas um dia triste para quem

ainda está à procura de sua “cara me
tade." No último ano do final do mi

lênio, os gays ainda discutem o que
mais lhes convém; se um relaciona

mento mono-gâmico, fixo e dura
douro; um "casamento” aberto ou a

soiteirice pura e plena com tudo a

que têm direito. Fora do campo

das teorizações, na vida real,

constatam-se como válidas todas

as alternativas ao lado, e de cer

to só há uma regra: cada um sabe

o que é melhor para si.

Perante a opinião pública, igno

rante quanto a tudo o que concerne

em ser gay e viver como tal, somos

todos fúteis e devassos; preocupa

dos apenas com a aparência e aves

sos a qualquer tipo de compromis

so, praticantes do sexo mas não do
amor. Muitos de nós continuam a

perpetuar esta imagem, mas muitos

também provam o contrário diaria

mente, apaixonando-se, vivendo e

trabalhando juntos, criando uma fa
mília, felizes e realizados.

Dizem que os tempos atuais são
de extremo individualismo, mas to

dos nós conhecemos pelo menos

casal que esteja se dando bem. A

vontade de permanecer solteiro não

é regra geral; tenha certeza de que
muitos também querem namorar e

passar pela aventura de amar, viver

e envelhecer a dois, talvez como
você.

um 'O
c

SEX SHOPS

PONTO G TV JESUINO MARCONDES. 92 - 224.3132

NO AUGE - R. TREZE DE MAIO, 320 - LOjA 3 - 225.3320

André Gentil
SAUNAS

SAUNA 520 ● AV. SOUZA NAVES. 520 262.4582

SAUNA OPINIÃO - AMINTAS DE BARROS, 749 - 262.1982

SAUNA CARACALA ● R. ALFERES POLI, 1039 - 333.6766

KALAHARI - R. 24 DE MAIO, 553 323.5637

Micos dos Apaixonados
Todos concordam i|iic q amor é linilo, mas tam-
hcm pode ser muito tirega (prlnclpalmentc para
i|iiem .isslstc). Abaiio. alguns llagras muito co
muns a guc os iiomliiiilios estão sujeitos. É de
lioin tom evitar!

● Ctiamar 0 p.vcciro(a) iia frente dc estranhos de
amor, xuxú, etc. As vcaes um apelido carinhoso
(dimtniilivo ilo nome, por exemplo) pode ser
menos constrangedor.

bém não é a saida. Conversem, achem um meio
termo e sejam felizes!
● Cenas dc ciúmes eni púhlico. Pior ainda guan
do há porradaria. Há outras maneiras de demons
trar seus sentimentos sem passar por este vexa-

● Dar comidinha na hoca cm lugares públicos.
- Bichinhos de pelúcia como presente. Please!
- Romper, dar ou levar fora em bares e boates.
Ninguémé obrigado a presenciar aquela cena de
choro entre vocês. Roupa suja se lava em casa.
' Namorados galinhas. Nada pior do guc seus
amigos constatarem a falta de caráter dele(a)
iiiilostíe você.

- Namorado(a) caseiro, É bom ficar se ciirtitido
em casa, mas abdicar da vida social c amigos tam-

OUTROS ENDEREÇOS
me. LAOS HOTEL - RUA ÉBANO PEREIRA. 322 233.6153

NA DIVA (ROUPA INTIMAfEMiNiNAi RUA SALDANHA MARINHO. 122
O BOTICÁRIO RUA VOLUNTÁRIOS DA PATRIA, 257- 224.4927

HOTEL VITÓRIA RÉGIA RUA SALDANHA MARINHO, 3S2 225.1999
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- Amigos da onça. Existem conhecidos que ado
ram falar sobre seus defeitos e entregar iodas as
suas baixarias logo na primeira vez em guc você
sai com seu novo namorado(a). Sai prá lá, uruhú!

.2088

acima P°^l’^^^^^j^,£ntemZ^gayi- Informe-se antes de sair
modeíõo e ficar des!ocado(a).

maior ou menor



aprovada recentemente. A proposta induj

direito á herança, pensão e benefícios fis
cais, além de separação nos mesmos

mos legais de divórcio de casais heter

sexuais. Poi-ém, aos casais homossexuais

foi negado o dii-eito de adoção de crian-

ter-

os-

' I, A continuidade se dará através

rede baseada na Internet.
organizada
de uma i -

AGENDA,
CURSOS,
NOTAS E

COMUNICADOS

ROMPENDO O SILENCIO

É o projeto que acolhe denúncias de discri

minação e violência. Se você sofreu algo se
melhante e está se sentido lesado e humi

lhado, nos procure e ajudaremos no que

for necessário. Garantimos que sua identi

dade será mantida em sigilo. O Disque De
núncia é 222 3999. Bote a boca no trom

bone, garanta seus direitos e ainda contri

bua para que outi'os não passem pelo mes

mo que você.

 ,

st
cas.

ARRASTÃO FASE 4

Estamos iniciando a quarta fase do

projeto Arrastão da Vida de

prevenção das DST e AIDS com

mulhei-es e travestis de programa.

O projeto existe e atua com su
cesso desde 1993. Nesta fase, ha

verá abordagem em locais de

prostituição e serão formadas 10
"casas vidas", além de oficinas de

culinária e renda alternativa para

travestis.

APOIOASUIGENERIS

A revista SuiGeneris, séria e conceituada
publicação de cunho jornalístico voltad

público GLS, ceve sua última edição,
n° 44, retirada das bancas

a ao

ade

por apresentar

na capa dois rapazes beijando-se na boca

Segundo o departamento juridico do dis

tribuidor Fernando Chinaglia S. A, a foto

atingiu o artigo 78 do Estatuto da Crian.-

e do Adolescente, que obriga a distribui
ção de publicações desaconselhávei

ca

GAYMES NA BAHIA

De 20 a 27 de junho, acontecera o Gaymes

- Jogos Gays do Brasil, em Porto Seguro,
Bahia. O evento reunirá modalidades espor

tivas competitivas e recreativas, além de atra

ções sociais e
técnico da Secretaria de Esportes

de Porto Seguro. Os baianos competin

do com os curicibanos!

culturais, e conta com o apoio
ea Prefei-

tura

,  . . 5 para
menores (eróticas e pornográficas) em
sacos opacos e com advertência da

bição da venda para menores de 18

A publicação em questão, ao nosso ver, não

se enquadra nas categorias acima. Depois

de receberem manifestações de indigna

ção e apoio de leitores e grupos gays de

todo o país, incluindo o Grupo Dignidade
a editora entrou em acordo

proi-

anos.

com a distri

1

ARCA DE NOE

Já está na rua outro projeto de

prevenção de DST eAlDS.o Arca
de Noé, destinado a homens que

fazem sexo com homens. São alvo

do projeto as saunas, boates, ba
res e locais de pegação. Adquira

suas camisinhas e vales-camisinhas gratui-
e voluntáriostamente com os monitores

VIGÍLIA INTERNACIONAL

No dia 16 de maio, uma manitescaçao em

frente a Catedral Basílica de Curitiba mar

cou a 16° Vigília Internacional em Solidarie

dade as Vítimas da AIDS (foto). Dos 3.154

casos notificados na cidade, 1.280 já falece

ram. Participaram várias entidades locais,
da Secretaria Mu-ONGs e representantes

EVENTOS INTERNACIONAIS

A Associação Internacional de Lésbicas e

Gays, ILGA. agendou para 19 a 25 de se
tembro sua 21^ conferência mundial em

Johannesburgo na África do Sul. Maiores In

formações; www.ilga.org. No mês seguin-

LLEGÓ. Organização de Lésbicas,ce, a

buidora e a revista volta ás bancas
ensacada. Nós do Folha de Parreira

firmamos o nosso apoio e parabeni—

a equipe da SuiGeneris e o editor Nelson
Feitosa pela coragem e ousadia. Em

rea-

izamos i

tem I

do projeto. O vale-camisinha pode ser tro

cado por 3 preservativos na sede do Gru

po Dignidade (verifique o endereço no Ex

pediente abaixo). Através deste projeto, em

breve também haverá uma página na

Internet com mais dicas e informações. Fi

que ligado. Ambos os projetos Arca de
Noé e Arrastão da Vida são financiados

Gays, Bissexuais e Transgêneros Latinos,

promoverá seu 7° Encontro e 2° Congres
so Internacional em San Diego, na Califórnia

e Tijuana no México, de 7 a 1 1 de outubro
1999. Maiores informações:

vAvw.llego.org

de

nicipal de Saúde. Ao todo, aconteceram ma

nifestações em mais 375 cidades de outros

quarenta países. Mulheres casadas e jovens
usuários de drogas compõem atualmente a

parcela da população onde se registram
maiores números de contaminação.

os

po; nossa página central é uma adesão à
causa!

DIGNIDADE PARA TODOS
pelo Coordenação Nacional de DST e
Aids do Ministério da Saúde e Unesco.

Temas para as reuniões de sábados,

meço sempre às 20 horas e com um con-
vidado especial.

03/07 - O despertar da sexualidade; 10/07

- Gay vivo não dorme com o inimigo; 17/
07 - Também somos filhos de Deus; 24/07

- Drogas; seja educado, diga não, obriga
do; 31/07 - Assumir-se; seja você mesmo;

07/08 - Lésbicas, gays e a Legislação; 17/
08 - Um outro olhar, mulheres

amam; 21/08 - Viver com HIV e AIDS; a

gente nào quer só remédio; 28/08 -

Compulsividade sexual; 04/09 - Quando

me amo, todos me amam; 11/09 - Lide

rança Q auto-performance; 18/09 - Identi
dade e cidadania; 25/09 - Como

as me véem; 02/10- Atração, desejo
são; 09/10 - Ativo ou passivo; sexual

nas; 16/10 - AIDS e erotismo para preven

ção; ame seguro; 23/10 - Prostituição
culina; uma realidade.

co-

que se

eu

as pesso-
ete-

ape-

mas-

DIREITOS HUMANOS

O Secretário de Direitos Humanos, José

Gregori, esteve em Curitiba no dia 21 de

maio para uma audiência pública onde ouviu

os representantes de todos os movimentos

sociais. Entre outras resoluções importan

tes, ele afirmou que os homossexuais terão

um representante na Comissão de Revisão
do Plano Nacional de Direitos Humanos-

Mais um passo decisivo na nossa luta contra

o preconceito e o direito à cidadania.

FORMAÇÃO PARA CIDADANIA

Como parte do projeto Arca de Noé, es
tão sendo realizados a cada três meses os

Seminários de Formação para Cidada

nia, que incentiva e assessora para forma

ção de novos grupos. Participam os núcle

os de Irati. Foz do Iguaçu, Maringá e Ponta
Grossa, além dos existentes em Curitiba, é

claro. Anote as data dos próximos seminá

rios; 07/08 e 20/1 1. Maiores informações:

(041) 222 3999.

IGREJA & GAYS

O padre José Antônio Trasferetti. doutor

Teologia e Filosofia e professor de Moral

Social. Antropologia Teológica. Ética e Polí

tica do programa de pós-graduação da PUC

de Campinas (SP), estará participando como

palestrante da Semana Cultural Pride 99

em Curitiba. O pároco aproveitará sua pas

sagem para autografar seu livro Pastoral
com Homossexuais, no qual expõe sua ex-

no combate a homofobia reinante

em

periencia

GAYS EM CINGAPURA

tbni Reis, presidente do Grupo Dignidade,

esteve representando o Brasil a convite da

UNAIDS na Consulta Regional sobre Ho

mens que fazem Sexo com Homens nas Re

giões Sudeste e Oeste da Ásia e no Pacífico

Sul, realizado em Cingapura, de 4 a 7 de

fevereiro deste ano (foto). Seu papel como

observador serviu como ponto de referên

cia e orientação entre esta e a Consulta Re

gional para América Latina e o Caribe. Par

ticiparam 35 representantes de 18 países.

6 organizações governamentais e 29 não go

vernamentais (ONGs). Houve 4 grupos
temáticos de discussão: Sexualidade e Iden

tidade de Gênero; Trabalho na Comunida

de e Organizações; Articulação e Pesquisa.

Os grupos de discussão identificaram pro

postas a nível de governo e sociedade civil

REDESOL

Em parceria com o Centro Paranaense da

Cidadania, CEPAC, está sendo lançado o

projeto piloto Rcdcsol, de redução de da

nos e prevenção de AIDS com usuários de

drogas injetáveis. O projeto tem área de

atuação municipal, durará um ano e come

çará em julho próximo. Maiores informa
ções; 222.3999.

NOVIDADES

na sociedade e nas igrejas, e suas idéias so

bre o processo de criação de relações hu
manas mais solidárias e tolerantes neste fi-

Já a partir deste mês, amplia-se o núme

ro de opções de diversão, compras e lazer
para o público GLS de Curitiba. Dia 24 de

junho, inaugura o moderno Clube Elektra

(endereço no Roteiro); dia 15 de julho,
os aficionados por livros de arte e foto

grafia poderão acessar o site

erosarte.com.br; e no dia 21 de julho,
aporta por aqui a griffe de underwear mas
culina Adventure de SP.

SOMOS

nal de milênio. Dia 24 de junho, quinta-feira,

às 19 horas, no Auditório de Ciências Jurídi

cas da Universidade Federai do Paraná.

O projeto Somos vem aí, visando ao forta

lecimento de 24 organizações em forma

ção e/ou recém criadas, que irão trabalhar

com prevenção a DST e AIDS com homens

que fazem sexo com homens. Uma parce
ria UNAIDS, ILGA-GTS, CN DST e AIDS,

Unesco, ASICAL e ABGLT.

VITORIA NA FINLANDlA

Os casais gays filandeses já podem oficializar
sua união civil, de acordo com uma nova lei
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