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Unidos, as relações homossexuais não são reconhecidas

como já acontece em outros 128

:mos por aqui pela aprovação do

deputada Marta Suplicy que aguar-
^ ■'

Nârio. A proposta vem reformulada e
á provavelmente até julho. 4■ai)í roprojeto foi apresentado em 1997
itados mas caiu por resistência da
que conseguiu uma lista de 120 mil 4sua aprovaçao. iLV rII

K: V
aprende na escola. 0 Estado aus-

I. decretou através da Secretaria de

SEXO ORAL: DUVIDAS E RISCOSas escolas devem implantar, daqui
u anti-homofobia em seus curricu-
km prevê o uso de linguagem amis-

COtiHK alunos gays, lésbicas, bis-
»trata de uma tentativa de

PAPILOMAVIRUS(HPV)OUTRAS DSTStUmo. como > > >
Até recentemente, todas as campanhas de pre
venção à Aids, apoiadas em pesquisas e estudos
divulgados pela Ciência, alertavam para os perigos
de infecção do HIV através de práticas sexuais de
alto risco como penetração anal e vaginal sem
camisinha, além de outras consideradas de menor
ri sco - porém, não inexistentes - como o sexo
oral ou "boquete" sem proteção. Agora, um novo
estudo realizado pelo governo dos Estados Unidos
indica que o risco de transmitir o vírus da Aids via
sexo oral é maior do que os espedalistas pen
savam anteriormente.

>>>
DOENÇUS SEXUULHEKIE TRANSMISSÍVEIS

sim de ensinar
Q gue é: também conheddo como verruga
genitaL So pequenas venugas ou lesões que
aparesm no pênis ou no reto. Algumas são
invisíveis, outras são brancas ou avermelhadas.
Rca, em média, de 3 a 4 meses incubado, mas
pode ficar por vários anos.
Sintomas: nomralnrente não provoca dor nem
incômodo, o que difrcutta o diagnóstico,

i: áddo triclorocétrico para'
queimar as lesões. Se não der resultado.
0 médico parte para métodos mais
agressivos, como bisturi elétrico.

10.

HERPES GENITAL>>>UI

0 gue é: infecção que se manifesta com
pequenas lesões na pele ou nas
Normalmente, a primeira manifestação da
doença é mais intensa e prolongada.
É nessa fase, porém, que o tratamento
tem maiores chances de apresentar
bons resultados.
Sintomas; queimação e coceira no local e
presença de lesões nos genitais e na
região do ânus e da vagirra.
Tratamento: o tratamento tem maior
efeito se for feito na primeira infecção.
0 médico prescreve um antiviral e
abstinência sexual enquanto houver feri
das. Não há como evitar que a herpes
volte 3 se manifestar, pois o organismo é
incapaz de eliminar o vírus.

mucosas.

A pesquisa realizada pelo Centro de Controle e
Prevenção de Doenças dos EUA em colaboração
com a Universidade da Califórnia, comprovou que
num grupo de 102 homens gays e bissexuais, 8%
deles haviam adquirido o vírus através de con
tatos orais-genitais, proporção de quatro a oito
vezes superior à estimada anteriormente.

S I F I L I S>> >

0 oue é: passa de 2 a 3 semanas incuba
da, mas pode também chegar até 90 dias,
antes de se manifestar. É dividida em dois
tipos, a sifilis recente e a tardia, que seria
uma evolução para casos mais sérios,
como a neuro sifilis e a cardiovascuLar.
Sintomas: lesões na pele e ferida indolor.
A forma secundária deixa o corpo cheio de
manchinhas, podendo apresentar também
febre e letargia. A forma latente não tem

A transmissão oral do HIV não requer que a
pessoa tenha feridas abertas ou sangramento nas
gengivas. 0 vírus é encontrado não só no sêmen
(porra), como na pré-ejaculação, aquele líquido
que sai do pênis antes da gozada propriamente
dita. Pequenos cortes e arranhões na boca, às
vezes decorrentes do simples ato de escovar os
dentes, podem representar uma porta de entrada
não só para o HIV, mas também para outras DSTs,
doenças sexualmente transmissíveis (leia abaixo).

gonorréia>> >

O Que é: causada por uma bactéria, provo-
inflamaçào na uretra, mas também pode

aparecer na próstata ou na faringe via
sexo oral.
sintomas; secreção amarelada, que man
cha a cueca e provoca ardor, vontade de
mijar a toda a hora.
Tratamento; antibióticos.

ca
manifestação clinica.

;: antibióticos, dependendo dona
I. tffr-'" ^ tipo e da intensidade.

Portanto, se você é daqueles que gosta de "cair
de boca" e pratica o boquete em vários parceiros.
Use camisinha também para o sexo oral, diminuin
do assim os ri scos de infecção.
E lembre-se;

- Sempre use camisinha para penetrar ou ser
penetrado:
- Use lubrificantes ã base de âgua, como KY;
- Nunca coloque 2 camisinhas juntas, pois a
fricção faz com que estourem:
- Não abuse das drogas, prefira não usar drogas
injetáveis. Caso use, não compartilhe seringas.

.1 ● I
SE VOCt TEM qUAlQUER DESTES SINTOMAS

ACIMA, EVHE A ATIVIDADE SEXUAl E TAMBÉM
A AUTOMEDICAÇÃO E AS 5U6ESTÕES DE

TRATAMENTO DADAS POR PESSOAS QUE NÃO
SEJAM PROFISSIONAIS DA ÃREA DE SAÚDE -
PROCURE UM MÉDICO E SIGA CORRETAHENTE
AS RECOMENDAÇÕES ATÉ A CURA COMPLETA.
PARA MAIORES INFORMAÇÕES, U6UE GRA-

TUnAMENn PARA 0 DISQUE SAÚDE

limwifl t riiiinitii - C L A M I D I A>> >
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«ftiMM i|iiiviil,r: |>ii)ihiíius ilr l Q oue é: infecção provocada por bactéria
por decorrência de gonorréia. Pode

demorar até duas semanas para que se
manifeste.
Sintomas: secreção esbranquiçada saindo
da uretra, dor ao mijar e coceira ao redor
da abertura do pênis.
Tratamento: antibiótico para os parceiros.
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CRUPO DP SKIHHEÁDS ACUSADOS 00 ASSASSIMATO DE EDSOU HESIS

VIOLENCI II fl HTI GIIY estão presos. Mais recentemente, também em Curitiba, o travesti Kérica foi agredido por desconhecidos com a suposta ajuda de

policiais militares, não resistindo aos ferimentos e vindo a falecer. Toni Reis, presidente do Grupo Dignidade e Liza Minelli do Grupo

Esperança, se reuniram para cobrar do Secretário da Segurança, José Tavares, a punição dos culpados e  o caso aguarda solução (leia

entrevista abaixo). Além de São Paulo e Paraná, outros estados brasileiros também

registraram casos de violência homofóbica recente como o Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Brasília, Ceará, Pernambuco e Minas

Gerais. Existem muitas teorias sobre as causas da violência anti gay. Racismo, ignorânda, medo, preconceito, ódio e intolerãnda slo

caracteristicas assodadas aos indivíduos e grupos de ideologias radicais. Além dos sicinheads, que também odeiam negros, judeus e

nordestinos, representantes de oubos grupos como os neo nazistas, os integrantes da supremada branca (white power) e até de

grupos ditos religiosos como os fundamentalistas cristãos pregam o ódio aos gays e inritam à segregação e à violênda. Eles se

manifestam através de discursos distorddos, jornais e panfletos ofensivos, agressivos e discriminatórios. Na Internet, eles espalham
de ódio através de sites macabros, onde ensinam até como atrair um gay, matar e se livrar dosuas.qiensagens

) 0 ano 2000 começa com uma triste estatística: o Brasil ocupa o trágico primeiro lugar
campeão mundial de assassinatos de gays, segundo  o livro 'Violação dos Direitos Humanos e

Assassinatos de Homossexuais no Brasil" do antropólogo Luiz Mott, presidente do Grupo Gay da
Bahia. De acordo com os números, a violênda tem cresddo: em 1998,116 homossexuais masculi

nos e femininos foram assassinados no país; em 1999 este número subiu para 169. Em compara
ção, um país com uma população S0% maior do que a nossa como os Estados Unidos registrou
somente 150

como

mortes nos últimos dois anos

Q
Ui . Um estudo recente realizado naquele país concluiu que

0 número de crimes contra homossexuais diminuiu, mas o grau de violênda aumentou, sem falar
também do aumento de manifestações por parte de grupos declaradamente anti gays. Só nos três primeiros meses
deste ano, três casos de assassinatos de homossexuais estamparam as manchetes dos prindpais
jornais do país. No prindpio de fevereiro, o caso mais chocante: o linchamento de Edson Neris (foto acima),
espancado com socos, correntes e pontapés até a morte por 18 integrantes do grupo skinhead Carecas do ABC.
Motivo: Edson foi flagrado no centro de São Paulo de mãos dadas com o namorado, que conseguiu fugir. Apesar da
prisão dos assassinos e da acusação conUr com 9 testemunhas que reconheceram os agressores, até hoje o caso ni
foi solucionado e os suspeitos continuam aguardando julgamento. No final do mesmo mês, o diretor da Escola
Britânica de Slo Paulo, o irlandês Michael McCan, foi encontrado morto no interior do seu apartamento com as mios
e pés amarrados. Não havia sinal de roubo e a polícia não conseguiu identificar os assassinos. No inicio de março, o í>
cônsul de Portugal em Curitiba. Miguel José Fawor, foi assassinado no interior de sua casa. teve pertences roubados *
e seu corpo jogado na Serra do Mar. Os dois garotos de programa que o acompanhavam foram identificados e já

levantar suspeitas. Já existe um caso comprovado de dois irmãos nos EUA, presos pelo

as«;»r^to de um casal gay e por incendiar sinagogas, que confessaram ter agido sob a

influénct# te mensagens racistas e homofóbicas divulgadas através da Internet

Oulio tu'" tfê violênda assusta tanto quanto a praticada por desconheddos: a violênda

üomèsiju. Dados de uma pesquisa indicam que quase metade das agressões contra gays e

LJ Ifsbimi A^ticada por patentes e parceiros, o que dificulta a denúnda pois o

I imi II iT niiilii liilii da vítima, muitas vezes os próprios pais, dentro de casa.

N4»^Mma vitima em potendal: denunde locais, grupos e atividades radstas e anti gays

«rt ̂ ^m acontecendo perto de você. Não é predso se identificar. Basta dar o endereço de

nn4» MIDnem os suspeitos ou apresenter provas físicas e/ou materiais. No Paraná, procure

0  Hlánidade (41) 222-3999. que encaminhará suas denúndas para as autoridades com-

VÍOLÉNCIA E DISCRIMINAÇÃO SÃO CRIMES E DEVEM SER PUNIDOS.

niiEYisn
ifiWaaM I*1rtfeief Jf if' r»i

lluiiiuaaeAUdl iiu Pdiaiid, dlivista üu iiiuvimeiiLu Imniussexual a nível
nacional e internacional, explica porquê há tanta dificuldade na resolução
de crimes de intolerãnda e im punidade nos casos de violência anti
aponta soluções.
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FP: Toni. fata-se muito em direitas humanos dos homossexuais, mos existe uma●
certa dificuldade em se aprovar leis que sejam do nosso interesse, tais como leis
anti-discriminotõrias, de parceria civil, entre outros. Na sua opinião, qual é o maior
problema paro a conquista de direitos gays em nossa legislação?

Toni: Atualmente nos poderes legislativos municipais, estaduais e federal, onde são feitas as leis,
temos apenas políticos simpatizantes às causas dos homossexuais e vários representantes que se
opõem diretamente a elas. Aqueles que slo simpatizantes temem contrariar a opinião pública e
perder votos, pois ainda há muito preconceito em nossa sociedade- Por isso temos o compromisso
de eleger pessoas que assumam publicamente as questões de nosso interesse.

nniD-EU HB:
yOCÊ SE IINII

FP: Você não acha que se houvesse representantes gays no política, as questões de interesse de nossa
comunidade teriam defensores e desta formo seria mais fácil oprovó-los?
Toni: Claro que sim, se gays e lésbicas assumidos, ou outras minorias sexuais, que não temem expor
sua sexualidade, fossem eleitos como nossos representantes estariam liderando o apoio às nossas
causas, o que permitiría que leis muito importantes fossem aprovadas.

FP: A nível nanoiwl, como estão os articulações paro a formação de bancadas o nosso favor ?
Toni: A Associação Brasileira de Gays Lésbicas e Travestis (AB6LT), realizou em novembro do ano
passado o 2” Fórum de Gays, Lésbicas e Travestis na Política, que teve como principal deliberação o
incentivo dos grupos organizados aos candidatos homossexuais assumidos e que tenham em sua
plataforma a defesa dos direitos humanos e que lutem pela cidadania das pessoas que se sentem
discriminadas por sua orientação sexual.

DE yEBDDDÍI
;>Inrce/o Prado - Diretora Executiva da Crupo Dignidadepor

F-mail: pradomarcela@ boicom.br - morcetaprado® cell.com.br

Em todos os momentos difíceis da vida, não importa o que aconteça.
tenha uma certeza no fundo de si mesmo; você sempre será valioso,
especial. Quem se ama de verdade, deseja e sabe que merece
sempre o melhor para si. Para várias pessoas.
a auto-estima é uma questão de estar seguro de que se temFP: Você acha que nos falta mobilização para a conquista de espaços e de representantes que trabalhem a

nossa favor?
Toni: A mobilização não falta apenas pata nós homossexuais, na sociedade como um todo há uma
falta de respeito à cidadania. Nós, especificamente, devemos nos organizar para poder lutar por
direitos que nos são fundamentais como, por exemplo, termos amparo legal quando sofremos
violência oti discriminação por nossa sexualidade. Estamos diante de um momento importante oara
a discussão das nossas necessidades enquanto cidadãos, bem como a definição de estratégias
objetivando obtei uma transformação concreta da sociedade para que as minorias sexuais passem a
ser integradas nela. Nos oito anos de existência do Grupo Dignidade, a mobilização, tanto aqui em
Curitiba, quanto em conjunto com outros grupos organizados em todo o Brasil, vem contribuindo
para a abertura de espaços. Neste sentido o Grupo Dignidade está aberto para que toda a nossa
comunidade participe deste momento.

valor e que merece ser feliz. Ame a você de verdade com todas
as suas qualidades e defeitos também - afinal quem não os tem? -
e mesmo que muitos projetos seus fracassem, tente novamente
que você consegue.
ryão menospreze sua beleza, stra iiireííoéncia e seu talento.

Não desperdice sua aulo-imagem, participe do convívio social.
0 trabalho é bom, mas não seja viciado nele. Corrija seus erios,
supere suas limitações, evite as drogas e o álcool pois só fazem
mal à sua saúde e pense sempre: você è mais importante. Pare de
fumar, seu pulmão agradece e as pessoas do seu circulo social



Nao desperdice sua auto-imagem, participe do convívio social.
O trabalho è bom

seja viciado nele

objetivando obter uma transformação concreta da sociedade para que as minorias sexuais passem a
ser integradas nela. Nos oito anos de existência do Grupo Dignidade, a mobilização, tanto aqui em
Curitiba, quanto em conjunto com outros grupos organizados em todo o Brasil, vem contribuindo

para a abertura de espaços. Neste sentido o Grupo Dignidade está aberto para que toda a nossa
comunidade participe deste momento.

. Corrija seus etios,

supere suas limitações, evite as drogas e o álcool pois só fazem

mal à sua saúde e pense sempre: você é mais importante. Pare de

fumar, seu pulmão agradece e as pessoas do seu circulo social
também. Ame a você e à sua vida,

Se brigou com seu namorado (a), amigo ou caso, pare, reflita e dê
a volta por cima. Se a relação não estava lhe fazendo bem. não

desanime, coisas melhores virão com certeza. Abrace o seu

coração e tenha sempre amigos positivos e verdadeiros do seu

lado. Ame seu corpo, toque-o todo, sinta e valorize cada
I  parte. Ele faz parte de você e merece seu amor e

carinho. Arranque fora qualquer ódio
seu coração, pois só fazem mal a

mas nao

ou rancor do

voce e à sua saúde
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»>COMO AGIR SE FOR ATACADO

M' 'J -í I frito pude espantar o atacante, bem como

4  d* da o qt^está acontecendo,
tttivw prteim * uifip vp^raçe, qwitiM<a, biwtntxaiii latassferiixo. etc.
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Veja a diferença acontecer na sua vida, Observe a

natureza que lhe rodeia, inspire-se no poder dos
cnstais, na harmonia das cores das flores
dos elementos. O sol

e na força
nasce para todos

●stiwq* «ir^dP Lom ufli rrroliv«t. quieto «
I da «stUi «nwk <m uma ftu.
fe nlir at«]a.

í
, inclusive

você. Curta todos os momentos da vida, pois ela
muda e a cada dia traz

par

a promessa de um novo

a
4awt bvrO>i. sfmplfajmarita Mit

recomeço, Não se esqueça de
também significa assumir

que amar a si próprio
as responsabilidades pelos

tflifqçd, deHnjj wl AtiíuiM
4 (w*n K «têm
, Idq pedé lonlip i.e*<D
Mil», iH Imts
iMllt* m Hk M iMliibdri

seus atos, fazer planos de vida
sem fantasias nem Com metas vfáveis,

exageros, afinal, gostar de si
também implica em ser sincero para consigo mesmo

A auto-estima nos dá forças para enfrentar os desafios
da vida. Ame sempre e você será correspondido, acredite

f.
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ORGU LHO G fi Y»> .
Convocação geral: sua presença será indispensável no dia 25 de junho em São Paulo Motivo- é ► -
d o Orgulho Gay, que no ano passado reuniu mais de 20 mil pessoas pelas ruas da caoital naiiiicf^ p í acontecera a 4^ Parada
inido as 14 horas na Avenida Paulista, em frente ao prédio 5a Gazetf^ comer^or: S 7a20
na Câmara Munidpal de São Paulo e continuarão pelos próximos dias com exposições, estréia de peças teatrais
dnema, encontros e debates, além do drcuito de festas, é claro! Para quem estiver a fim de p^riLr mas nâó
recursos, existem possibilidades de hospedagem na casa 

de voluntários (inscrições através do e-mail abaixo) ConSos
especiais e personalidades já aderiram à causa e confirmaram presença. Edson Cordeiro

fe ra 0 Show de abertura e Cassia Eller o de encerramento, na Praça da República .

4

f ●C.DEX
Tradidonal pro
shows, dancej
da carismática';
garantida. R. $

ypns ●4^

£é propriamente gay^^S
fealera GIS moderna e ar^

intCLUB ELEKTRA
Point da galera mix em Curitiba. Shows e
programação variada. Com video room #
reservados, que fervem no fim de semana.
R. Saldanha Marinho, 636 (3)(4i) 232^644

CATS CLUB ^
0

I.

 mais novo clube da cidade, com-^Tj^a
equi^ do lendário Queen Mix Club. G^os
pia lá de friendly, som nota 10, staftSmpá-
tieo e dáfk room. A melhor opção das quintas.
R. Dr. MuriQf, 3.544 <3)(41) 224.5912

ÉPOCA
Um dos mareos da noite de Curitiba.
Reúne todas as tribos e tipos no sábado,
seu melhor dia.
R. Fernando Moreira, 185 3>(41) 233.8383

AUNA'v|«fl
É£ouza Naves, sHlo,iI 0 MaiconiCLASSIC ■ ,

Depois de algmMRpoâfiti
em novo endereççmUíLiMlih
de. Nas quartas, unii fjli.lui»
Prç. Rui Barbosa, 57t

!S7
V

<5,1
HH Conhecido dos
■reSbnu com novo decon »
H^^alera bonita *e sarada.gcístos.
nte Machado, 758 0)(41A aóz - «

J 24.oi65i5f, . FunsqHí
''daslSff^.
f, R. Conselheiro W
; ® (41^2.4788

£<
A

7 da

* R. Treze

i*S)(4]d
20 - loja 3

fi iflfS .rirj.r
BAR 21

Snooker bar. 0 mais tradicional
ponto de encontro dos curiHh^r,
Aos taingos é a mslto' ".Sr» ‘
^^air mais cedo, P®''®

R. Dr. Reynaldo Machado, 49 ®(41) 333.15^ 0(4^224^^2*°™

YUTZ BAR
Considerado pela revista Veja como um dos
bares mais diics do sul.^o país. No estjb
lounge, para quem procura pipr máriiC drinks
e cardápio diferendadoSi

lAOS HO*
R- ÉbaflBSBiS:n'do,»9 jfl^AHARl

i; 553 a>(41) 323.S637
B22

R. 24 de

Ouíli novidade.>bre para happy hour, a

P^fvicSite Machado, 666

Ruem SAUNA APOGEÜ
Av. Gettjlio Vargas, 935 ®(41) 222.8796

HOTEL VITÓRIA RÉGIA

R. Saldanha J^finho, 352 ií,(41) 225.1999
, 17
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com começo Is 20:00 horas e participação de con
vidados especiais. Em pauta, sempre um assunto do

seu interesse; 13/05 - Nossa Auto-confiança;
20/05 - Meu Direito de Ser Cidadio e 27/05 -
Conquistando Aliados na Política.

governo. Depois de conseguir mudar sua localização
do contto para a periferia, também fez com que a
prefeitura desse para trás na concessão de verbas
para sua realização. 0 prefeito de Roma declarou
que 0 Gay Pride iria conflitar com as intenções do
Papa em celebrar o Jubileu do Ano Santo que a

Igreja comemora na mesma data. Os organizadores
do Gay Pride afirmam que o festival está de pé e se
realizará do mesmo jeito.

c.

O mi un yy

■  lll Aconteceu no último final de semana de

abril, a maior manifestação da comunidade GLS na
história dos Estados Unidos. Durante os dias 29 de

abril e 2 de maio, Washington foi o palco de diver
sos eventos com o objetivo de discutir e reivindicar
direitos iguais para os homossexuais tais como

casamento, adoção e soguto-familia, entre outros, e
que serviu como um fórum de reivindicações dos
grupos gays para a eleição presidencial que aconte
cerá em novembro naquele pais. Ttés acontecimen
tos marcaram as comemorações: o mega concerto
Equality Rocks, com shows de k. d. lang, George
Michael e Pet Shop Boys; o tVeddirg, uma enorme
cerimônia de casamento coletivo para quatrocentos
casais gays e a Marcba do Milênio, uma passeata cm
prol do movimento. Tudo isto com o apoio declara
do do atual presidente Bill Clinton. Mais de um mil

hão de pessoas compareceram para apoiar a causa.

)
No dia 25 de março aconteceu o 3" Encontro da
Família GLT sobre a situação de gays, lésbicas, trav

estis e 0 convívio femiliar, com debates dos partic
ipantes e oficinas sobra paternidade e maternidade.

C.B

wi yys
Nos dias l" e 2 de julbo, a ADGLT (Associação
Desportiva de Gays, Lésbicas e Travestis) em parceria
com 0 Grupo Dignidade e o Grupo Esperança pro
movem em Curitiba o 2“ Gay Games Paranaense
1° Gay Games Regional Sul. 0 evento faz parle das
comemorações do Dia Internacional do Orgulho Gay
(28 de junho) e contará com ptemiações em várias
modalidades como futebol, basquete e võlei, além da
participação de equipes do interior do estado, de
Santa Catarina e do Rio Grande do Sul. Os jogos
locais servem de eliminatórias

que garantirá aos vencedores uma vaga para repre
sentar 0 Brasil em Siilney, na Austrália, onde aconte
cerá 0 Gay Games em 2002. Inscrições e informações
na sede do Grupo Dignidade com Adilson ou Marcela.

ê 0

final nacionalpara a
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● 0 VIII ENTALIDS - Encontro Nacionaade Travestis
e Liberados que trabalham com Aids
nos dias 25 a 28 de junho no ^

Informações: Grupo Astral - fonefj^21) 508 5447
com Jeovana Baby.
E-mail ;gnipoa5tral@trip.com.br.
● 0 Grupo Esperança realiza 0

Ocupadonal para profissionais dj
mulheres) - curso de corte s

Todas as segundas feiras, das^B
Grupo Dignidade.

tí realizado
de Janeiro.

pas de Terapia
»o (travestis e
^ura e crochê.
18h na sede do

Nos dias 23 e 24 de março, aconteceu em Curitibao
2° módulo do curso para formação de ONGs e parce
rias para a prevenção de OSTs e Aids, junto a HSH

(Homens que fazem Sexo com Homens) - termo que
abrange homo e bissexuais masculinos, sejam eles
assumidos ou não, travestis e garotos de programa,
0 'Somos' está sendo desenvolvido nos 11 estados
brasileiros com maior incidénda de casos de AIDS e
nos quais deverão ser formados e/ou fortaleddos 24
grupos de promoção de direitos humanos de HSH

í
foi realizada no dia 21 de maio a
Solidariedade às Vitimas da Aids
Francisco, centro, das 10 às 12:30h. o evento presta

uma homenagem às vitimas da doença e seus famil
iares celebrando suas memórias. A Aids já contaminou
34 milhões de pessoas ao redor do mundo, somando
um total assustador de 16 milhões de mortes. A epi

demia atinge todas as faixas etárias, mas concentra-
se principalmente na faixa dos 15 ans 50 anos.

17» Vigília õa
, nas arcadas de São

No dia 14 de março, o Grupo Dignidade completou
oito anos de existência. 0 Projeto Arca de Noé tam

bém está completando seis anos de funcionamento
com um saldo positivíssimo. 0 projeto tem como
objetivo a prevenção das DST e Aids com a popu
lação gay de Curitiba e no decorrer dos últimos anos
também criou vinculo com as cidades de Ponta

Grossa. Foz do Iguaçu e Maringá. Você pode encon

trar material do projeto e preservativos nas saunas
e casas noturnas.

que atuarão na prevenção às DST/AIDS junto à esta
população. Na Região Sul, o Grupo Dignidade é
responsável pela formação de 6 grupos no Paraná e
em Santa Catarina.

nyy n\u nii
As comemorações do Vforld Gay Pride,

festival que celebra o orgulho gay, agi
tarão os meses de junho e julho em

Roma, Itália. São esperados mais de 1 milhão de

turistas para o evento que conta com jogos, desfiles
e maratonas culturais. 0 Vaticano continua tentan

do dificultar a realização do evento, pressionando o

WQRElPniOE
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Oe 26 a 30 de junho, Curitiba sediará a 2' Semana

Cultural Gay com debates, palestras e uma intensa
programação cultural que servirá de aquecimento
para a 4» Parada Gay Paranaense a reaüzar-se no dia
1° cie julho pela manhã.

Itmi DE DEDIlifS
Abaixo, lista dos temas a serem debatidos nas já
tradicionais reuniões de sábado na sede do Grupo

Dignidade (endereço no Expediente - rodapé).
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