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Expediente

Editoria

o Gnjpo Dignidade, em seguida à realização de seu
pianejamento estratégico e restruturação, está começando a ter
uma nova cara,

Como resuitado deste processo, o Dignidade redefiniu sua
missão, que passou a ser; "Atuar como centro de referência na
defesa e na promoção do respeito à diversidade humana, através
de ações mobiüzadoras, informativas, educativas e sociais",
Também estamos implantando a Filosofia dos "5S", que visa a
eficiência e a organização interna. Enfim, reestruturação totai,
para meihor atender o púbiico,

O projeto Baicão de Direitos, financiado peio Ministério da
Justiça, tem o intuito de atender denúncias quanto a agressões e
discriminações, inciusive com ações na justiça, se for o caso, aiém
de informar sobre direitos e providenciar documentação básica,
Um dos objetivos mais importantes é o combate às agressões das
quais Gays, Lésbicas, Transgêneros, Negros e Anorco Punks estão ●

sendo vitimas. Pessoas se apresentando como Neo Nazistas, estão
simplesmente agredindo por agredir, 3 lésbicas, 1 gay e 1 anarco
punk denunciaram agressões sofridas simpiesmente por estarem
circulando pela cidade. Por favor, não tenham medo, denunciem.
Ligue 222 3999.

Outro projeto significativo é o Somos, que tem como
objetivo o fortaiecimento de organizações que desenvoivem
atividades com o público gay na Região Sui, no que diz respeito
aos direitos humanos e a Aids. Este projeto é executado em
parceria com a ABGLT - Associação Brasileira de Gays, Lésbicas e
Travestis,

Foram aprovados pela Coordenação Nacional de DST e
Aids do Ministério da Saúde mais dois projetos para^^serem
executados no ano de 2002. Através do Projeto Apoio, será feito um
trabalho de prevenção de Aids com garotos de programa, Para as
mulheres profissionais do sexo, será realizado o projeto Casa Vida,

Por último, como podem ver, o jornal Folha de Parreira está
com um novo visual. Agora é tabióide.

A participação da comunidade é importante neste
processo de reestruturação. Convidamos a todos e todas para
colaborarem conosco, cada um de acordo com seus talentos e

habilidades, para que nós, gays, lésbicas e transgêneros,
possamos ocupar cada vez mais nosso espaço na sociedade.

Dignidade -

CER 80 01
‘ PR ■ Brasil

^' I^Pdlizaçào’ ® UNESCO
 ®RUPo D

o, 53 - 2° andar

IGNIDADE

Parreira

'Jornalista
MTB

an
Caixa Postal

Endereço da

A Diretoria

02



\ ●

Balcão de Direitos

O Grupo Dignidade está firmando uma parceria com  a Secretaria de Estado dos
Direitos Humanos do Ministério da Justiça, para a implantação de um "Balcão de Direitos" que
permitirá fortalecer o projeto "Rompendo o Silêncio", Através do projeto haverá atendimento
jurídico para casos de discriminação, informação sobre os direitos humanos e
disponibilização de documentação básica (RG, CPF etc.) para as pessoas sem documentos,
Também será atualizado o levantamento de assassinatos e discriminação contra gays,
lésbicas e transgêneros em Curitiba.

Você está sofrendo, ou já sofreu, discriminação? Bote a boca no trombone.
Ligue para (41) 222 3999 ou compareça na sede do Grupo Dignidade, atendimento das 14
às 18 horas.

Denunciar vale a pena.
O Nuances, grupo pela livre expressão sexual, de Porto Alegre, informa que a fábrica da

General Motors em Grovataí - RS foi condenada a pagar indenização por danos morais ao
funcionário Gilberto Biesek, demitido sem justa causa em virtude de sua orientação sexual. O
Nuances afirma que é a primeira vez no Brasil que uma empresa deste porte é condenada a
pagar indenização por danos morais por discriminar funcionário homossexual.

Dicas de Segurança

É preciso ter cauteia ao escolher o caminho que você irá percorrer, onde sempre por
lugares onde haja iluminação e tenha circulação de pessoas e sempre que possível ande
acompanhado,

- Evite sacar dinheiro de caixas automáticos em horários noturnos.
- Não aceite ir em lugares desertos, por mais que outra pessoa insista, pode ser um
"truque" para afastá-lo de lugares onde há outras pessoas.
- Ao entrar em "hotéis de momento" diga na recepçõo que os dois sairão juntos,
evitando assim que a pessoa que esteja com você saia sozinha,
- Não aceite bebidas de estranhos e fique sempre de olho no seu copo, pois o "Boa
Noite Cinderela" está sendo muito utilizado.
- Levar pessoas estranhas em sua casa pode ser perigoso, evite fazer isto, por mais
"bonzinho" que o indivíduo pareça.
- É preciso muita cautela na noite pois da mesma forma que há boas pessoas, existem
muitas com péssimas intenções.
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Painel

Grupo de Apoio aos Portadores do Vírus HtV/AIDS
Venha esclarecer .dúvidas, trocar experiências e principalmente fazer amigos.Oferecemos anoin

portadores,familiareseamigos.Esperamosvocêtodasassextas-feirasdasl9:00às21:30oupelotelefnnf^ Psicológico e jurídico aos
8696Rua24demaion'’, 95-2°andar-sala24 376-5191, 9601-5805, 9902-
Centro - Curitiba - Paraná

Alerta! Cinderela Baixou em Curitiba

Soubemos que 4 homossexuais diferentes foram seduzidos por um loiro alto, forte e bonito em ri'
colocando comprimidos em sua bebida para que os mesmos dormissem. De fato dormiam durant
crédito, relógios e dinheiro. Quem tiver alguma informação, fovor entror em contato com o Grupo Dign d '

e boates GLS da cidade,
roubados seus cartões de

©s do telefone 41 222 3999.
Projeto Somos

o Projeto Somos é uma iniciativa da ABGLT (Associação Brasileira de Goys, Lésbicas e Tra r
mesma. O projeto tem como objetivo ser umo das respostas brasileiras à epidemia da Aids entre "Hnm ® ® ®^®cutado por arunoc; fiiindo^ n
termo técnico internacionalmente utilizado para abranger todas as formas de relacionamento sexuni Sexo corn Hompn<T
se diferencia de outros projetos de prevenção por incentivar o surgimento de novos grupos que possor^ sexo rmasculino O oroieto
homossexuais quanto a prevenção das DST e Aids, principalmente 

em cidades onde a incidência úe ca tanto a cidadania Ss
sos de Aids é maior e onde não tem

iniciativas de prevençõo com HSH.
No primeiro ano do projeto (1999/2000), o projeto foi executodo a partir de 4 Centros Reoinnni^ ^
andamento. y'<jriais, tendo como

f^eto 16 gruposcom projeto em
Resultados-Ano 1:

Centro Regional
Salvador

Estados
05: BA, PE, SE, AL, RN
03: RJ, MG, ES
01: SP
02: PR. SC

Cidades
Projetos em andamento
05 ao finai do05 ano

Rio 08 08
07São Paulo

Curitiba
Total

09
09 04

11 29 26

Continuidade:
Dos dias 20 a 24 de agosto, foi realizado em Brasília o Treinamento Nacional para os 5 Centros r?
um ano. O enfoque do projeto seguirá 4 grandes eixos: Intervenção, Desenvolvimento lnstifur^^^^'°^^'^ vão en
no sentido de criar parcerias e aumentar a participação e integração na sociedade Nesta e o projeto por mais
cidades em 20 estados. A meta é 38 grupos com projetos 

em andamento ao final do projeto. ®^apo. é previst?^^ 0\rr\as Favoráveis

Centro Regional Estodos Cidades Projeto atingirá 48
Fortaleza 04: CE, Pi, MA, PA
Salvador 05: BA, PE, SE, RN, PB

03; RJ, MG, ES
04: GO, DF, MT, MS
03: PR, SC. RS

08
11

Rio 06
Goiânia
Curitiba

10
12

Total 19 47

O projeto Somos é executado pela ABGLT e grupos filiados, em parceria com a CN D'5T/a'
fundar uma organização para promover a cidadania de goys e outros homens que fazem
Caixa Postal 1095,80011 -970 Curitiba-PR. Fone/Fax: 41 222 3999. E-mail: tonidavidrôrn'/^!.

Pensão para Homossexuais
Ao assumir o Plano Municipal de Previdência, o Prefeito de Recife, João Pauio Lin<;

segundo ele: o plano prevê o pagamento de pensão para companheiros de servidores dn ‘^'^'^rnou ot
falecimento. O plano ainda vai ser votado na Câmara de Vereadores, para ser aprovado a qu© PQra um
Paulo Lins e Silva chegou a se inspirar no Novo Testamento: "Atire a primeira pedra aquele ai a cono ^'^'^ossex .'^©clida pioneira,

P e nao tiver um aov,S®^°° Po Paso de seu
o p,efeito João

oomh'^"®*®'locl
“mhopnens, a Saúde

Pfocure
^^LT/Grupo Dignidade:
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Saúde

Pesquisa e AIDS

o Brasil registrou até março deste ano, um total de 210,447 casos de Aids, com uma
tendência geral de estabilização da epidemia, Desses casos, 155,792 foram em homens e
54,660 em mulheres. A transmissão sexual responde por 67% dos casos notificados no último
ano, sendo que a prática heterossexual ainda é responsável pela grande maioria dos novos
casos (46%), a homossexual por 12,2% e bissexual por 9% dos casos notificados. A nova
estimativa de infecções pelo HIV mostra ainda que no ano de 2000 existiam no país 597 mil

É pessoas com HIV,
Especificamente em relação aos gays, pesquisa realizada pelo Ministério da Saúde revelou

dois dados importantes: 81% dos homossexuais com parceria fixa, e 95% dos que têm
parceiros eventuais, dizem ter usado o preservativo na última relação sexual.

Por outro lado, entre os homossexuais mais jovens, pode ter acontecido a maior queda no
uso do preservativo depois dos medicamentos anti-retrovirais (o "coquetel").
Atençãol O "coquetel" não é a cura da Aids, Ainda  é preciso se prevenir.
Use camisinha, semprel
Fonte; Ministério da Saúde

T ●

T

:Â-  1

Pergunte Saúde 0800 Ó1 1997Disque Aids (41) 200 1414

Homossexualidade e Ksicoogia

O Grupo Dignidade vem recebendo continuamente informações extra-oficiais de que
psicólogos vêm fazendo tratamento de reversão da homossexualidade,
Para tanto, esclarecemos que o Conselho Federal de Psicologia, através da Resolução N°
01/99, de 23 de março de 1999, resolveu que:

-Os psicólogos nõo exercerão qualquer ação que favoreça a patologização de
comportamentos ou práticas homoeróticas, nem adotarão ação coercitiva tendente a
orientar homossexuais para tratamentos não solicitados.-ü',; ?*

-Os psicólogos não colaborarão com eventos e serviços que proponham tratamento e cura
das homossexualidades.

-Os psicólogos não se pronunciarão, nem participarão de pronunciamentos públicos, nos
meios de comunicação de mossa, de modo a reforçar os preconceitos sociais existentes em
relação aos homossexuais como portadores de qualquer desordem psíquica.

-Para tanto, se você ou uma pessoa homossexual que você conhece, sofreu este tipo de
tratamento por parte de um psicólogo, denuncie para o Grupo Dignidade, através do projeto
Rompendo o Silêncio, para que possamos tomar as devidas providências junto ao
Conselho Regional e Federal de Psicologia, Fone 41 222 3999 - Grupo Dignidade.
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Direito

NSS e os homossexuais

Pela primeira vez no Paraná, um homossexual^  conquista o direito de
receber pensão do companheiro morto. Toni Aírton Odólio Corrêa de
anos, recebeu o primeiro benefício do INSS no final de janeiro, em Curitihn
"Foi uma grande vitória, não apenas minha, mas também do mei i
companheiro, porque ele queria que as coisas fossem assim denoi'; no
sua morte. Este dinheiro vai garantir a qualidade da minha vida no temno
que ainda me resta, seja um, dois ou vinte anos", comenta. (Fonte' GazfSn
do Povo, 03/02/2001). ' ̂̂ ^eto

O direito foi conquistado porque foi possível comprovar que o casal vivei i
)unto durante 10 anos. A Instrução Normativa N° 25. de 7 de junho de 2mn
estabelece os procedimentos a serem adotados para  a concessão dé
benefícios previdenciários ao companheiro ou SmpTnheía
homossexual, sendo que a comprovação da união estàvet e
dependencia economica far-se-á otravés dos seguintes documentos:

I - declaração de Imposto de Renda do
interessado como seu dependente;
II - disposições testamentárias;

perante tabelião (escritura pública
declaratona de dependencia econômica):
IV - prova de mesmo domicílio;
V - provo de encargos domésticos evidentes
comunhão nos atos da vida civii;

^ - procuração ou fiança reciprocamente outorgada-
VI!-conta bancaria conjunta; ^
VIII

segurado, em que conste o

e existência de sociedadeou

- registro em associação de classe,
dependente do segurado; ond

I

e conste o interessado

IX - anotação constante de ficha ou livro de registro de emnro,.
X - apólice de seguro da qual conste o segurado comn?r??5°®=
seguro e a pessoa interessada como suo beneficiária

XI - ficha de tratamento em instituição de ossistência
segurado como responsável'

XII - escritura de compra e vendn ● -

segurado em nome do dependente-""''''®'
Xiil - quaisquer outros document

levar a convicção do fato
Os documentos

lil e IX acima.

co

médicaqual conste o

que pos

mo-

 da
*

sam

enumeraSnTOitensI ||
P'ova

devendo os der„
considerados em^n®,
no mínimo três,
quando necessS^^^^^^os,

^«"oaçõoAdSsS^hte
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Diretrizes

Cidadania e o Controle Soda por Beto Kaiser

Os princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde estão
garantidos pela constituição Federal de 1988, pela Lei Orgânica da

direitos conquistados e luta coletivamente pela ampliaçao desses 8080/90, pela Lei Federal 8142/90 e por outras legislações. O
di

'Cidadào é aquele que conscientemente se apropria dos

reitos e faz isso numa realidade concreta, num determinado sistema Único de Saúde - SUS, garante a assistência integral à saúde
espaço social onde vive". população. Isso significa que o cidadão tem direito a ações

preventivas e curativas, acesso a medicamentos e internações
que nasce o indivíduo é tributário de direitos hospitalares e a outras .ações de saúde que forem necessárias, sem

inalienáveis, entre os quais o direito a saude. Desfrutar desses direitos pQgQrfi0nto de qualquer volor.
supõe aprendizado e conquista.Quando falamos de saúde como o pagamento dos serviços ofertados pelo Sistema Único de
direito do cidadão, já fica entendido que esse direito tem que ser Saúde-SUS, é feito através das contribuições sociais arrecadadas pelo

Governo Federal e dos impostos.Quando o cidadão vai ao mercado, à
No caso da saúde, o constituição brasileira (1988) cita como farmácia, enfim qualquer compra que faça, de qualquer produto, uma

uma das diretrizes do Sistema Único de Saúde - SUS, a "participação da parte do dinheiro pago pelo produto comprado, é recolhida em forma
comunidade" , que pode eíetivar-se mediante representação em de impostos para que os governos possam devolver à população em
órgãos colegiados deliberativos, o fornecimento de subsídios e serviços, entre eles os serviços de saúde,
propostas às autoridades específicas destinadas a atender as Quando o cidadõo precisar de um serviço de saúde, e escolher
necessid

Desde

garantido dia a dia, E tudo uma conquista.

ades das população. ^ ser atendido pelo Sistema Único de Saúde - SUS, caso haja qualquer
Os serviços de Soude, que são oferecidos através do Sistema tentativa de cobrança, o cidadão deve procurar ajuda no seu município

Único de Saúde - SUS, são serviços custeados com  o dinheiro público, através dos seguintes órgãos; Conselho Municipal de Saúde, Serviço de
de todos nós, de todo o povo brasileiro, por isso não devem ser Atendimento ao Usuário da Secretaria Municipal de Saúde, Promotoria

Pública, Regional de Saúde, Entidades de Defesa do Consumidor,
Através de Conselhos de Saúde, os quais são canais Entidades organizadas na área da saúde. Movimentos

institucionais, a comunidade pode agir no sentido das outras Comunitários.Para buscar mais orientações, você pode ligar
possibilidades de participação e fiscalização.

O exercício do Controle Social é decorrência da prática da hrs, e Disque Saúde 0800-61-1997. Informações também poderão ser
democracia. É importante que os cidadãos continuem se organizando obtidas através do Conselho Estadual de Saúde (041) 330-4416, e
em associações, as mais diversas, e prossigam exigindo do Estado o Ouvidoria da SESA (041) 330-4414 ou 330-4415, das 12:30 às 19:00
cumprimento efetivo do seu papel em favor do bem-estar social. A horas,
relação governo-cidadão, só produzirá efeito efetivo na medida em
que os cidadãos efetivamente ampliarem e consolidarem as suas ao SUS, exigirem pagamento para atender ou se vócê for mal atendido,
organizações, e passarem a exigir os seus direitos, em qualquer reclame, exija seus direitosl Todos os serviços devem ser prestados com
instância, perante quem quer que seja, em todas as situações em que f®sp©tto e qualidade!
se sentir iesado. HORÁRIO NOVO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE

cobrados.

gratuitamente para o Tele Cidadão - 0800-41 -1113 das 12:30 às 19:00

Se os serviços do Sistema Único de Saúde ● SUS, ou credenciados

Através da Resolução 2793, a Secretaria de Estado da"A mobilização da comunidade é, na verdade, o mais
poderoso instrumento do Controle Social, com evidente repercussão Administração e da Previdência, no uso de suas atribuições, e tendo em
no processo e representação popular". visto o disposto no artigo 3° do Decreto n° 3.460, de 29.01.2001, definiu

que o horário de trabalho nos órgãos da administração Direta,

Participação da sociedade se dá através de suas entidades Autárquica e Órgãos de Regime Especial passa a ser das 12:30h òs
19:00 horas, de segunda a sexta feira, salvo as unidades hospitalares,
unidades ambulotorlais, unidades de laboratórios  e unidades de
hemorredes, e atividades relacionadas diretamente ligadas ao público.
O Conselho. Estadual de Saúde - CES/PR, a partir de 12 de fevereiro
próximo, passará a fazer expediente das 12:30 às 19:00 horas. Poderão
ser solicitadas Informações através do E-mail do CES/PR ou fax que ficará
rro sistema automático, o no novo horário de expediente.
Beto Kaiseré Presidente do IMPAR 28 de Junho - Consc. e Direitos Humanos

representativas nos conselhos de saúde, conferências municipais de
saúde, fóruns de debate de saúde, etc; e o papel dessas entidades
que representam as comunidades é oferecer informações e
conhecimento necessário para que a população se posicione sobre
as questões que dizem respeito a sua saúde, e possa fazer suas
reivindicações através da entidade.

VOCÊ PODE ELOGIAR. DENUNCIAR, DAR SUGESTÕES E
RECLAMAR! RualSdeMoto, 1206/03O CEP;80510-030-Curitibo/PR
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EntrevistaH

Saiba quem e o novo presidente da ABGLT

«
¥

, s ● (<
Em maio desfe ano a Associação Brasileira de Gays,

Lésbicas e Travestis (ABGLT) em Assembléia Geral realizada
em Recife (PE), elegeu sua nova diretoria cujo presidente
passamos a entre''istar, Marcelo Nascimento, 30 anos,
teólogo, alagoano, ex-seminarista católico, nascido e
residente em Maceió, presidente do Grupo Gay de Alagoas
(GGAL) é o novo presidente da ABGLT, Confira a entrevista
abaixo.

j
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*Quais as suas metasà frente da ABGLT?

A Assembiéia Geral realizada em maio aprovou algumas
prioridades que nossa gestão nafuralmente adotará Entre as
principais se destacam a construção da susfentabiiidade
com o Pianejamento Estratégico, Plano de Captação de
Recursos e de Marketing. Além disso estoremos trabalhando
para criar a infra-estrutura necessária para dar suporte ’ _
colegiado da ABGLT. Queremos construir uma ABGLT forte que
dê respostas ágeis e eficientes aos grupos filiados. Vamos
inserir a ABGLT nas iutas sociais e criar um Calendário de Lutas.

Quantos grupos filiados possui a ABGLT
relacionam politicamente com os não filiados?

Temos aproximadamente 70 (setenta) grupos filiados e 20
(vinte) entidades colaboradoras. Os grupos filiados reúnem-
se nas assembléias gerais e no resfante do ano interagimos
através da participação em eventos locais e nacionais
promovidos pelos filiados, além é claro, da comunicação
eletrônica, telefônica e postal. Com relação aos grupos não
filiados, nós da ABGLT, procuramos sempre manter um boa
relacionamento, que nem sempre é possível devido a
postura de algumas pessoas, mas a nossa postura é sempre
de diálogo,

JFP

ao

JFP e como se

4
*4●|
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Fale com o Presidente
Fone- 0XX082 221 nxA7
Endereço - Caixa p
e-moil: maroelonoofm',,®^''CEP:57.020-970 Maceió  - Alag°°'
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Entrevista

JFP Que avaliação você faz da atuação do governo FHC
com relação aos homossexuais?

Até a pouco tempo atrás nós éramos apenas citados
como população vulnerável no programa nacional de
direitos humanos sem uma sequer ação governamental. A
partir das pronunciamentos feitos por Luiz Mott, Ciaudio
Nascimento, Jane Pantel por mim e outros militantes nas
conferências nacionais de direitos humanos, percebo que
o Ministério da Justiça, através da Secretaria de Direitos
Humanos está começando o dar respostas às nossas
reivindicações, Com relação ao Ministério da Saúde,
através da Coordenação Nacional de DST/AiDS, nossa
parceria é antiga e transparente, na minha avaliação, a
partir do momento em que o canal de diálogo está sempre
aberto. Entendo que o governo de FHC como um todo
deveria posicionar-se com relação a temas como a
parceria civil que está emperrada na Câmara Federal e
outras questões relevantes para a comunidade
homossexual, O governo FHC precisa avançar muito ainda
na garantia dos direitos de gays, lésbicas e transgêneros. O
nível de civilização de um país é medido pelo tratamento
que é dado as minorias éticas, sociais e sexuais.

movimento homossexual brasileiroJFP Como você vê o

°’";íraeTcimento constante. Btamose^
atoção em todas tem como meta
ABGLT, idealizado pela AS _ P estimular a criação de
fortalecer os grupos |d 33,

novos, isso em varias tegioes. ^ responsável

visualizados. E" ^ABGLT coisd
pelo crescimento do movir^® construir o movimento nos
deve-se a nossa f - como por exemplo do
lugares mais o Grupo Homossexual de
sertão alagoano, onde foi furid machista com índices

Santana, cidade secular na^°p";* sbalizar grandes
alarmantes de violência, Nao caDiíaís, o que é ótimo,

eventos de Visibilidade mas.^a^na^ capita^
mas precisamos avançar ta
cidades de pequeno e médio poite.

« Y Fncontro Brasileiro de
JFP Quais as perspectivas Maceió?

Gays, Lésbicas e Travestis a realizar^ composta pelo Grupo
A comissão organizadora q ® pr5_vida - AL e

Gay de Alagoas, Os esforços no sentido de
Satyricon - PE, tem realizado ..gcgssãodediversosíemas,
corresponder às expectativa^ trabalho, prevenção,
a exemplo do parceria civiL comunicação e mídio,
políticas públicas, direitos hu ^stão previstas na400
segurança, sustentabilida^ e aproximadamente *
programação, ^ rnovimento saia
participantes para o X ® ̂ izado. O tema do X EBGLT
encontro mais fortalecido ^ trajetória,

em si, já vislumbra ^^°stas sempre! Vamos refle
PécQdas de desafios, ^ propor açoes
e avaliar esses vinte ono

Conjuntas para o futuro.

JFP A ABGLT lançou em abril deste ano uma campanha
em favor da doação de sangue por homossexuais, quais
os desdobramentos concretos desta ação?

É lamentável que nosso país continue preterindo os
homossexuais de doarem sangue. O Governo Federeral
deveria posicionar-se contra questões como essa que
violam a dignidade dos homossexuais, O governo Italiano
por exemplo, recentemente revogou portaria similar à
brasileira, permitindo que os cidadãos homossexuais doem
sangue, É preciso que o movimento brasileiro de gays,
lésbicas e transgêneros continue pressionado o governo,
visando reparar esta injustiça.
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Cultura

Video

Garotos incríveis
EUA, 2000,

Direção: Curtis Honson
Com Michoel Douglas, Tobey Moguire, Robert Downey Jr,,
Francês McDormand.

Mais uma vez Robert Downey Jr, Interpreta com
naturalidade um personagem gay. O ator, que tem estado
na mídia e na prisão devido ao seu envolvimento com as

drogas, vive em Garotos Incríveis o editor Terry, que vai ò
pequena cidade onde acontece um concurso literário da
Universidade acompanhado de sua "noiva", a travesti Miss

Ántonia (Michoel Cavadias). No meio da trama centralizada

em Graddy (Michael Douglas], um professor e escritor

cinquentão em crise criativa, Terry sente atração por James
(Tobey Maguire], um aluno brilhante e problemático. Com
humor sutil e inteligente, esta ciranda de confusões feita por
Curtis Hanson (de Los Angeles - Cidade proibida)  é uma
brilhante análise daquelas fases em que as coisas têm que
mudar, como diz a canção de Bob Dylan premiada com o
Oscar.

Aiméee Jaguar
Alemanha, 1999,

Direção: MaxFãrbebòck
Com Maria Schrader, Juliane Kõhier, Johanna Wokaiek,

Eiizabeth Degen, Heike Makatsch,
Amor e repressão na Alemanha Nazista

Se ainda hoje chega a ser um peso para muitos amar
pessoas do mesmo sexo, esse sentimento era um fardo maior
para a maioria das pessoas nos anos 40. Mesmo assim, a
bela Felice não sufoca o seu Lesbianismo e se empenha mais

em dissimular o fato de ser judia, algo mortal na Alemanha
nazista. Ela é quem provoca as situações básicas de Aimée e

Jaguar, um filme intenso quanto a paixão retratada, Apesar
de consciente do risco de ser descoberta, ela se envolve

com Lilly, a esposa de um militar nazista que em pouco

tempo acaba correspondendo, A vida dessa mãe de quatro

filhos pequenos que traía o marido com outro milico torna-se
mais luminosa, não obstante às complicações criadas pelo
contexto opressivo, A história, verídica, e que chegou a ser
tema de alguns documentários, ganhou nesta bela
encenação de Max Fõrbebõck impressionante e erótica
verdade hão só por conta da perfeita recriação de epóca,
mas também devido aos desempenhos de Maria Schrader e
Juliane Kõhier como Felice e Lilly, respectivamente. Com este
filme ambas protagonizaram um feito raro no festival de
Berlim: receberam o prêmio de melhor atriz, imperdível.

Literatura

Postal de Alice Springs
Um romance entre mulheres
Diana Simmonds
Edições GLS

Uma jovem cantora de música country, Jody Johnson, conquista cada
vez mais fãs com sua voz maravilhosa, porém eles nunca percebem a
Wsteza que hó em seu olhar. Durante uma viagem pelo Interior da
Australia, o onibus quebra e a Jody Johnson Band se vê obriaada a
passar alguns dias na pousada Davanzo, Jody conhece Grace uma
desenhista de passaros que ajuda seus pais na pousada da família
Ela e uma mulher atraente e solitária que ainda não se libertou S)
pas^do. As duas se sentem imediatamente atraídas. Será qu^ ̂ixão
explosiva vol set suficiente para desamar os dois racSS?
Escnto por uma australiana, este romance vem inntr^r

românticos poro lésbicas das Edições GLS S eS^fa “
dança, que mostram que o amor entre mulheres
um final feliz

e A primeira
combina e muito com

.‘I
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Registro

GLT e 0 meio ambiente

S5^^_
MINÁRIO ̂  ̂
Travestis.

De 01 a 12 de agosto, foi - A Violação de Ambientalista; Aids e o
realizado o 1° Encontro DireitosHumanos, Organização Movimento Brasileiro de GLR
Amazônico de Gays, Lésbicas e e Militância, Políticas de Além das discussões, os
Travestis, promovido pela Inserção, Prevenção de DST/Aids participantes tiveram a
Associação Amazonense de e Visibilidade Social, A segunda oportunidade de pescar,
Gays, Lésbicas e Travestis, com o parte do Encontro foi realizada conhecer a floresta e a
apoio da Secretaria da Região em plena Floresta Amazônica realidade dos habitantes da

com o apoio da Assaciação regida, sem, falar do boto cor-
0 evento contou com o Amazônia, uma ONG de-rosa,

patrocínio dos governos do ambientalista, na Reserva de Visite o site da Associação
município de Manaus e do Xixuaú em Roraima. Houve Amazônia (www.amazonia.orgl
Estado do Amdzonas, A abertura discussão aprofundada sobre e junte-se à causa da
ocorreu na cidade de Manaus e Organização, Militância e preservação da Amazônia e
foi um "arraso", com destaque Formas de Fortalecimento do contra a proposta do novo
para o Dr. Félix Valois Coelho Movimento GLTT; Violação e Código Fíorestal que pretende
Júnior, Secretário de Estado da Discriminação de permitir que os latifundiários
Justiça. Os temas debatidos Homossexuais no Brasil; o possam corfar até 50% das
durante a abertura foròm; Movimento GLTT e o Movimento árvores em suas terras.

Norte da ABGLT,

r N

Todo Arriba
Quatro integrantes brasileiros Universidade de Harvard para

da ASICAL (Associação para a facilitar o processo de
Saúde Integral e Cidadania da Mapeamento Político  e meios de
América Latina) participaram influenciar políticas públicas,
com os demais membros da Tanibém houve uma oficina
ASICAL e integrantes de redes sobre a "Criação de Climas e
mexicanas de pessoas vivendo Ambientes Favoráveis" no sentido
com HIV e Aids, da "Avaliação de articular apoio para a causa

Política para a da Aids e dos direitos humanos.

AnálteTdTpdfflcas Públicas em Foi realizada uma reuniôo de
Analise de pela trabalha da ASICAL do qual saiu a

SIDALAC com o apoio da continuidade do proieto ACAT

F^daçao Mexicano Pd. 0 JAdvocac, Copoc-çoo^e

^rnat^nal HlC promoçao e De,esc da
inreii iuMu cidadania, bem como a

das DST e Aids com

HIV/Aids",

Project e

O evento Q^^e^a a homSixuais na América Latina,
deAcapulconoMexicad ^ o exceção do Brasil, onde o
8 de junho.Foi realizado um ^orn^ V
treinamento no uso de um ^g^^os.
software criado pela
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Notfclas

Nenhuma Travesti AnalfabetaEvolução dos Tempos
Esta é a meta da Assessoria de Políticas Públicas para a Livre

Em 1998 foi legalizado na Holanda o registro de uniões estáveis Orientação Sexual da Coordenação de Direitos Humanos e Cidadania
dePorto Alegre. Para isso, foi realizado uma parceria entre a Igualdade -
Associação de Travestis e Transexuais do Rio Grande do .Sul e a Secretaria
Municipal da Educação, através da MOVA - Movimento de Alfabetização de
Adultos. O projeto de alfabefizaçõo será desenvolvido com base na
metodologia de Paulo Freire, a partir da reaiidade dos educandos.,
garantindo um intenso processo de formação pedagógica continuada
para os integrantes do mesmo.

(partnerships). Dados preliminares mostram que nos 3 anos da
existência da legislação, 6,371 uniões entre pessoas do mesmo sexo
foram registradas, sendo 2.973 uniões de mulher com mulher e 3,398
de homem com homem, No dia 8 de março de 2001, também na
Holanda, foi aprovada uma lei que permite Casamento e Adoção entre
Pessoas do Mesmo Sexo, Uma pesquisa revelou que com a nova lei,
60% das pessoas que já registraram sua união estável pretendem
transformá-la em casamento.

Comissão de Direitos Humanos da OAB
Alerta: Neonazismoem Curitiba

Marcela Prado, Secretória Geral do Grupo Dignidade, foi
Tomem cuidado com os "carecas” neonazistas, Nqs últimas empossada membro da Comissão de Direitos Humanos do Ordem dos

semanas vários goys e lésbicas sofreram agressão  e violência física de Advogados do Brasil - Seção Paraná, A posse ocorreu no dia 15 de agosto, É
carecas, pelo simples fato de serem homossexuais,  A maioria das a primeira vez que uma travesti integra a Comissão, Parabéns Marcela, você
agressões ocorreu nas proximidades do ciuzamenío da Alameda entrou pqra a historiai Represente-nos beml
Cabral com a Augusto Stelifeid, principalmente aos fins de semana.
Procure sempre andar na companhia de oufras pessoas nesta região, ASBRAGELT
Assim, você ficará menos vulnerável, Se você for agredido, vá até a
Delegacia do Primeiro Distrito e preste queixa. Não fique calado. Quem
cala, consente.

Aconteceu no dia 28 de abril em Curitiba, a Assembléia Geral
de eleição da nova diretoria da ASBRAGELT - Associação Sul Brasileira de
Goys, Lésbicas eTravestis, Foi eleita presidente por unanimidade Marcela
Prado, do Grupo Dignidade, que assume o cargo com  o compromisso
de uma gestão moderna e democrática, voltada para  a luta da

Surgiram dois novos grupos em Curitiba. O Grupo Safos pela livre cidadania e fortalecimento institucional das entidades GLT da Região Sul,
orientação sexual e presidido por Heiizlanne Newton e se reúne toda
terça-feira, òs 19,30 horas na sede do Grupo Dignidade, Travessa Tobias
de Macedo, 53 - 2® andor. Centro, Você que é mulher e que ama , , ,,
mulheres, se jogue, acredite no seu poder e compareça, participe, pois ^ Seminário de Planejamento Estratégico e Captação
amar é importante, não importa com quem, O Grupo Heros de direitos Recursos, ̂ «^ado no mes de julho, o Grupo Dignidade redefiniu
humanos e saúde dos garotos de programa de Curitiba organiza
reuniões todas as terças-feiras às 15 30 horas também na sede do defesa e na promoção do respeito a diversidade humana,
reuniões Toaas as Terças reiras as u^bu noras rar^oem no seae ao de açoes mobiiizadoras, informativas, educativas e sociais" qeus
Grupo Dignidade, O presidente fundador do grupo eDavidMehl,Sao os ^010,^5 e princípios são: "Ética, cooperação, qualidade de ‘ v
garotos de programa discutindo saude, prevenção e cidadania, competência e compromisso." Com esta visão, o Grupo Dignidade dá
Participe você, garoto de programa, consciente de seu papel na grande passo na busca por sua sustentabllidade, procurando também
sociedade. oferecer com qualidade seus serviços à população.

Grupos Novos

Missão e Valores

sua
como

vida.
um

Finalmente.., Armário escancarado na Argentina

O bailarino Julio Bocca e o ex-apresenfador de TV  eex-modelo Juan
de Direitos Humanos do Estgdo do Paraná - COPEO - finaimente teve seus Castro, duas grandes celebridades da /Vgentina, decidiram sair do armário
membros nomeados e está se reunindo mensalmente. Uma vitória para Di^hte das câmoras, assumiram que são gavs. A iniciativa virou capa da
nossa categoria é que tanto o Grupo Dignidade quanto o Grupo revista argentina Nofrc/os e incentivou outras celebridades o se assumirem
Esperança são representados no Conselho, através de seus respectivos tambénii, Tonto liberdade e uma novidade na Argentina, onde a visibilidade

GLT anda um tanto apagado.

Cinco anos depois de sua criação legal, o Conselho Permanente

presidentes, Toni Reis e Liza Minelii,
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Drag-queen concorre a eleições no Alabama
uma figura conhecida naRonald Simoneau

i
,

comunidade gay de Birmingham, Alabama, poderá se tornar
o primeiro candidato aberíameníe gay a concorjr a urri

Simoneau, colunista do jornal
como a diva drag Libertee Belle,

cargo público no estado.
Alabama Forum e famosa ● ^ o
estó entre o primeiro dos 6 lugares para ocupar a cadeira 3 do
distrito, que atende as regiões de Southside Highlmd e
Crestwood e possuem a maior concen raç
favorita comentou que esta
pesada na política e ironizou:" Eu pensei que ser uma drag
queen era uma barra, onde eu aispuiuvu
nos camarins, agora política é terrive. Nigéria: Gay vai ser apedrejado até a morte

Um homem gay nigeriano foi condenado à morte por
apedrejamento, É a primeira sentença deste tipo desde que
a Nigéria adotou a lei islâmica. Attahiru Umarfoi denunciado
ò polícia por vizinhos, que alegaram que Umar havia feito
sexo com um menor de idade. A imprensa local diz que ele
confessou seu ato à polícia, agora, a sentença deve ser
ratificada por um comifê do governo. A Nigéria é um dos
mais novos países a adotar a lei islâmica fundamentalista.
Ativistas de direitos humanos na Grã-Bretanha criticaram a

sentença e questionaram a confissão, que pode ser fruto de
coação. Após a confissão ter sido lida no tribunal, a sentença
foi dada imediaíamente, sem julgamento. As sentenças,
quando usada a lei islâmica, são inapeláveis e o réu
geralmeníe não tem direito a advogado.

i

permitir adoção GLS

um dia antes tttounafexfg^íí que a

por casais de gays ou '©sPicas^ crianças individualmente,
homossexuais só podiam o impetrada por uma
O  iulgamenío teve origem e crianças
nnulher lésbica, Anna Mane ' suzanne du Toit, foi
adotadas. Sua parceira ha 'p^noia. falta o Corte
proibida de co-adotar as c a Ç do tribunal. Ano

Constitucional do país con . que parceiros
passado, um tribunal havia .iQfi-icanos deveríam ter os
estrangeiros de homossexu cônjuges. Em 1999,
mesmos direitos de resid peleza gay e a parada
foi realizado o primeiro na capital do país,
gay também já é evento tradiciona
Joanesburgo.

África do Sul vai
Popstar turco nega ser gay e manda confiscar
biografia

A polícia turca confiscou as cópias de um livro que
sugere que o posptar Tarkan seja gay, O livro "Tarkan, The
Star Phenomenon" não diz claramente que o cantor seja
gay, mas afirma que o fato de Tarkan aparentemente usar
maquiagem já levantou muitas suspeitas, Não é para
menos. Bonito, jovem e bem sucedido, ele é alvo de
muitas especulações. Tarkan, que nega ser gay, é  o artista
que mais vende discos na Turquia e o primeiro turco a
chegar nas paradas de sucesso da Europa e América
Latina, Ele jó esteve no Brasil por ocasião da divulgação de
seu último trabalho, o hit dance "Simarick", aquela música
do beijinho que fez sucesso como tema da Feiticeira,
lembra?
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Opinião

O R.G. dos Transgêneros por Maitê Schneider

- Transexuais (TS)

Indivíduos que possuem o sexo biológico em nõo-
conformidode com seu sexo psicológico, Temos aqui, homens que
Nasceram homens, biologicamente falando, com genitólia e
gônodas do sexo masculino, mas possuem "psique" e alma
íotalmente femininas. Corpo de homem, numa mulher, Podemos
também ter uma mulher biologicamente "perfeita", quanto à sua
constituição biológica, mas que encontra dentro de si e na sua
essência,um homem. Sabe-se que não se pode mudar  a cabeça
das pessoas, no sentido do que elas são o que está dentro de seu "eu
interior". Hoje em dia, entretanto, podemos adequar um pouco o físico
ao modo de pensar destoante da realidade psíquica. E é isto o que é
feito, na maioria dos transexuais, que muitas das vezes chegam até ò
cirurgia de readequação genital,

-Crossdresser(CD)

Trata-se dos mesmos casos dos indivíduos que sendo de um
se.xo, se vestem como o do outro, A diferença é que o CD, não assume
publicamente uma identidade social feminina. Portanto não fará uso
de hormônios e e nem de cirurgias corretivas em seu corpo, pois em
sua rotina diária, tem uma vida condizente com seu sexo biológico. Os
hormônios até poderão fazer parte de sua vida, mas até o limite
que sua identidade social não seja afetado. Os crossdressers podem
ter tendência hetero, homo ou bissexual,

- Drags

em

Explicar o que somos é tão complicado quanto dizer o que
precisamos para sermos felizes. Somos tanto e queremos ainda mais.
Sem dúvida nós, seres humanos, somos complicados em essência,

por mais simples que sejamos.

Em contrapartida, não se pode fugir dos rótulos e de certas
determinações que são impostas na busca de uma identidade
dentro de um grupo ou até mesmo em termos de sociedade. Temos
que nos enquadrar em algum "padrão", nos tipificar em algum
conjunto. E tudo isto para compreendermos um pouco mais sobre
quem realmeníe somos e a partir daí expandirmos nossos horizontes e
metas devida.

Tentorei neste texto explicar as variantes e variáveis de um
mundo amplo e cheio de enigmas para todos os que de certa formo
se encantam pela sexualidade, ou seja, todos nós ,

independentemente do grau de seu interesse. Tentarei aqui, explicar

as muitas facetas dos íransgêneros.

Tarefa difícil e que levou muitos anos de minha vida em
bate papos e muita observação dos mais heterogêneosconversas,

modos de vida, e princlpalmente, dos mais diversos tipos de seres
humanos.

Trangêneros são as pessoas que ultrapassam o gênero, isto
mesmo, as pessoas que estão "além"-gênero. São indivíduos, homens
ou mulheres, que invertem a sua trajetória biologicamente "natural",
em busca de alguma(s) carocterística(s) secundárias do sexo oposto,
que estão contidas em seu eu interior.

A linha desta busca pode ou não passar pela exteriorização
física: trato-se mais de uma característica da alma, de um sentir indo

ao encontro de um pedaço importante que se encontra perdido em
algum lugar. Ao analisarmos esta busca (sofrida, muitas vezes) ,
distinguimos alguns tipos de trangêneros, os quais não são mais, nem
menos: são simplesmente diferentes. Assim, introduzo aqui algumas
questões;

Podem ser homens (que se vestem de mulher), como  éo caso
das "drag queens", ou muiheres (que se vestem de homem) como é o
caso das "drag kings", O que realça esta particularidade na sua
maioria e o exagero pela figura que busca, A drag queen realça de
maneira exacerbada a forma e o fenótipo feminino.  A draa kina
masculino. Na maioria dos casos, as drags não buscam
com o sexo de "montaria" durante o seu cotidiano.

o
parecer-se

De uma forma geral, o que quero colocar e acho importante salientar
e que todos somos seres humanos, e nq vida real devemos usor esto
diversidade que nos faz too ricos e produtivos, em prol de coisas boní
como o reconhecimento de todos os direitos que nos são garanto
no nascimento, bem como de um mundo melhor onT o

oportunidade de emprego, iguaidade de justiça e principaínLe
dto d Vida sejam sempre respeitados e coiocados em poeira

- Travestis (TV)

São indivíduos que se travestem com vestimentas do sexo
oposto e que além disso exteriorizam os caracteres secundários, tais

como voz, corpo, etc, deste sexo antagônico. Os travestis mantém o
chamado "vínculo" com o sexo de origem. Ou seja, tem algo que os
prende ao seu sexo biológico de nascimento. é N^ce-^esidente do In^o Paranaense 28 de junho

www.maite.com.br e-mall: maitei ©uoi.com.br

Maite Schneider
Humanos de Direitos
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Agenda

Calendário de Reuniões

Venha discuíirdireitos humanos, cidadania, felicidade, sexualidade, enfim, assuntos que
interessam a nós gays, lésbicas e transgêneros.

Todos os sábados, às 20 horas. ^ ^
Local- Travessa Tobias de Macedo. 53 - 2° andar. Centro.
Fone: 222-3999

Conferência de Direitos Humanos

dias 19 e 20 de outubro, será realizada a Conferência Regional de Direitos Humanos
^® ?iba e Região Metropolitana). Participe! Estaremos apresentando e defendo

.gg çje promoção dos direitos humanos de gays, lésbicas e transgêneros. Local:
r''°raio Estadual do Paraná. Horários: sexta-feira, dia 19, às 19 horas (Abertura),

do dia 20, às 9.00 horas. Concomitantemente, será realizada a Conferência

Regfonàl de Foz do Iguaçu, no Hotel Bela Itália, naquela cidade.

Auto Estimo
● n mais importante que alguém pode consegu^, que  e mais

.. ato de gostor-se é a ',e dos padrões que os outros exigero do gente. De
nada do que valorizar-se, 'ndeP felicidade està diretamente ligada a imagem que
umq coisa você pode ter ^©ndo formulários padrões de felicidade que outros
você tem de você mesmo, ser humano, mas só o conquisto quem procurq

Isto quem deve saber é voce, o que P
busco de nossa felicidade,

a) Sempre tenha-
® o que será necessário para

b) Não se baseie em ^i,^nncada pelos outros. Poro ser feliz não

“"“SSSloi
thas nunca depender ® Q^qjistar. . saber curtir o que se tem, buscando o
suaf

d)

elicidadeprópriapqrdconq ,gllc,dddee ab^d^^

e)^ Segundo °l9dhs P gsgdellznaoe^^ as coisas nõo estão boas, L
óue precisa sim, mas saben fg é não ficar la

f) Uma coisa multo "^^^^jciras
u rtielhor a fazer é ir à luta po

Enfim, são apenas >-
n^as sim uma projeção pes

O

planos de vido, o que você pretende conseguir
claro quais sõo seus

imodelos de felicidade, crie seu próprio modelo, baseado no
isto.

-coisas,

ümo análise pessoal, sobre algo que não tem receita,
dicas para
soaldecada

um.

A

 p
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L Heróscopo J&

Aries

Se você que gosta de ficar parado, não vai
conquistar ninguém. É necessórto ir à luto para
conquistar o que desejo. Por isso deixe de ficai
pastando e esperando as coisos
acontecerem, pegue o seu Tiomem'
unha se for necessário.
Touro

Pare de ficar sofrendo por causo do complexo
que todos os taurinos tem que é 'ser chifrudo".
Não fique Incomodado, pois isto é coisa que
os outros põem em sua cobeça.
Gêmeos

Poro o amizade, uma dica: pare de ser falsa J
o foto de você ser de gêmeos, não significa
que pode ter duas caros.
Câncer

Aquete ditado de que quem anda para trás é
caranguejo, só é válido paro você no que se
refere a relações sexuais.
Leão

Seu apetite anda Incontrolóvei, você anda
caçando demais, por isto lhe acorrseiho a
arrumar um lozer no qual goste um pouco de
suaseneraias.

Virgem
A sua linho "inocente" não engano mais
ninguém, é melhor assumir que é uma
devasso e parar de interpretar a "garotinha
virgem".
Libra

na

4 RoíeiroGLS

CATS

.  Dias; quinta à domingo
Público: goys, lésbicas e simpatizantes
Endereço: Alameda Dr. Muricy, 949
Fone: 224-5912

* \ -A
I k ^ ^ mi

s\
EPOCA

Dias: quartas, sexta e sábado
Endereço; Rua Fernando Moreira 185
Fone; 233-8383

LABELLE

Dias; sexta à domingo

Endereço; Sete de Setembro, 3543
Fone: 224-8583

/

BOX
Dias: quinta ò sábado
Endereço; R. AJmirante Barroso, 357
Fone; 232.7Ó44

a
Seu signo sempre mostrou-a
pessoa equilibrada, mas ullimamente
coisos não estão bem

como u

assim

ma
asSAUNA 520

Dias: segunda à segunda
Endereço; Rua; Souza Naves, 520 - Bairro Cristo Rei
Fone: 262-4582

BOKALOKA

Endereço: Alameda Cabral, 444 i
Fone: 9185-5045

. Sugiro que
procure um bom terapeuta (ou olguem bom
de cama) para você reequilibrar
energias,
Sagitário

Você anda meio onsioso. atirando para todos
os lados. E bom parar e refletir o que você
pretende “caçar", para não ficar com
qualquer coisa é necessário paciência e saber

suas

o que

THERMASOPiNIAO:

Dias: segundaàsegunda
Endereço: Rua Amintas de Barros 749 -
Alto da Rua XV.
Fone: 262-1982

BAR 21 Tod
Aberto todos os dias.
Público: GLS

Endereço: Marechal Deodorq, 17
esq. com Dr. Muricy/ 2°andar
Fone; 244.8832

se quer.
Capricórnio

Meu amor, sua sorte está para o dinheiro

nSaL^ríí possíveis
(legalizados e claro) que cerfamente você
ganhara muito dinheiro. E
terá muitos homens
Aquário

°  é um

consequentemente
Qo seu lado,

hP nada que
pescartorpc^ cle.Vá para olguma vila de

Peixes

fofo de^ser'?!? Queimado, pois pelo
pode ser nirr. P® peixes acredita que

P sua fama anda

Uéfiosnãoao<!+^° ©certomente homens moIs
PgPsfam desta sua “qualidade", j

CARACALA

Dias :segunda à segunda
Endereço: Rua /Mferes Poli, 1039
Fone: 333-6766

BAR QUERUBINS
Dias; todos

Endereço; R. Alteres Póli, 731,

esquina com Av.Jguaçu
Fone: (041)3j23-8652

CLUB 773

Dias; seguhda à segunda
Endereço: Rua João Negrão, 773
Fone; 323^5637100%BAR

Dias: de terça a domihgq
A partir das 18:00hs coim videokê,

.  Endereço: Pça ao Ladodo ●
.  Terminal do Portão.

,  Fone; 329-1283

APOGEU

Dias: segunda à segunda
Endereço: Rua Getúlio Vargas, 935
Fone:222-8796

Sugira outros locais. Contato por e-mail; tonidavid@avalon.sul.com.br
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