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EDITORIAL 

O que é Orientação Sexual? 

temos usado muito neste segunda edição da “olhar o termo 

“Orientação Sexual". Achamos próprio explicar por que nós. 

preferimos user. esta expressão à outras mais frequentamente 

ouvidas. 

A primeiro coisa que ocorre à maioria-das pessoas “quandó se 

fala: em orientação. sexual é ' algo relacionado com educação. 

  

sexual. Isso deve-se aos diferentes sentidos da palavra 

“orientação”. 

Não se trata, todavia, de normas ou instruções. Orientação 

sexual é & direção para “onde vai o interesse, atração ou impulso 

“sexual /sfetivo de ums pessoa. À orientação sexual pode ser 

j comparedo a uN espectro. Suponhamos que de um lado do espectro 

] existe o pessoa 100% heterossexual, e que do outro lado a pessoa 

ã 100% homossexual. Entre estes opostos existem inumeráveis 

aa 
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1º GRUPO HOMOSSEXUAL 
PARANAENSE A SER |: 

REGISTRADO EM CARTÓRIO. variações de orientação. sexual. 

E óbvio que as orientações sexuais vão eapsrecer de 

maneiros diferentes nas pessoas. Uma pessos pode ter uma único 
é . “4 

t r PA 2 
ou ter várias, mas com predominância de uma delas, Toi Í orientação, O grupo DIGNIDADE já tem existência Legal. O “estatuto, 

ou aínda ter várias em relativo equilíbrio. 
aprovado na Assembléia Geral de 18 de julho passado, foi iu j 

registrado no Cartório do fo Ofício de Registro de Títulos e. O termo “orientação sexual“ é preferivel é outros termos 

Documentos, no último dia 13 de agosto. - usados, como: “preferência sexual", ou “opção sexual", por sus 

1sgo significa um passo importante no movimento homossexual: precisão e neutralidade com relação. a concepções . de mundo 

no nosso Estado. - | discriminatórias. : 

- npreferência" diz ei a escolhas ou/ inclinações sem 

principal fruto desse processo foi o debate sobre as finalidades . 

fundamentais e específicas do nosso grupo. : 

nosso 

ASSUMIR É ESSENCIAL PARA & CONQUISTA DOS DIREITOS: 

Const i tuem finalidades específicas do grupo Dignidade: o 

A discussão prévia sobre o estatuto foi ampla e aberta. O - e 

so ligações evidentes a motivos internos da pessos: “eu prefiro ir 

de expresso porque o ponto do Ligeirinho é muito Longe". 

Fazemos aqui uma sintese do capítulo sobre final idades do s vópçãor indica escolhas | possíveis entre várias 

estatuto: - “0º alternativas: quando nós escolhemos, per exemplo, com que, roupa 

“iremos sair 
caiça, camisa € jequeta, mas poderíemos igualmente optar. por 

outra inteiramente diversa.. Kesse sentido, é uma impostura dizer 

que "a homossexual idade é uma 'opção'". Quem, podendo escolher 

. outra coiso, iria optar pela homossexualidade, que é tão 

* discriminada em nossa sociedade? 

O termo orientação sexual, como diz respeito apenas dos 

impulsos des pessoas, evita dividir es pessoas em grupos Ou 

categorias e rotulá- las como homossexuais, heterossexuais OU 

a). Promover conscientização a respeito da liberdade de : 

orientação sexual, sobretudo a respeito do direito- ao 

Liberdade de orientação homossexual. 

b). Contribuir para-a coleta e organização de informações e 

produção de conhecimentos sobre a sexualidade humana, 

especificamente sobre a homossexual idade. 

ce). Combater quaiquer manifestação de discriminação: por: 

orientação homossexual. 

dj. Promover intercâmbio com outras organizações afins, . o bissexuais. 

nacionais e internacionais, bem como entidades de defesa der. ' +. Jogo Sujo: 

    

   

    

        

“outros grupos minoritários. , A palavra “do memento é FANTASMA: o folor de política, 

e». Auxiliar no formação Ce outros grupos de eleições e corrupção, esta palevra é indispensável. , 

: “Não é tão surpreendente, portanto, que alguns políticos 
conscientização e emancipação homossexual no Brasil. - : 

“ curitibanos “decidirem circular panfletos fantesmas, usando 
f) Discutir e levar à comunidade | homossexual informaçõe: 

relacionadas, principalmente, -às doenças  sexualment indevidamente o nome do grupo Dignidade, para denegrir o caráter 

transmissíveis, dando prioridade à AIDS. É , de. vários candidatos. a prefeito e para tiger, de forma 

h). Participar, apoiar e divulgar trabalhos artísticos, : pejorstiva, o Grupo à esses candidatos. 

Literários, cívicos e esportivos de homossexuais. Cat tais téticas, de nível baixíssimo, mostram amplamente a 

= retrógrada e antidemocrática de 
mentalidade terceiro-mundista, 

alguns candidatos que aínda pensam que com o dinheiro podem 

comprar e distorcer o raciocínio do eleitor. 

Gostaríamos de informar que o Dignidade não tem vinculo 

com qualquer partido político, ou com qualquer candidato nes 

próximas eleições. Informamos, também, que o Dignidade está 

tomando as medidas legais que o caso requer para apurar s autoria 

dos panfletes. 
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esta noite. Optamos por determinada. combinação de ' 

CORRESPONDENCIAS RECEBIDAS 

* Da JURBS (Urbanização de Curitiba), em resposta &' nossa 
reclamação por. haver sido proibida a afixação de cartazes de 

divulgação no Brexó da Rua 2é Horas. A URBS deciara. que a loja 

não pode divulgar material nossa porque a “atividade liberada” do 
Brexó é o comércio . de antiguidades, objetos de arte e 

decoração. o , ro 
* Do Deputado Federai. Edésio Passos, (PT-PR), 

nossa luta sobre a revisão constitucional. 
* De MilLiam Aguiar, do Movimento dos Homossexuais do PT, 
“elogiando a idéia de "Pôr Dignidade na Vida”. ê 

-* Do grupo SOMOS, com o qual estamos entabul ando. conversações a 

respeito da congruência de nossos objetivos * “formas de 

colaboração entre os nossos grupos. 

oferecendo apoio à 

“* Do companheiro João Antônio Mascarenhas, Coordenador Nacional 

ido projeto “Orientação Sexual”, na reforma constitucional; 

comentário sobre a Folha de Porreira: “Parabéns. Otima 

iniciativa. O boletim pareceu-me despretenstoso e + simpático”. 

  

  

- Fonte: ILGA ConrCRENCE Porcas 

ASS UM INDO 

: Resenha de filme: MAURICE 

ate 

CINEMA E 

  

James - Ivory, * Com: Jemes uilby, * Hugh * Grant Denholm 

Rupert Graves, -Ben Kingsley, Helena Bonham-Carter. - Da 

obra de E.M. Foster, o “filme mostra e crueza da vida homossexual 

no século passado na Inglaterra. Dois jovens estudantes de 

Cambridge se apaixonam... Anos mais terde, já edultes e bem 

posicionados na. sociedade, .Mayrice e Clive continuam a se 

encontrar. Mas, temeroso de que seu amor seje descoberto, Clive 

decide se casar, para desgosto de Maurice. Muito “bem construída 

com cenas de plástica inigualável. Infelizmente, a predução 

ficou em cartaz apenas 2 dias em Curitiba no Cine Bristol, sendo 

substituido por uma reprise de Duro de Matar. , 

Direção: 

Eltiott,



  

negro trabalhador 

  

HIV positivo 
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Conscientização = Emancipação | 

“pobre 

Tel:- (041) 232 9829 : 

Caisa Postel 5165, 60861-978 CURITIBA PR. 4 

o 

Junte-ss a nos contrz a discriminação. 

  

CONTRIBUIÇÃO 

Será uma satisfação recebê-lo em. nosso: 

meio. Sua contribuição poderá ser feita com 

material de escritório (selos, envelopes, 

papéis), ajuda financeira Ou doações: de 
livros. 

  

| Fonte: Ibid.. - 

NOTICIAS INTERNAÇIONALS. 

vi Conferência” internacional sobre a AIDS: | 

A conferência teve lugar em Amsterdã entre 19 e 24 de julho e 

teve como objetivo levar em conta as realidades de cada país e de 

cada categoria socisl. Participaram 11.100 pessoas de 133 países. 

A conferência repudiou as empresas farmacéuticas por manterem 

preços abusivos das drogas usadas por sorepositivos: Expressou- se 

preocupação sobre a desigustdade existente entre os países em via 

de desenvolvimento e os países desenvolvidos, fato que diftculta” 

o controle e o tratamento da AIDS. As próximas conferências 

terão lugar em Berlin em 1993 e em Yokchama em 1996. 

Fonte: Gai Pied Hebdo. 

XIV conferência da International Lesbian & Gay Association 

QILGA): - 

Restizou-se em Paris entre 12.0: 18 de julho, Inclufdo “nos: 

econtecimentos foi o seguinte: lg A rede internacional foí 

fortelecido com a eleição da la Secretária Gerat não européia, 

Rebecca Sevilla, da associação NOLH do Pery. to 0 Secretariado dé 

Informação terá doravante sua sede em Nova lorque. As 

Conferências serão em Barcelona em 1993 e em Nova Lorque em 1994. 

Fonte: ibid. | 

Londres: 

julho o 250 antversário. 'da 

Ingtaterra. 

Celebrou-se, //no dia 27 de 

“descriminatização parcial” da homossexualidade na 

Fez-se amp manifestação em frente ao no (O Dosming Street 

do io Hinistro) para sublinhar a injustiça da lei britânica, que 

mantem. dursnte 25 anos os homossexuais nums cidadania de segunda 

classe. c * 

A rede de televisão, Channel 4, pelo 4o ano consecutivo, 
passará uma série de 10 programas sobre as diferentes vidas da 

categoria homossexual. 

Fonte: ibid. 

Ucrânia: 

A Ucrânia foi a la 

homossexualidade após 

associação homossexual, 

criada uma a sua independência. Já foi 

“Tuo Colouran, - 

A Organização Mundisl de Saúde; 

Em janeiro de 1992, a ONS tirou da Classificação 

internacional ' de Doenças 9 código 302.0, que classificava a 

homossexualidade como "Distúrbio e Desordem Mental". 
Fonte: Jornal "O Caso", 

o 
nacional, 

próximas 

tsede 

república do ex-URSS a descriminalizar a. 

ATITUDES Vo 

: as ATIVIDADES DO MES) | de 

Prof. Dr. Luiz Mott - Antropdlogo da Universidade 
Federal da Bahia e Presidente do Grupo Gay da Bahia: 
falará sobre o Movimento Homossesual Brasileiro o * 
Os 580 Anos: “da Honossesualidade nas Américas. 

Domingo, dia 38 de agosto as 19:88h. 
Local: Praça Usório, 77, 5º Andar. 

* Prosseguindo as estratégias para a aprovação ma próxima 

revisão, Constitucional (a nível Fedérsl, Estaduai.e. Municipal) 

de disposítivo que vete a discriminação por: orientáção sexual, 

restizórios ums pesquisa nas Leis Orgênicas dos municípios “do: 

Paraná. Encontramos um município “ Cruzeiro do Deste -.em cuja 

Lei Orgânica existe semelhante dispositívos. Até agóra, a nivel 

são ' 368 municípios e dois estedos'- Sergipe e: Mato 

grosso do Sut'- a vetar em suas constituições a discriminação por 

orientação sexuat. 

* Conseguimos obter assinatura do periódico 

França. 

“Gai Pied Hebdo”, da 
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GRUPOS HOMOSSEXUAIS NO BRASIL 

Rua da assembléia, 11 - Sala 82? - Bo Andar, 

26022 NOVA IGUAÇU Ru 

ATOBA, Rua Prof. Carvalho de Meto, 471, 21735-110 RIO DE JANEIRO RJ 

COMUNIDADE DOS PEQUENOS SERVOS, Cx. P. 396, 58001-970 JOAO PESSOA PB 

DEUSA TERRA, Caixa Postal 19188, 04599-970 SÃO PAULO SP 

BIALOGAY, Caixa Postal 298, 49001-970 ARACAJU SE 

DIGNIDADE, -Caixa Postal 5165, 80061-970 CURITIBA PR 

FREE, Caixa Postal 756, 64001-970 TERESINA PL 

GOLH, Rus Câmara Castudo, 123. - Sata ma - Vo “andar, 

“59012-390 NATAL RN 

GRUPO GAY DO AMAZONAS, Caixa Postal 442, “s90n- -970 MANAUS AM, 

GRUPO GAY CA BAHIA, Caixa Postal 2552, “0022- “970 SALVADOR BA 

GRAB, Rua Floriano Peixoto, 1464, 60025-131 . FORTALEZA CE 

LAMBDA, Caixa Postal 8692, 01065-970 SÃO PAULO SP 

MOVIMENTO HOMOSSEXUAL DE BELEM, Caixa Postal 15597, 66017-970 BELEM PA 

NUANCES, Caixa Postal 1767, 90001-970 PORTO ALEGRE RS 

GRUPO HOMOSSEXUAL - Partido dos Trebalhadores, A/C SWMP, 

Rua Conselheiro Nébias, 1052, 01203-002 SÃO PAULO SP 

REDE DE INFORMAÇÃO LESBICA UM DUTRO OLHAR, Caixa Postal 51540, 

; 01495-970 SÃO PAULO SP 

TURMA DA MAMÃE, Rua Augusto Cardaso, 40, 22743-620 RI DE JANEIRO RJ 

TURMA OK, Rua do Resende, 43, 20231-890 RIO BE JANEIRO RJ 

AGANT,


