
  

  

Amostra: manifestações da sexualidade 

À partir do dia 29/11/93, no CINE RITZ será promovida uma 
amostra de filmes que abordam a temática da sexualidade. Com o 
apoio do Grupo Dignidade, Secretaria Estadual de Saúde c da 
undação Cultural, a programação estará assim distribuida: 

49/11/03 
Brazilian Sexwalities - Parte 1: 20 vídeos de novos realizadores brasileiros 

que abordam de forma heterodoxa a nossa sexualidade. Entre 
eles: 

“Conceição” de Roberto Jabor, “Monstro de Silicone” de Goulart de 
Andrade, “Caminho de Santiago” de Herbert Richers Jr., “Histórias 
Comins deem Mundo Estranho, produzido pelas drag queens de São 
Paulo c “Shut Up"de Ruth Slinger. 

Novos Cineastas Gays - Partc |: destaques: “The Astendant”, novo 
vídeo do britânico Isaac Julien, “How To Lessons"e “My New 
Lover"do John Topping, “Queer across Canada” de Maurcen 
Bradley, “A /ight on the paih” de Marco Puccioni, “Ferdous” de 
Shakilas Mann). 

50/11/95 
Isto Também É Hollywood (um clássico dos anos 50 revisitado) 
Punkilingus 

01/12/93 

Silveriake Life, longa realizado por um casal homossexual que 
documentou sua agonia c morte por AIDS. 

Dancin'days 

02/12/95 

Fogo Negro 
Gastura - On Pins and Needles 

03/12/93 

Debate com Karim Alnouz (realizador desta média-metragem sobre 
repressão sexual no nordeste brasileiro) 

Tesão - 6 vídeos e filmes com uma intensa sexualidade não-explícita. 
Novos Cineastas Gays - Parte 2 

04/12/03 
Sugar Loaf 
Brazilian Sexualities - Parte 2 

  

  

  

  

  

  

  

ProPAGANDA 

“A AIDS ATACAO CORPO, O PRECONCEITO ATACA 
O ESPÍRITO. APRIMEIRA É CAUSADA POR UM VÍRUS E 
O SEGUNDO PELA IGNORÂNCIA.” 

  

      

  

  
   

E POR FALAR EM SAUDADES! 

Sala de espera... Fazer outro exame de Sangue... uma 
retrospectiva rápida de tudo que aconteceu. ansiedade... 

Lembro dos artistas que foram vitimados desta doença 
misteriosa que surpreende. O que? Ele? Ela também está? 

Eles não morrem, apenas deixam de gravar filmes, músicas, 
etc. e etc. 

Vide a novela Direito de Amar, vsja um clipe do Queen, 
ouça Codinome Beija-flor com o próprio. 

À alegria e a garra de viver continuam. Como diz um 
amigo: Lágrimas pelas bichas que morrem são sementes 
para outros que nascem. 

Ter um amigo ou um caso, a dimensão é outra... Encarar o 
momento e descobrir o infinito do ser humano, ser solidário e ter 
otimismo para transmitir que cada um tem sua hora, 
independente de qualquer coisa. 

Sejamos fortes, fica à saudade do abraço, gargalhadas, 
carinho é ele. etc. 

Quem sabe um dia, teremos um final apoteótico como no 
filme Meu querido Companheiro com o velho e verdadeiro 
chavão A esperança é a última que morre. 

Dias depois... resultado: HIV NEGATIVO, 
Acredito que amadureci na necessidade de prevenção. 
A coz da Elis Regina no verso do Belchior fica gravado na 

minha memória: “Viver é melhor que sonhar...” 

Marcos Bedibo 

Reuniões todos os sábados às 19:30. Venha discutir nas próximas 
reuniões; ideologias, sexualidade, educação, relacionamento, direitos 
humanos, AIDS, sociedade, cultura, política e nós inserido em tudo 

    

  

       

    

Cofiscie e , ] a a Bem , 
RACE QUE 

y y 
Caixa Postal 1095 

80001-970 - Curitiba-Pr 

(Co41)232.9829 
    

P de q; 
Parreirz Ê 
BOLETIM INFORMATIVO 

    

RE Cro 
Registro Civil de Pessoas Jurídicas nº 13111 - CGC 68.604.560/0001-99 
Filiado à ILGA e à ASBRAGEL - Utilidade Pública Estadual, Lei nº 10,459. 

CONTRAINIRIDS! 
TODOS JUNTOS DE MÃOS DADAS 
Novamente o mundo volta suas atenções às questões da 

AIDS neste 1º de dezembro de 1993. : 
Governos, organizações não governamentais e grupos pays 

de todas as partes fazem desta data um Dia Internacional de 
Luta contra a AIDS 

Neste 1º de dezembro, o combate diário que travamos com 
a doença torna-se uniforme e coeso € as diferenças, sejam elas 
regionais, culturais, políticas e sexuais, são deixadas a parte 
pois todos vamos falar, ouvir, cantar é elogiar a vida € exigir um 
apoio maior da sociedade e também daqueles que, como um 
todo, estejam envolvidos na luta por melhores condições, 
visando a9 controle deste flagelo, 

Enfatizamos a Necessidade de Sermos Dignos. Sendo 
assim, cabe a toda população exigir junto aos órgãos 
competentes mais leitos, um melhor é menos preconceituoso 
atendimento capacitando um número maior de profissionais, 
em consequência do aumento de casos de AIDS, assim como 
uma “política-programa” eficiente de prevenção à AIDS, que 
atinja toda a população. 

  

DANDO FORÇA A UM IDEAL . 
Para arrecadar fundos para as atividades do Grupo Dignidade, 

estamos vendendo camisetas de três modelos. Entre você também 
na luta pelos Direitos Humanos e contra a AIDS, contatos pelo 

“Tel (041) 232 9829'       

  

 



    

  

CONTRAINIRIDS: 
TODOS JUNTOS DE MÃOS DADAS 

O que roi REALIZADO £ O QUE Pol ESQUECIDO. 
Ainda não coriseguimos entender como as autondades brasileiras 

e a sociedade encaram a questão da AIDS. Mais de 10 anos se 
passaram desde o 1º caso da doença no Brasil é não vimos ainda uma 
política clara é profunda que objetive conscientizar 0 nosso povo. 

Ficaram para trás as campanhas que espalhavam mensagens 
aterrorizantes do tipo: “A aids vai te pegar” e atualmente são pouco 
conhecidas as campanhas que são veiculadas pela mídia em geral que 
reforçam-a- necessidade do-sexo seguro c até mesino as nuances 
elementares de como prevenir-se melhor para poder evitar. Algumas 
entidades procuram viabilizar projetos, tais como a Sociedade Viva 
Cazuza e outras, no mais, verifica-se apcnas a ausência c o descaso. 
Não queremes com isso ignorar a existência de inúmeros projetos de 
natureza consistente e o Ministério da Saúde até financia alguns, mas 
o volume de trabalho oficial no Combate à AIDS é ainda insuficiente. 

E o PARANA? 

No Paraná a Secretaria Estadual de Saúde, representada pelo Dr. 
Nizan Pereira, tem nos dado apoio em nossas idéias para combater a 
AIDS c graças a essa ajuda o nosso programa “Arrastão da vida” 
atende cerca de 500 pessoas prostituidas na cidade de Curitiba (entre 
michês, travestis c prostitutas). Essc programa, além da distribuição 
de preservativos e informação a seus usuários, também ajuda a 
romper os preconceitos cm relação aos grupos acima citados. 

  

Vários funcionários da esfera municipal e estadual de saúde já nos 
acompanharam neste trabalho, c viram a profundidade do nosso ideal. 
Ainda assim, o povo do Paraná precisa dé mais empenho do Estado 
e das prefeituras para manter a doença controlada. 

E A CIDADE DE CURITIBA? 

A Secretaria Municipal de Saúde, hoje é responsável somente 
pela epidemiologia (dados sobre a cpidemia), não havendo nenhum 
programa de prevenção gerido pela mesma. 

A partir de setembro a Secretaria, juntamente com a Comissão 
Municipal de AIDS,começou a discutir a questão da assistência: 
leitos e medicamentos. A prevenção também setá encaminhada 
através da descentralização pelas sete regionais = as 82 unidades de 
saúde. Esperamos contar com o apoio dos funcionários para que essa 
estratégia de certo. 

InyusTIÇA, Descaso ou EspECULAÇÃO? 

Nossa cidade conta com 394 doentes de AIDS registrados 
oficialmente, estimando-se um número de 19.700 pessoas infectadas 
pelo vírus HIV. 

Apesar do avanço da doença, à rede médico-hospitalar não 
 acompanhoueste crescimento, o que ocasionou verdadeira calamidade 
na árca de AIDS: O doente tem que ficara espera de uma das 22 vagas 

  

  

  

  

existentes cm Curitiba (São 17 leitos no Hospita! Osvaldo Cruz, 3 no 
Portão e 3 no Hospital de Clínicas). Na rede particular, os patrões da 
saúde, que só visam ao lucro, insistem na velha ladainha de que a 
Previdência paga pouco, atrasado c que não tem pessoal capacitado 
para tratar de doentes com AIDS. Balelas! na verdade, além do 
preconceito que esses donos de hospitais têm com a doença, existe o 
preconceito social. Sc chegar um doente pobre, logo ele é rejeitado. 
Se chegar um rico eles não somente o aceitam como tambem lhe dão 
um tratamento “VIP”. Num país miserável como o nosso, exigir 
dinheiro para dar atendimento a um enfermo é um absurdo. Onde 
esta a ética médica? 

GoLben Cross/ Uramen/ AMIL/ BRADESCO SAÚDE E OUTRAS. 

Outro absurdo do Brasil, na área da saúde, são os famosos € 
verganhosos planos assistenciais. 

aga-se um tempo (período de carênciaje quando sc necessita não 
há atendimento digno e mais: sc a doença for AIDS, nem pensar. Às 
únicas pessoas que conseguiram ter suas despesas médicas custeadas 
pela seguradora, tiveram que contratar advogados, entrar na justiça. 
Esses são os planos de saúde veiculados na TV: atendimento de 1º 
mundo com serviços modernizados, “UTI no ar”, helicópteros, 
apartamentos, plantão 24 horas, etc e tal. Na hora H, aparece uma 
cláusula qualguere voçê tem que ir para o “ringue” disputar umas das 
22 vagas DA REDE PÚBLICA. A AIDS é pública ou privada? Vamos 
ser solidários: Não à ganância do lucro! 

Vamos TRATAR A AIDS com DIGNIDADE 

  

  

Estames vivendo um memento em que tedos querem passar O 
Brasil a limpo. Se É um sentimento real c não oportunista chamamos 
a todos os deputados estaduais do Paraná e vercadores de Curitiba 
que so votarem no orçamento para o ano que-vem, destinem verbas 
para a árca de saúde para que possam.sc realizar projetos. no combate 
a ATDS, tais como: 
O Criar um centro de referência em AIDS no Hospital Geral do 

Portão, com a ampliação dos leitos c cursos de capacitação ao 
uadro funcienal 

& Realizar um progtama de informação e prevenção a AIDS no 
“Curriculum” de 1º e 2º graus das escolas públicas. 

O Realizar programas internos em todas as empresas públicas 
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estaduais e municipais (Copel, Sanepar, Telepar, URBS) para 
prevenção à AIDS. 

calizar programas constantes de capacitação para funcionários 
abr de saúde, em especial aos que trabalham com DST/- 
AIDS. 

O Que os convênios médicos paguem as despesas dos pacientes 
com AIDS. 

& Que todos os hospitais aceitem os pacientes com AIDS, 
cumprindo a resolução da Secretaria Estadual de Saúde. 
Essas são algumas idéias que o grupo Dignidade lança para serem 

discutidas por todos os que tenham interesse real em combater a 
AIDS. 

ÁARREGAÇANDO AS MANGAS 

Nós já estamos sintonizados c em 94 começaremos mais um 
programa de prevenção à AIDS: O “Arca de Noé” . Será financiado pelo 
Ministério da Saúde c executado pelos membros do grupo Dignidade 
nas boates, saunas, bares c banheiros públicos da nossa cidade. 

Nosso grande objetivo é acabarcom a contaminação do vírus HIV, 
conscientizara todos da importância do uso do preservativo (camisinha) 
e fazer com ques todos possam ser mais conscientes quanto a prática 
do sexo, seja hetero, bi ou homossexual. Somos gente « gente foi feita 
para brilhar. 

APROFUNDANDO CONHECIMENTOS 

Realizou-se nos dias 13 c 140 1 Seminário LésbicolGay da Região 
Sul, com a participação de integrantes dos Grupos de Porto Alegre, 
Florianópolis, Paranaguá, Londrina e Curitiba. 

Na avaliação dos participantes, o Seminário superou as 
expectativas. Às pessoas interessadas no telatório podem escrever 
para a Cx.Postal 1095 - Cuririba-PR. 

  

  

  

INFORMAÇÕES soBrE AIDS 
  

| COA - Centro de Orientação e Aconselhamentos - oferece 
orientação c teste de AÍDS de forma anônima e gratuito - 
Endereço: Rua Barão do Rio Branco, 465 - 2º andar, 80010- 
180 CURITIBA-PR 

DISQUE AIDS - Informações gerais sobre AIDS. - Tel 
(041) 200 1414 

GRUPO DIGNIDADE - Informações gerais sobre AIDS 
Caixa Postal 1095 CURITIBA-PR - Tel: (041) 232 9829 

GRUPO PELA VIDDA -Dá apoio aos portadores do vírus 
. gseusfamiliates. Endereço: rua Cameito Lobo, 35 (fundos), 
Água Verde. 80240-240 Curitiba-PR Tel:(041) 321 8616 

PREGA VIDA - Prevenção à AIDS. Rua Lourenço Pinto 
esquina com Sete de Setembro 

SÓVIDA -Casade apoio pata mulheres com AIDS. Tel:(041) 
256 4131 

APAV - Formação de uma casa de apoio para crianças com 
AIDS. Tel:(041) 276 8439       

  

  

 


