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BOLETI 
Chanacom charva 

0 KH-ETUI CHANACOMCHANA 
I um espaço criado por mulite 
ras lésbicas para ...aalharas 
lésbicas e todas as pessoas 
que queiram debater, conver- 
sar e se divertir conosco • 
Queremos que ele seja um veí 
culo de informação, discus- 
saOf humor, namoro, poesia & 
sonho para todas que o fize- 

rwi B para quem for le-lo tam 

bem. Ele é Mi do» frutos dos 
quase 4 anos de atividades do 
GALF,Grupo de Ação Lésbico - 
Feminista, e representa acon 

tinuação do jornal de mesmo 

nom« que lançamos Mi feverei 
ro d* 1981. Ele m produto de 
nassü trabalho que, embora , 
es veges,difícil m árduo,tem 
sempre muito amor e peixão,a 
■MM paixão que esperamos 
ver transbordar de todos o s 
nossos textos,» 
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Sdemarço 
[dia internacional da   mulher'1 

0 DIA INTFHNACIDNAL DA MULHER, 8 d G 

Uarço, surgiu como símbülo tía luta das mu- 

lheres pela igualdade B melhores condições 

de vida, lembrendo o sacrifício de 129 ope^ 

raries têxteis de Nova Iorque qutó entríaran 

ett.  grove em  1857 para reivindicar reduçeo 
tía jornada de trabalho, da 16 horas para 10 

horas. Os patrões s» recusaram «  atersdpr 

suas reivindica;üBS B as mulheres ocuparem 

e fébrica. A polícic cercou o local e ateou; 
Fogo na fábrica. As mulheres morreram no Ini 

cêndlo. Em 1910, num Congresso Internado-! 

nal de Mulheres, como proposta das sócia -i 

listoa alemãs, o dia 6 de raarço foi insti- 

tuído como DIA INTERNACIONAL DA WULHEfi, pa 

r^a lembrar o acontecimento. 

No Bresil, a partir da 1975, surgem oi 

gumas entidades feministas quo dão um novo 

iwpulsD ao movirosnto de mulheres,já tínha- 

mos muitas mulheíres participando de movi - 

mentos sociais, mas a grande trensformaçeo 

deste período foi o fato destes mulheres 

tantareo se unir para discutir seus problc 
mas e propor uma plataforma comum de rei - 

vindiceções. Estas tentativas foram concre 

tlzadas em 1979, quando foi realizado o le 
Congresso da Mulher Paulista, que marcou a 

comeERorCíção do DIA INTERNACIONAL DA MULHER 

daquela eno. 

Noa dois anos seguintes,, realizawoso 

II a III Congressos que tÊmbâm foraro encon- 

tros amplos, onde a preocupação básica era 

evançar a lute das mulheres o e conscien 

cie da sue opressêo específica tia socletía- 

de,Destes treR congressos e do sues discus! 

soes foram tirados alguns temas, bandeiras! 

f a resoluções, sendo elos:tr-tabalho - a ns 

cssnidade de creches, o salário igual pare; 

trabalho igual e a repressão nas fobricas; 

sexualidade da mulher, o direito ao prazer 

o contrcccpçao c aborto; n violência sobre 

a mulher na sociedade, na femília, no dis- 

a-die. 
Estas discussões sobre ti opressão dasl 

no eeru cotidiano aprofundaram nossa  lute 

pele liberdade e a domocrocia, tocando nusi 

dos importantes alicerces do sistema oo - 

ciai opressor em que vivemos - o machismo, 

Eis 1982, o 8 da março foi orgonizede 

ria forme descentralizada, comEmorendo oDIA 

INTERNACIONAL DA MULHER com debates, en - 

contros, discussões, palestras e manifes- 

tações em cada bair-ro, região, cidade o u 

entidade. 0 objetivo disto ora fortalecer 

os trabnlhas existentes nas lutas espeex- 

ficas das mulheres, ompliar festos treba - 

lhos s possibilitar o surgimento de outros.; 

Essa» comemorações forera ralatadoa numa fesi 

to político, no dl.n 8. 

Esta eno, 1983, o DIA INTERNACIONAL DA 

KULHER foi novamente organizado de forma 

jdcscentrellzada e será comemorado em várias 

regiões de Sao Paulo com debates, projeção 

do filmss, passeatas, etc... que também se 

rao i-eletad-Ts numa festa política, no dia 

8 de março, B partir das 20:00 hs; no Mu~ 

seu de Arta de São PBU1O(MA5P). A festa ae 

rs constituída de um show com artistas das 

áreas de fsúsica, dança, mímica, a apresen- 

tação de filmes sobre es mulheres e o colo 

cação dos reivindicações do Movimento da Mu 

jlheres por oigumas de suas representantes. 

'A festa é grátis e também é sua.COMPAREÇAJi: 
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A   NEGAÇÃO   DA   HOMOSSEXUALIDAPF 
Muitas pessoas vem co 

locando, há algum tempo , 

a questão dos riscos e m 
que a afirmação da homos- 

sexualidade pode implicar, 

Existe-dizem-o grande pe- 
rigo de, ao se afirmar a 

homossexualidade, cair-se 
num esquema de normatiza- 

çao, nodelizaçao, padroni^ 

zaçac que apenas reforça- 

ria as tao famigeradas ca 

tegories sexuais de nossa 

sociedade. A preocupação é 
pertinente e justa e-creaj 

mente necessário estar sem 
pre alerta. No entanto, a 

maneira como vem sendo co 

locada o problema,que exi 
ge uma discussão mais pro 
funde da que se faz no mo 

mento, parece estar levan 
do a negação da homosse - 
xualidade,ou melhor,è ne 
gaçao da condição homosse 
xual, 

.ivos, do grupo de ação 
lesbico-feminista, sempre 
criticamos o caráter re- 

formista, meramente rèi 

vindicativo, que o movi - 
mento homossexual tome em 

alguns países,  inclusive 

no Brasil.Para nós, mulhe 

res lésbicas, não é inte- 

ressante lutar tão somen- 

te pelos mesmos direitos 
das mulheres . heterosse- 
xuais, já que as mulheres 
de uma maneira geral  não 

tem privilégios para divi 
dir entre si. Nosso obje- 
tivo maior e a transforma 

ção desta sociedade, pelo 

fim da dominação de todas 
as mulheres, pelo fim d a 

opressão dos papéis  se- 

xuais, por um verdadeiro 
respeito a individualida- 
de de cada um. "Almejamos 

um futuro sem padrões d e 
nenhuma espécie, onde to- 

das as pessoas tenham aces 
so a livre expressão d e 

suas sexualidadeSéNo en- 

tanto, reconhecendo estar 
esse futuro esperado ain- 

da bastante distante d e 

nossas mãos, - procuramos 

tentar concretizá-lo pas 
so a passo não fazendo in 

terpretações ideais da rea 
lidade. Nos que trabalha- 
mos com nossa roolidade 

objetiva,com a realidade-obfje: 
tiva das mulheres J■lésbicas 
que nos procuram por corta ou 
pessoalmente, cabemos que a 
nível tío cotidiano, rio dia a 

dia, a homossexualidade exis 
te sim, assim como a heteros 
sexualidade. A heterossexus- 
1idade é hoje o padrão de con 
duta sexual tido como "nor - 

mal e obrigatório", diante do 
qual as outras formas de s e 

xualidade são  considererios 
desviantes e por tal relega- 

das a total marginali^ação.A 

heterossexualidade, não a he 
terossexualidade em si,ou se 

ja, nao necessariamente as re 
laçoes heterossexuais,mas a 
heterossexualidade enquanto 

instituição,é um instrumento 
de opressão das pessoas, e m 

especial das mulheres,cuja fi 
nalidade é manter intata a s 
estruturas repressivas do sis 
teme patriarcal,Por estas ra 
zoes, considerando que ainda 

vivemos numa sociedade sexis 
ta,cujo padrão de comporta - 

mento tido como "correto"éo 
heterossexual, achamos preme 

tura uma visão generalizonte 

da sexualidade, pois ela p o 
de se inclinar para a anula- 
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çao das diferenças do pre 

sente contexto social. 
Concluindo,acredite- 

mos que, se por um lado , 

ao afirmarmos e --fnomeese 
xualidade, corremos o ris 

co de normatizá-Ie, por ou 
tro, ao negarmos a homos- 
sexualidade, corremos  o 
risco igual ou maior de di 
luir uma importante  luta 
contra um preconceito que 
atinge inúmeras pessoas em 

todas as partes do mundo» 
A condição f. Momassexual, 
transitória ou permanente, 
também determina '•a ittlda 

que levamos, as pressões 
que sofremos e o lugar que 
ocupamos na sociedade. Ne 
gar estes fatos e suas im 

plicaçoes significa fechar 
os olhos a própria reali- 

dade, 

NOTAS 

1» Papais saxuals 
Padrões de comportamento 
tidos como "naturais",cha 

mados de masculino a fami^ 
nino, que são impostos as 
pessoas desde a infância 
através da família, escola 

a demais instituições da 
sociedade 
2* Sistema patriarcal 

Sistema da dominação tioho 
mem sobre a mulher exis - 
tanta na maioria dos paí- 

ses a das civilizações do 
mundo 

Richetti á o sobrenome 
do delegado da seccional 
da Polícia da Zona Centro 

qua tomou-se famoso, du- 
rante o ano de 1980, pala 
chamada "opmração limpeza 
responsável por inúmeras 

prisões ilegais de homos- 
sexuais, prostitutas, tra 
vastis, etc... 

«íriam 

<f#t#f 

FAZENDO    POESIA 

f 

TAROE E ESTRELA 
éa  linda 
como anoitecendo 
aa estrelas pintam 

(brilho coexistindo 
com o resíduo 
da abóbada clara) 

Brilho, 
a a celeste alvura 

em instantes turqueza escuro 
(até qua ceda enfim 

ao negrume da noite) 
És linda 

nessa momento raro 
de tarda a estrela, 

(pois sa noite alguma 
foste comigo pré cama, 

em fina de tarda já ma baijaata, 
luzindo estrelas 

d*alva esperança acesas. 

VANGE 

CRIME PERFEITO 
Quando vejo aeus olhos de senha, 
quando beijo sue boca ilícita, 
um gosto da sangue me excita 
a garganta calada:- Vanha! 

0 corpo a gente esconde debaixo dos olhos do mundo. 
As pistas a gente encobre num sorriso profundo. 
D álibi, sendo nós, e um crime perfeito, 
o que toma ainda mais, um pouco mais, 
tão bonito sermos cúmplices 

MÍRIAM 

• ••nao havia nada adizer a você naquela tarde de abril anêb 

ser que este amor cada vez mais se tornou toda a verdade nar 
importa pra mim que foi difícil enfrentar a fúria dos feacif 

tas porque pra mim o que importa e minha nudez apaziguada ne 
tua nudez minha amada mulher amada por mim qua cada vez maii 

qua como num espalho vejo a mim a ti refletidas ne paixão e 

na grande alegria que é tocar seus seios enquanto você toca 
os meus querida naquele apartamento onda trocamos as primei 
ras carícias perto da Insana alegria de amar enquanto ondas 

de mar e paixão revolvia-nos e não acreditava naquele suor 
divino que exalava de nossos corpos cheios de amor numa ân- 

sia de te conhecer mais do que a mim naquele momento de uma 
entrega exarcebada ainda tremo de saudades e paixão e cede 
vez mais quero conhecer a alegria de ser lésbica com vocêcc 
mo num sonho adolescente onde duas mulheres adultas tocavam 
se os pés por debaixo da mesa de jantar como se faíscas ele 

tricas cortassem o ar e volvessem os ventos cada vez raaiss 
ser a tua companheira mesmo que os mares se separem amada pc; 

ra enfrentar a minha como dizem imoralidade os pulhas ainda| 

seremos nuas duas mulheres na praia a uivar como lobas d e 
prazer... 

REGINA — 



i A Queda para o 

A queda pera o alta       e 
um   Livro denuncia contra    os 
aut iritarismos de algumas de 
nos ias instituições represen 
tatías nele pele família      de 
San ira,  a Febem a uma  delega 
cie de polícia,tudo isto com 
a cjmplicidade da grande mai 
onijja que a omissão  sempre 
sigiifica compactuar como poj 
der dominante que oprime cri! 
ancas,jovens e velhos.  Lendo 
o livro,  a gente vai conhe - 
cendo  Sandre Mara Herzer,sp£ 
lido  "Bigode".nascida em Ro- 
landia,PA.e 10 de agosto    de 
1962,   que com a morte dos oa 
is(o pai morre assassinado e 
a mae,   prostituta,  morre nu- 
ma ooereçao)  e adotada      por 
tios que moravam na mesma ei 
dade.Sua convivência com    ns 
pais adotivos foi marcada pe 

| Ia hastilidffde:Sandra não se 
! calou diante de alguns^eque 
j nos conflitos femilifires^co- 
| mo  jma tentativa de estupro 
por parte do padrasto e a in 
fitíalidade da mee^o que pro- 
vocou o ódio dos mesmos con- 

^^     tre  ela,Sem ambientean 
U    casatpQssa a beber mui 

te e B internada,   pri™ 
sralí^areente, ne CIE [Comu 
nid^de Terapêutica Cn- 
fance)sonde experimen- 
ta os eomprimidb» Opte 
lidon e neles se vicia 
s, jmmtmrinvmmte ,   no 
Instituto Eldo.rtidD    ds 
Repouso.  Q; efeito    das 
internações foi nulo.A 
vontade  de beber não po 
dia ser sliwlnada pois 
o que a fazia beber ■sen 
tinuave exiatindo,isto 
e,a imcompreenaao    dos 
pais *   a  ffr<Ita de cari- 
nbo,   o fato  de se   sen- 
tir estranhe em case   , 
Mesma com estes novos 
pais,Sandra estava aben 
dtonada,tanto qua ales, 
para se livrarem deone 
vez por todas dela^an 
dam-nu para a Febgm^re 

sídiode menores. 
^y®^^. 5^.B^y a_saiu_jde 

frente de rainha eaaa, aquilo 
tudo me deu um gosto amargo 
ns boca* MjLftf^a mãe chorava.^ 
toara Que fingir.àe tottos di- 
zem crtMiiper livrar-se de mtm 
çowo ae eu fosse um _objeto__ 
qualquer". 

0 relata sobre a Febem 
talvez seja ume das pouces 

coisas reais, verdadeiras que 
ja foi escrita sobre o assun 

to,do ângulo do oprimido,Lo- 
go na Unidade de Recepção da 
Vila Marta, Sandra encontra 
uma amostre de "importância" 
que a sociedade dá pare as 
crianças em geral etprinci - 
palmentespara as mais pobres 

Menores infratores,menores cte 
Piclentes,menores recolhidos 
tarde da noite, formam o con 

tingente dos "freauentadores" 
da Febem onde todos são tra- 

tados democraticamente, sem 
distinção alguma,podendo dor 

mir no cimento e apanhar è 
vontade. Assim Sandra encon- 
trou a maioria das meninasfwR 
recepção,sentadas e deitadas 

r_„,___ ,  

}no chão de cimento, nos 

lauartos e refeitórios cbr 
:rnindo era colchões urina- 
dos e tomando café com 

:leite cuase seraore fervi 

;dos.No banheiro havia va 

ízamento,papéis higiêni - 

cos B"madess"sujostalém 
das fezes no chuveiro,Os 
;cursos eram tão"bons"que 
1 ninguém conseguia apren- 
der nade,com os orofesso 
res,em sue grande maio - 
ria sendo cúmolices dos 

'funcionários esoencedo - 
res.Mes e.na Febemf que 
jSandra descobre que éles 
bica..,"estava sentada 
no pátio quando wieus o» 

ií]5®.._5§. depararem com o 
ato amoroso de duas meni 

nas oue se t>eit1av«n e sf 

:9té que...aquilo me cati 

'Io meu modo de agir foi 

1 t*»ã grande descoberta ^sa 
i^ar que para se ter uma 

I mulher,para se vestir co 
j mo um homemt nao seri.agre 

j ciso ser umt..-^ na primei 
|ra fuga que Junto com Ve 

ra,no l-torto Florestal,«*=• 
;le tem seu primeiro rela 
;cionamento sexual e é Da 

|re reencontrer um grende 
amor Que ela retorna a sjni 
dsde de Vila Afiaria, 
que a vide lá fora 

ja 
lhe; 

| apresentava ainda menos 

: perpectivas de afeto do 1 
! que as que já conhecia, 
| ê  e partir da volta de 
sua orimeira fuga que ga 

] nha o apelido de Bigode 
(machão autêntico que ti 
nha mais pelos no corpo 

do que a meioria das me 
ninas),sendo sue aoaren- 

cia ume das causas pela' 
qual vai ser mais perse-l 
guida pelos funciona rio aí 

i e pelo Diretor que costu 
1 mava chemá-le de "machãoj 

sem bolHS",0 diretor da 
Unidade rouba o seu li J 
vro de Poesias e diz quej 

 J 
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vai publicá-lo era nome da Fe- 
bem.Sandra com ginásio precá- 
rio, feito naquela instituiçeoj 

faz de palavra escrita um 
instrumento ds denúncia e pro 
testo.Espancamentos diários, 

paredão,marchas de trâ.S dias 

andar nua de Joelhos sobre mi 
lhos,feijões,pedras e areia 
durante cjproximadamente 3 ho- 

ras, trancar menores nura quar- 

tinho sem poderem sequer ir 

ao banheira durante varias 
dias ou enviá-los ao Sanato - 
rio são fatos vividos direta 
ou indiretamente oor Sandra 

Mara - Bigode. 
Sandra refere-se a   si 

mesma no masculina durante to 
do o livro.Na minha opinião, 
Sandra identificava-sa intei- 

ramente coro a figura masculi- 
na, com os valores masculinos: 

houve época em qua tinha va - 
rias mulheres s uma conaten - 

te,a cual subentende-se  que 
« amava,obtendo assim o apeli 

do de Galo (prova de masculi- 
nidade?}.Às vezes,suoervalori 

zava o corvo das mulheres,iro 

nizando uma menina de  Febera 

que não estava dentro do seu 
(só seu?) padrão estético(mu- 
Iher padrão,objeto sexual?). 
Percebe-se uma assimilação ir 
tema e externe de valores me 

chistas embora se vestir co- 
mo homem possa nao significar 
necessariamente a reprodução 
destes mesmos valores nem o 
seu não questionamento. Pere- 

oue que Sandra(só Sandra?),B- 

ducada e acostumada coro ape - 
nas dois modelos,o de mulher 
chamado de feminino,caracterá 
zado como passivo,fraco,sub - 

misso,sentimental etc.e o do 
homem chamado de masculino c» 
racteri^edo como forte,ativo, 

dinâmico,frio,etc.optou pelo 
menos''ruim''deles. Talvez pen -■ 
sasse que para ser lésbica te 

ria que optar:ou ser o "ho - 
mem" e seguir seu'conseqüen- 

te "modelo"ou ser a "mulher" 
e seguir o outro também "con 

i sequente modelo".Talvez não 
i tivesse tido a chence de per 

cebcr que podemos ser mulhe -, 
res dinâmicas,forte e senti - 
mentsistenfim,podemos ter em 

nós características varies. 

Sandra criticou e mentalidede 

dos^achos" de Febem.ne figu- 
ra do seu diretor e dos fun - 
cionários,maS nao teve tempo 
nem condições de se cuestio - 
nar méis. t.  preciso tentar e- 
liminar as atitudes machistas 
aue há em cada uma de nós,assu 

mindo es nossas contradições 
na perspectiva de superé-les, 

criando novas formas de rela- 
cionamento. Talvez não saiba - 

mos exatamente queis as manei, 

ras novas de existir,mas po- 
demos tentar construí-las ba- 

seadas no que nao nos serve 
mais, cimo, por exemplo, os rí- 
gidos padrões de comportamen- 

to dos modelos feminino emascu 

lino. 
Perece-me inviável a hi- 

pótese de que Sandra se assu 
miu como Bigode por cause de 

um namorado que morreu num a- 
cidente e que passou a viver 
através dela,hipótese essa.co 
locada pelo Deoutedo Suplicy 
e por Lia Junqueira,presiden- 

te do Movimento em Defesa  de 
Menor.Nesse livro autobiográ- 

fico, que Sandra diz ser since 
rotverdadeiro,sem omissão de 

fatos desagradáveis,ela nade 

fale sobre a existência deste 

namorado.Lia Junqueira quene 

perdoe,maç dizer que Sandra 

se matou porque em algum mo- 

mento Bigode se ausentou  e 
Sandra se sentiu desarmada,e 

reforçar a idéia ruim que se 
tem da mulher,a qual,no ceso, 

sem o escudo masculino,se ma 
ta.É também,no mínimo muita 

falta de percepção de proble 
metica mais complexa que en- 
volvia Sandra Mara Herzer - 

Bigode, 
A Queda Para o Alto es- 

tá ne sua segunde edição.Sao 
páginas que propiciam muita 
reflexão e conhecimento de 

rf ] 1 inr1- a nossa volta, Na 
segunde parte do livro há 46, 
poesies de autora.Pare fina- 

lizar, parece-me que San 

dre oercebeu oue ninguém 
vai oare a Febem porque 
quer, ninguém roube ou me 
ta oorque este em sua'ín- 
dolel' A questão é social 

tem gente oue nao tem on- 
de morar,nem carinho,amor 
afeto ou emprego ..'.'Esteve 

na hora de abrir os pul • 

mões e gritar noase sau-_ 
dade, nossa revolte e nos 

sa opinião a respeito _da- 

queles homens que nos go 
vernavam e que nos obrige 

vam a baixar e cabeça,seu 
pre caladas como pessoas 

que não tinham vontade 
próoria^simplesmente por 

sermos abandonadas e su - 
ditas de uma marginalida- 

de que nos jera^ imposta^ 
diariamente...Neste munde 
acui fora,as pessoas se 

iludem tento que se tor- 
nam incapazes de renarer, 
de apurar o ouvido_e ou- 
vir um de nossos minúscu- 
los gemidos^.A omissão 

contra os autoritarisraos 

é o que propicia e morte 
ds criatividade,de libsr 

dade,a morte de tudo  o 
que poderia dar condiçoef 
para a existência de um 

mundo onde não houvesse 
Febens, onde não houves- 
se miséria metErial,afetJ 

va e sexual,onde nao hou 
vesse tante falto de 

amo1". 
R05ELY 

SALF,GRUPO OE. AÇSO l|S- 
BICO-FEWINISTA 

REFLEXÃO E ATUAÇÃO SO - 
8RE FEMINISMO E LE3BIA - 

NISMO 
REUNIÕES AOS SÁBADOS tj 

ÂS 18:00, NA RUA AURORA, 
736/ APTO 10, 18 ANDAR . 

* 
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associação  das 

do ias de casa 

discute   lesbianismo, 

aborto e ... 

Entrevista 
^com a Cida Kopoak da 

Associação das donas-ds-casa. 

GAL?, Cida. quando a\irgiu a J^a-- 
aocinçao das donas-de^casa ? 
Cida A Associação surgiu em 
63. v?ea 20 anos de existência. 
Ela iaaceu em Santo André» por 
parto da Igreja,mas só que a 
gento tirou da Igreja. 

GALF Como funciona a Assocfa- 
cão aas donas«de-casa ? 
Cida; Cada bairro tea uma equi 
pe.T íIBOS equipes na Zona Leste 
Maua e Santo André,As pessoas 
se rounea nas casas mesmo.Cada 
equipe se reúne uma ve« ao mês 
e elfis discutem os problemas 
da associação do bairro,os pro 
bleauis delas e os gerais. I>e~ 
pois e feita uma reunião geral 
com iodas as coordenadoras das 
equirjes e tem reuniões da dire 
toria que e composta por  uaia 

i pres dente,vice-presidente,te- 
' sour»iratsecretária e expansão, 
Expa isao e uma pessoa que tem 
por >brigação juntar um pesso> 
ai q ie esteja afins de abrir 
nova», equipes e dar uma asses- 
sorií. durante 3 a 4 meses, até 
que ü pessoal possa caminhar 
soziiiho.A diretoria é eleita^ 
em c da 2 anos e a eleição é 
feita através de uma asserabléi 
a.Quinto ao boletim, tínhamos 
antigamente um mensal, só da 
Associação.Nos elaboramos 2 ca 
demlnhos : um foi feito junto 
cora a Associação das Mulheres, 
era m  forma de histórias em 
quadrinhos, o outro^o último 
caderno tinha o histórico da 
Associação das donas-de-casa, 
o qu? e a Associação e algumas 
dicas de como fazer as primei- 
ras reuniões das equipes. As 
nossas primeiras reuniões são 
de reflexão,por ex.,discute-se 
frigidezto problema da educa- 
ção dos filhos,como organizar 
o trabalho na associação de 
bairros e como dar umas dicas 
de cmo deixar o outro falar, 
nao aonopolizar as, reuniões,só 
dicas porque dai e a coorde- 

nadora da equipe que vai de- 
senvolver o trabalho. Temos 
aproximadamente 500 associadas. 
A participação das mulheres é 
bem ativa,principalmente em 
Santo André. 

GALF. C trabalho da Associação 
para fora é a nível mais reln- 

Cida: E reinvindicativo mesmo» 
Internamente é mais de forma- 
ção, com três níveis: o 1» é a 
amizade,é através dela que se 
forma o grupo, o 2e é o da for 
majão do grupo e o 30 é o da " 
ação. 

GALF. Alguma coisa nova jfgg 

Cida : Nos estamos com idéia 
de fazer um curso profisaiona. 
lizante de controle de quali- 
dade. 

GALF, São duas Associaoões das 
^9Q*?-^8-çaft»? 
Cida: Existe uma outra Associ- 
ação, que e do pessoal da bur- 
guesia, da Karlene Carmo.Gostam 
de fazer pão em casa»ela acha 
que dá gra resolver o proble- 
ma do pao e do leite que estão 
muito caros,fazendo-os em casa 
A gente não,a nossa associação 
é mais^reinvindicativa,dá in- 
formação para a mulher.Em vez 
de fazer pão em casa nós que- 
remos que o pão abaixe. 

GALF . A Associação das donas- 
de-casa tem um caráter femi- 
nista? 

Cida : Sim,apesar que o pes- 
soal acha que a^Associaçao daí 
donas-de-casa não é feminista, 
Para mim é mais feminista qu« 
qualquer outra entidade femi- 
nista. 0 nosso trabalho é com 
as mulheres donas de casa,qua 
se que ninguém fez até agoraT 
É um trabalho onde você valo- 
riza o trabalho doméstico e 
faz com que a mulher vá per- 
cebendo como ela é explorada. 
Nua sistema capitalista,por 
exemplo,é o serviço da dona 
de casa que quase segura a 
barra de todo aundo,todos pre 
cisam de alguém para fazer 
este serviço e este nao é pa- 
go ainda.£ a gente ao discu- 
tir estas coisas,começa a ver 
como é importante também o 
aarido participar do trabalho 
doméstico,os filhos,não só as 
rseninas,como os meninos tam- 

bém. Com os filhos ha este 
problema,o pessoal diz 
- Enquanto a menina vai 
lavar a louça,o menino 
vai brincar.A educação di 
ferenciada é um dos pro- 
blemas muito sérios.Nes- 
tes 20 anos^de existência 
da Associação das donas- 
-de-easa as mulheres mu- 
daram em termos de bair- 
ro. A mulher vai tomando 
consciência e mudando a 
consciência do marido tare 
bem.Ha mulheres que eatao 
a beira da separação por- 
que já não agüentam maia. 
SÓ que muitas agüentam o 
marido porque nao têm «ma 
profissão,uma forma de ga 
nhar dinheiro para se sue 
tentar. 

í 

GALF. § a relação da As- ' 
sociaoao das donas-de-ca ' 
sa com o moviaento femi- 
nista? ; 

Cida • Antes o pessoal 
nao aceitava porque as i- 
déias feministas eram ámt 
conhecidas^deturpadas pe- 
la televisão;tínhamos 
mais informações dos gru-i 
pos do exterior,do pesso-j 
ai que estava na frança, | 
Itália.Então o pessoal t; 
nha muito medo,achava qutj 
ser feminista era querer 1 
ser homea ou tomar o lu- I 
gar do homem.No ls núaer 
do jornal NÓs Mulheres,a 
Raquel procurou a gente, 1 
o pessoal gelou a Raquel ' 
Com o tempo o pessoal jo-i 
vem foi gostando das ide ■ 
as feministas,e o pessoa 
velho foi se afastando. 

GALF. Você se define coad 
feminista? ' 

Cida : Eu me defino como 
feminista.O pessoal da kt 
sociaçao das donas-de- ' 
casa também é feminista 
mas nao diz.O problema e 
a palavra.Slas se defines* 
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como sulherea que lutam pelos 
problemas das mulheres»para 
mim isto é feminismo.Acho que 
o pessoal da Associação das- 
donss-de-casa e mais feminista 
do çue muitas por aí que obe- 
decem o marido e outras que 
são machistas em casatenqaan~ 
to na Associação e um trabalho 
lento,mas verdadeiro,em que a 
mulher mudada estrutura da ca- 
sa, a educação com os filhos. 

GALF. 0 problema e que a pala. 
vra feminista tem um cunho mui 
to pejorativo,as pessoas pare- 
cem gue associam feminista aon 
MW>—iawwi**i ■"—   " '■      ""   '" '  >'■|| —J —' "i' —1'> 
lesbica.O que é uma coiaa en- 
graçada porque aslesbicas em 
gera ral tem uma visão muito ruim 
das feministas«üma vez eu esta 
va falando cca uma garota do 
grupo ( quem freqüenta o GALP 
e UB con^xmto muito heteroge- 
neo^tea ^ente de varias clas- 
ses sociais.o preconceito as 
veaes consegue cortar ate aa 
barreiras de classe ] oue tra 
balha na coainha de um hospi- 
tal, eu falava de feminismo con 
ela e daí eu perguntei; Você.. 
sabe o que e feminista? Ela 
disse: Ah! Feminista nao e a 
mulher que quer imitar o ho- 
mem? Isto mostra que também m 

para as lésbicas a relavra nac 
teia uma conotação positiva» 
muito pelo contrario,outras a 
cham que feminista e aquela 
oue Baii Queirüanáo soutien na 
rua.tipo aouela imagem do ini 
cio do feminismo americano. 
Acho que devemos romper lenta 
mente com esta carga negativa 
sobre o feminismo. 

Ciàa: «o 2* Congresso quando 
o GALF entrou,© pessoal ficou 
"assim"...,acho que quando a 
gente acredita naquilo,e na 
pratica que o pessoal vai gos 
tar de você,se você e coeren- 
te com aquilo que diz.O pesso 
ai da cidade acha^que o pesso 
ai da periferia não aceitaria 
se uma lésbica fosse falar n* 
periferia,e daí há a lideran- 
ça que guarda o povo deste d* 
bate e você sabe que tem ho- 
mossexual ismo na favela. Tem 
geite aue fala em nome do po- 
vo e nao sabe o que o povo 
pensa. 

GALF. Algumas mulheres da ei 
lâáe nos dizem qúè !LS WPWJE 
res    da periferia tem auito 

jgreconeeito com as lésbicas, 
nao nos aceitam.Nos tivemos 

pouco contato com pessoal 
de bairro.com exceção de um 
debate que participamos    em 
i?ao Miguel.«ao sabemos se e_8- 
t» p;r?çonc^ito e real ou se e 
am ürobl^ma das pessoas daqui 
da cidade que acham isto.Toce 
acha oue existe preconceito 
na periferia sobre ajgulher 
lésbica? Gomo você ve isto? 

Cida ; Su acho que o amor de 
ve ser livre,independente do 
aexo.O problema é^voce gostar 
da pessoa.Eu também sou con- 
tra as mulheres homossexuais 
que são machistas,pior que o 
homem, Se você gosta de al- 
guém do mesmo sexo,por^que 
não amarram Santo André a ^en 
te falou sobre isto.Uma mu- 
lher chegou e me disse que 
perto do barraco dela havia 
duas mulheres que se transa- 
vam*  "Acho tão legal,só que 
gostaria   de perguntar uma 
coisa,por que elas nao fazem 
barulho guando trepam?"AÍ eu 
falei: Ue,aí depende muito do 
casai,pode ser que tem muita 
gente no quarto,medo da re- 
pressão ou porque elas podem 
ser naturalmente silenciosas. 
0 pesaoal^está falando.Tenho 
a impressão que o povo prefe 
re você sincera,autêntica,do 
quejrocê fingir uma coisa que 
você não é.Tem gente que diz 
que é contra,mas pratica de 
vez era quando,e muita contra 
dição.Eu acho que o povo quer 
a verdade,quer que você seja 
coerente com o que você diz, 

çA^F. A gente pm-rfÜM nwi 
muftas fiBKLttÜátl f*1!»» Am 

vários tip9B flg riiwnrlmina.. 
r^n   i  da Man ttSàãt   ftl 
miope.maif {^ leabina normal.» 
«ente se çp^fe.Acabou viran.» 
do a nossa w^pecialidade', 

falar da Mffig homoBísernal. 
o qufc. nA? r^ft querwnow nue 
se.la uma especial \$*à* nossa 
AM feministas em genft dever 
r^am JMBKfaE 9 flaUl^""^11* Ao 

preeoncefit? % flft ÜMSiaiM* 
^ao sobr^ W lésbicas t lu^. 
taf ggÚBbá y*"1* "ãn^cha 
que auani^^ Ml MfltoMB * 0»  
jgjaiAãuJUi Qê gaaM ^^ m"- 
mai ***** deminHar a  fa. 
102 ftTgo m fttyMaBMfleli hil- 

fl,?! tÊÈÊaSBÊãJb  tenente tu 

do GALF,ninguém mais assumet 

e uma coisa auito esqui- 
sita. Pftr exemplo; a San- 
dra Mara se suicidem em 
9/8/62 e nenhum grupo que 
se diz feminista.a nao 
ser noa e o éOMOS  (grupo 

homossexual de Sao PauloJ 
fomos as únicas entidades 
que nos pronunciamos,dêT 
nunciando algumas das cir 
cunstancias que a levaram 
ao auicidio; menor abaâ^ 
donadathomossexual assu- 
mida, entre outras. 

Cida: As feministas,aí é 
que está.Ha um grupo de 
mulheres que se assumem 
feministas e gue no «eu 
modo de ver nao são.Elas 
falam em nome de um monte 
de "mulherada*4 mas na re 
aiidade não representam 
estas mulheres.Elas dizem 
que nao podem falar sobre 
lesbianismo porque o pes- 
soal do bairro não aceita 
isto.Mas estas feministas 
que são contra,que não 
põem isto no programa, 
elas praticam entre elas. 
Mae daí elas falam : se 
eu puser isto,como éjjue 
fica para a Associação 
das donas-de-casajO que 
e que elas vão pensar, 
por exemplo,do Brasil 
Mulher se elas levantarem 
esta bandeira,do SOS Mu- 
lher se elas levantarem 
esta bandeira^do Centro 
da Mulher.Você sente que 
elas falam em nome de mu- 
Iheres^que elas nem sabem 
quem são.Eu^debato sempre 
na Associação o seguintes 
se você gosta da uma mu» 
lher,por que você não 
pode transar con ela,meu 
Deu» do céui 0 que que te 
impede? í E este espaço 
que você tem que conse- 
guir.Buscar um verdadeiro 

I amor.O que não impede tam 
I bem,se numa época você ' 
1 gostar de mulher,depois 
você pode gostar de um 
homem. 

GALF. é  oue .há uma dlfe» 
rença,a nossa sociedade 
ê heterossexual,existe a 
heterossexualidade com- 
puisória. "~ 

Cida : E isto que tem que 
acabar. 

^J 
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QALF» A can|.3aão da violência 
aofrre as lésbicas parece mui~ 
to grave.demonatra uma certa 
vontade de agradar oe hoaena. 
medo de s»rem confundidas COTT. 

lésbicas.vontade de agradar o 
pai.um montão de coisas esqui 
aitaal 

Cida : Ê que mesmo no Homos- 
sexualisao.no Ferrou bar,vo- 
cê vê mulheres veatldae de no 
mena^Que oprimem a outra mu- 
lher. 

GALF « Maa você pode não ae 
y«ati3- de hoaem e oprlair a 
agfaa mulher^e se vestlx^oo- 
ms homem e não oprimlr.nao 
da para generaliicar,  

Cida i  É,taabéBÍ Tem çeasoas 
que não vêm que tem lésbicas 
no movimento que têm yma ou- 
tra cabeça,gue eetao combaten 
do a opressão entre as homos- 
sexuais* 

QALF. Algumas mulheres imitam 
o papel masculino^e que des- 
de criança elas so tem dote 
vai ores.como todas noef o Ho 
mem e isto e a Mulher e aqui- 
lo, e nap sabem aue outro ti- 
po de relação poderiam aanter 
ççy, Vaga ^her.a nax; se^ Mg 
teTáe reproduzir ga papeis 
g ^^culinofuadrao de ati- 
vo, ^or egem-plo^ e de femini- 
no (nadrao de passivo.PPI  
eiemploJ.Aff fflue assumem o  
pauel masculino acham tme 
ganham mais valor assumindo 
g ga^ do ^oaem.^oraue Q 
homem e auep tem valor^na 
nossa sociedadeéA aparência 
física não necessariamente 
tem a ver com a reprodução 

de papeis. 

Cida : Se você começa a se 
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lembraria gente tem mais iden 
tificaçao com mna mulher do 
que com um companheiro,alguém 
que a gente é mais confiden- 
te. E que as pessoas são poda 
das e nao desenvolvem este 
sentimento. 

GALF. A gente é quase obri- 
gada a casar. 

Cida : A ter ua padrão l 

GALF , g q^e mçfer ço^ a, 
heterossexual idade compulsó- 
ria (somos eduçados-obrigados 

pela escola-família e outras 
i^stituicoo a termos rela- 
ções intimas com somente o 
sexo oposto.isto e conside- 
rado norma].) é  começar a me- 
xer com toda a estrutura do 
sistgaa patriarcal.Orna dis- 
cussão aeria do lesbianisao 
leva a um maior questionamen- 
to da sociedade patriarcal» 
Ainda ha receio em se falar 
patriarcal.fala-ae machista. 
porque e uma palavra «aie 
abstrata. 

Cida : Se você ae liberar 
sexualmente,você vai liberar 
praticamente a sua cabeça.Se 
você se liberar dos precon- 
ceitos sexuais,a aua cabeça 
estará mais aberta para en- 
tender um montão de coisas, 
daí é muito perigoso para o 
governo estas coisas.Os ho- 
mossexuais ficam ali,as fe- 
ministas aqui,para o governo 
e muito melhor a separação. 

GALF . Vocês já discutiram 
lesbianismo nos bairros ? 

Cida s A partir do 2» Con- 
greaoc^quando o Grupo de 
Ação Lesbico-Peminista (OALF) 
começou a participar,a gente 
discutiu lesbianismo nos baix 
ros. Às vezes a ideia que o 

j /SEU FAí_ v-rO-o, 
;    (  TfcM  «A2AO   i 

JÍàSE\ 

T 

pessoal tem das lésbicas 
é que vão agarrar as ou- 
tras mulheres.Jías o jei- 
to e através do papo com 
as feministas.C problema 
e que as lideranças não 
deixam as pessoas conhe- 
cerem as outras pessoas. 

GALF. Qual a ratão que 
você ve da barragem fei- 
ta pelas lideranças quan 
to a certos aaauntostin 
formações? 

Cida i Eu vejo o sistema 
de propaganda,os meios 
de comunicação que fazem 
aa cabeças das pessoas. 

GALF « Gomo você vê o 
feminiamo hoje no Brasil^ 

Cida : Para mim feminia- 
mo e movimento de mulhe- 
res é a mesma coisa.Acho 
que hoje aa mulheres de- 
ram ua grande avanço ea 
termos de libertação da 

nalhertraa8 ainda falta 
muita coisa.Acho que o 
pessoal de bairro avan- 
çou muito mais em ternos 
de^feminisrao do que aa 
próprias feministas da 
cidade.Elas começam a 
perceber as coiaas em 
cima do dia a dia delaa. 
Percebem que o trabalho 
delas é usado para a S- 
conomia^do país,porque o 
homem não divide aa coi- 
sas de casa,se ele traba 
lha fora,ela trabalha 
dentro,eatá tão cansada 
como ele,as vezes muito 
mais,porque ela não tem 
hora de trabalho, não 
tem férias. A gente quan 
do começa a refletir so- 
bre relacionamento sexu- 
al,a maioria nunca tinha 

'llt/ 

\- 
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"tido praxer na vida,alguma» fi 
caa fsliaes da vida quando 
nenstruam porque dai nao pr«ci 
sarií» trepar.Quando a mulher 
coaeçi a descobrir o praxer ♦ 
que ela é donaàe seu próprio 
corpc.que o que ela faz como 
dona-de-caaa é realmente xm 
trabílho,ela co«eça a mudar a 
cabeça.Quando a mulher começa 
a perceberjjomo ela e o seu 
trabtlho são importantes,ela 
vai M igualando nos deveres 
com c marido e vai questionan^ 
do o marido,aí começa a ver- 
dade :-ra valorização da mulher 

GAU . Parece oue 60^ da -pcpii 
'laca> feminina ativa e de do- 
Mis-ie-caaa.O trabalho da As- 
eocltçao das donas-de-ca»a e. 
muits importante para conaci- 
entlaar a mulher,porque e ela 
que Vai passar todos os valo» 
res para oa filhos-/^ gente #0 
GAU1 esta discutindo educação 
diferenc^aàa.por <»Teaplo.a ea 
colt e a família apresentam 
os valores ditos masculino» 
comç positivosTo homem e for- 
te .ativo, dinâmico; a mulher e. 
paa^ iv^, yitmisaa. çhoroina. Bn- 

ta» BM aTh?y"?? <1M? deveria- 
m fazer algum tioo de preg- 
ão para te^ta^ mudar isto  
nos livros didattoo^Q aue 

voe»; acha disto?    . 

Cidi : Acho uma boa. A gente 
já jomeçou a discutir iato 
no J.O.P. (Servido de Orien 
taçlo para a Pamilia). Acho 
que realmente é muito impor 
tarte.Precisamos fazer alça 
ma coisa juntas com a popu- 
lação «participar da Aasocia 
çãc de Pai» e Meetrea.Sindl 
caroa,Secretaria da educa- 

ção, Preaaionar ! 

GAU. E a ?ueatão da legal i- 
^«, n.n do aborto?Vn^-e? diacu- 

ía& —— 
Cila : 0 peaaoal pensa que 
se legalizar o aborto dai 
toio mundo vai fazer e nao 
é iato que a gente quer com 
a Legalização.Agente quer^ 
quB quando alguém fique gra 
vida e não queira ou nao te 
nha condições de ter o filho 
que ela poaaa fazer o abor- 
ta com um médico»tudo le- 
gtl.aaaiatencia psicologi- 
ei.Nos discutimos o aborto, 
0 pessoal aceita numa boa, 
porque as mulheres do bair- 
ro fazem,só que fazem em 
pirteira,em casa. 

GALF . So ^ Congresso da Mu- 
lher paulista - 1980^quando a 

nhfL ^ma JBüJUX  qv« (^JjyUXSBU 
in«tiroio que aue vocês leSbj-, 
yyg t?r ». vf r com a auestaç , 
ân  abgrtc ^ a^rundo^aue a  

ç^o 6 QU<> aaa ve igto?  
Cida : É eata idéia que c pe& 
soai da Associação das donas- 
-de-casa tinha. Quando a gen- 
te começou a levar esta dia- 
cuasão ficou claro que gran- 
de parte das mulheres fazia» 
aborto,só quedem casa, com 
agulha de tricô,tomando cha e 
outras pagando alguém para 
tirar.A partir dai percebeu- 
-se que se as mulheres tivea 
sem direito» para fazê-los, 
melhores condições,seria me- 
lhor .A partir dessas discus- 
sões foi ficando claro gue,» 
legalização do aborto nao e 
ter os filhos quando quiser 
e tirar os filhos.O problema 
é a idéia errada que fazem. 
Uma vez na PUC,no Congresso 
de Comunicações,era Novembro, 
eu participei da mesa "As 
mulheres da classe subalter- 
na '• e discuti muito com uma 
freira.Ela começou a falar 
que fazer aborto ejnatar uma 
vida,porque Deus não quer, 
etc e tal.Su disse que eu 
via da Igreja,sou católica, 
mas discordo de muitos pon- 
tos da Igreja,por exemplo: 
a Igreja é contra^que você 
tome pílula,mas não ensina 
outro métodofe quando a pes 
soa fica grávida,diz : 
- "Deus quis assim." Mas na 
hora de dar de comer^para 
os filhos,a Igreja não da 
nada. O pessoal da Igreja 
até pouco tempo ia pelo mé- 
todo do muco da vagina t 
quando está perto da mena- 
truação o saco vem groseo. 
A gente começou a diecutir: 
- "Como é que o pe»»oal da 
periferia vai saber o dia 
que está perto da menstru- 
ação através do muco,se ela 
tem corri»ento constante?" 

Tanto é que fizemos uma ex 
periência no bairro,de^ 10 
mulheres, 8 ficaram grávi- 
das, as outras 2 não fica- 
ra», acho que por obra do 
"Espírito Santc". 

GALF . A questão mais di- 
ficil de ser colocada noa 
bãlrroa é a do aborto ou 

da homoesexualidade? 

Cida i  A do aborto,por 
causa do problema do pre 
conceito,os valores da 
Igreja,realmente a bar- 
ra é pior. 

GALF .Você acha que há 
condições neste momento 
para o movimento de mu- 
lheres fazer u»a campa- 
nha pela legalização do 

aborto? 

Cida : Eu não sei se ain 
da é o momento,Tanto e 
que no 29 Congreaao, eu 
e a Eneida,nós barramo» 
muito o problema do abor 
to,porque ia aaauatar a» 
mulherea.Primeiro é çre- 
ciao diacutir o que e a 
legalização do aborto,o 
que » o aborto,o que a 
gente quer,para depois 
fazer uma campanha pelo 
aborto.C problema está 
aí,o pessoal da cidade 
levanta uma bandeira e 
quer que todo mundo as- 
suma e o peaaoal dos bair 
roa não sabe nem o que 
é i8So(e como há muita 
gente ligada ã Igreja, 
há uma barreira.E igual 
a bandeira da Constituin 
te livre e soberana, o 
pessoal do bairro sabe 
o que é isto? Pode ser 
ate bom mas se o pesso- 
al nunca discutiu,como 

é que vai levantaria 
bandeira? É queetão de 
diecutir. 0 povo aceita 
desde que eles entenda» 
do que se trata. Ha es- 
paço para discussão,pa- 
ra se tirar o preconceji 
to da cabeça. 

GALF | Então daria para 
levar pelo aenos a ni-" 
vel de discussão e cole 
oar como uma reinvindice 
—^^■■^■'■■■■.'■■i*  ii !■—mm ■»[■ ■nr-ilim»^— I 11 III ■, 

çao a questão do aborte? 

Cida ; Poderia, 

GALF. § qual a relação 
da Associação das donae 
-de-caaa com os partido; 
políticos? 

Cida : A gente nunca 
participou de Partido, 
Nos nunca aceitamos , 
A gente quer autonomia 
para poder falar livre 
mente sem receber ordea 
de cima. 
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GALF . £ o tLvoio  à Irede? 

Cila : Hesitei muito.M«u com- 
promiaso com «Ia e individu- 
al,nao foi a Associação gue a 
poiou a Irede.A associação 
das dona.s-de-casa tirou nãio 
«polar partido nenhum. 

GALF . Cida.sobre autonomia.<. 
Como psnsar em autonomia se 
por eremplOttodas ou goase to- 
das as pessoas de um grupo es- 
tão «n partidos e diaess que 
0 grapoi e autônomo? 

Cida : A feminista pode ser 
feminista dentro do üartido. 

GALF . Mas g partido tem uma 
astrutura hiera.rQUica,de áivi 
eao do trubalho % os  que pen- 
mm  e os o.ue fazes,,enfim.uma 
ystrutura masçulinatonde no 
socialismo,os homens pobres 
a de classe media substituem 
a burguesia no poder.Yooe &- 
cha que o socialismo que a 
pente ve por ai.como na RuS" 
aia e Cuba.por exemvio.libe; 
ta a mulher? 

Cida : Sao liberta se a mu- 
lher nao se libertar.  Nao 
adianta Yocê nadar o siste- 
ma, se as axilheres nao vão 
se libertar.E a mesma coisa 
com a classe operaria, nao 
adianta esta classe tomar 
e poder,se os operários nao 
«udareas a cabeça deles, 

GALF • S« as smlheres que 
1sTtô'"hõ£* partíAbssVpof V- 
3ce'r.p'lo",'nQ F^taaíaferü'" e' 'for- 
massem grupos axitônoTBcs , 
seria melhor pari um moví-_ 
mento"que se  pretende a^to- 
homc.]? melhor que ficar 
Tortalèeenáo os ""pàrtiáos , "" 
oue 'sãc- estruturas hierar-" 
"4uicaE',g'ia.'seulÍR?t3,que vi- 
sam c góciaiismóVlcho que 
"3a para acreducai- numa or~ 
«aniíaçao fsiteiTiativa aos 

i    iUM ii M  i — ■"•r i 11 i   ' "**  "' 

pãrtidos.Á aulilplicaçãc e 
c rortalecimento aos gru- 
pos autonoro? JF negros, 
iimineres,homcs3exaaig,eco- 
lògistas c outros pode fa- 
zer surgir uma nova espe- 
cie de organiiaçao, que 
através da ação coaíum des- 
ses grupos (unTBade da 
diversidade; poae criar ua 
"hòvo tipo de sociedade , 
ãutogestionaria.porque o 
aociaiiptno até hoje criou 
otttrás estruturas de po» 
dèr.coE divisoeis de ciasser 

Cida : É o que eu sempre fa- 
lo,não adianta colocar os 
operários no poder,se eles 
nao mudarem as suas cabeças 
machistasfe se eles vao re- 
produzir de forma um pouco 
diferente o que os outros 
estão reprodusindo.Por isso 
é que eu acredite na mulher, 
porque quando começam a lu- 
tar, mudam interiormente no 
dia a dia,A mudança tem que 
ser interior tambera I 

GALF . Na sua opinião^ual o 
papel do trabalho doméstico,, 
no nosso sistema? ™___«^_ 

Cida : 0 trabalho doméstico 
e essencial para a Economia 
do país.Se a dena-de-casa 
começa a ver estas coisas, 
como ela tem importância na 
Economia,,, 0 patrão paga o 
salário mínime para o marido, 
porque tem alguém que tra- 
balha de graça.No 1* Congres- 
so da Mulher Paulista as 
mulheres chegaram a conclu- 
são que elas queriam traba- 
lhar, então o !■ passo e 
lutar por creches,construir 
creches gratuitas para ter 
onde deixar os filhos e 
poder trabalhar,e ter ^ais 
tempo para participar das 
comunidades, 0 governo es- 
tá sacando estas coisas e 
está querendo que volte a 
mãe creche ira (mulher que 
cuida das crianças das 
outras mulheres na própria 
casa.) .Meu sonho e ter la- 
vanderias e restaurantes 
coletivos,para sobrar tem- 
po para a mulher crescer. 
Tem mulher que tem maqui- 
na de lavar,aspirador e 
não divide com a vixinha, 
por ser tao apegada às 
coisas materiais. 

GALF , Você vê a possibi- 
lidade de se voltar a ter 
alfuma articulação entre. 

osgrupos? 

Cida í Bu creio nisso.l^sta^ 
articulação para mim se da 
o ano todo,o pessoal da ci- 
dade pode ajudar em ter- 
mos de participar dos 
debates nos bairros«aju- 
dar a fazer apostilas. 

GALF . Uma coisa que a gen- 
te pensou para ser uma das 
formas de articulação, foi 
um boletim,que teria in- 
formação de todos os  gru- 

^poa_«5éris '^"a forma da 

içente se ver pelo menos 
çgna vez em dois meses. 

Cida : Eu vejo isto aí 
e debates,que sao muito 
importantes. Assim  o 

pessoal vai perdendo es- 
te preconceito,que nao 
é por causa deles,sao 
as lideranças que fasem. 

BINGO 

Q|/^    26 DE MARÇO 

HORA     16;00 

LOCAL RUA ^o^» 

736, 12 ANDAR, APTO 10 

VENHA BRINCAR CONOSCOi 

HAVERÁ PRÊMIOS MIL,BE- 

BIDAS E MÚSICA. 

ATÉ L&  ! 

GALF   ÇÇ 

ASSINATURAS 

SE VOCê DESEJA UMA 

ASSINATURA ANUAL( 6 Hú 

MEROSIDO CHANACOMCHANA, 

ENVIE UM CHEGUE EM NO- 

ME 00 GALF NO VALOR DE 

Clt700f00 E SEU NOME E 

ENDEREÇO(CAIXA PQSTALt 
BAIRRO, CIDADE,ESTADO) 

COLABORE CONOSCOí 
0 BOLETIM CHANACOMCHANA 

TAMBéM é SEU. ELE ESTá 
ABERTO A SUA OPINIãO , 
SUAS CRíTICAS, POESIAS, 
SUGESTõES, CORRESPONDêN 

ESCREVA; 

COLABORADORAS DESTE W, 

Míriam,   ^t,   Rosely, 

Regine, 

> 

Helena 

Mariae 
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"-Pagas as custas,  regia [ 

.trem-se os estatutos." Pa- 
m'orrnes/rabéns ao GG8.(GQ8,CX Pos 

ital 2552,Cep 40.000, Salva 
1 dor,Bahia) 

ABAIXO ASSINADO A FAVOR DE 

CMUPOS DE CONCENTRAÇÃO 

PA3A LéSBICAS EM MOÇAMBI- 
QUc 

0 novo governo desse país 

africano estabeleceu "cam 
pos de reabilitação" para 

lésbicas por considerar o 

lesbianismo um produto de 

seu período colonial e da 
decadente civilização oci 

dental. (Nuevo Ambiente,01^ 
dade do México) 

LESBIANISMO GLOBAL 
| A publicação trimestral de 
j mulheres,Connexions, dedi 
| cou seu terceiro numeroso 
| tratamento das vidas, lu- 
| tes e amores das mulheres 
I lésbicas intemacionalmen 
; te. 0 exemplar custa três 
{ dclares e você pode enco- ' 
mendá-lo escrevendo pare j 
"Connexions,4228   Tele- 
graph Ave,Oakland,CA, 9 4 ! 

6f 9tEUA
,:(Lesbian News,Los j 

I Argeles) 
1 i 

I GFUJPO GAV DA BAHIA fGGB) 
| 0 Grupo Gay da Bahia é o j 

j primeiro grupe homosse - 
,' xtal do Brasil quo conse- I 
i gtdu registrar-se enquen^ 
| tn entidade civil para 

| combater a discriminação 
• aos homossexuais. A oficia 
i lizaçao vinha sendo nega- 
j dei sob o argumento de não 

j hfíver precedente similar 
no país, mas, apesar de ai 

gi ma demora, acabou ocor- 
rtmdo o final feliz, quan 

de o Juiz Gudesten Soares 
| , a Vara de Registros Pu 

| b icos da Bahia,declarou: 

CRISÓSTOMO 

Antônio Carlos Crisóstomo, 
ex-redator do extinto Jor- 
nal Lampião e homossexual 
assumido, foi acusado de ha 

|ver violentado sua filha a 
ídotiva de 4 anos. 0 laudo 
médico, no entanto, não re 

velou nenhum indício de da 
nos físicos cometidos con- 
tra a menina. Mesmo assim, 

|Crisóstomo foi preso a 4 de 

:Julho de 1981,  condenado 
ipor violento atentado ao pu 
dor a 3 anos, 10 meses e 20 
dies de cadeia,Os gruposho 

{mossexuais de Sao Paulo,eu 
xiliados pela conselheiro 

I da Ordem dos Advogados do 

Brasil(OAB),ZulalS Cobra Ri 
beiro,redigiram um abaixo 

assinado protestando con- 

tra mais este atentado aos 

1 direitos humanos. Assina - 
ram o documento as seguin- 

tes organizações :Grupo de 
Ação Lé8bico-Feffllni8tatGru 
po Outra Coisa, Grupo So- 

mos, Sindicato dos Joma - 
listas, Comissão de Justi- 
ça e ^az. Sindicato doa Ar 
tistas. Centro Jurídico XI 
de Agosto e Ordem dos Advo 

\ gados do Brasil. 
Na verdade. Crisóstomo foi 
condenado apenas por serhoj 
mossexual e o que está a -j 

contecendo com ele também{ 

pode ocorrer com qualquer 1 
ura de nós, bichas ou lés - 

■ bicea,Precisamos nos orga-i 
i nizar para impedir que fa 

tos como este continuem e-i 
xistindo, 

ASSASSINATO DE TRAVESTIS | 

Sabe-se, até agora, que 3| 
travestis morreram, no el-| 

xo Rio-São Paulo, vítimas i 
da aplicação de silicone 
industrial misturado ao Ia 
xante NuJol.O silicone in- 

duatrlal e usado, por exem - 
pio,na armação de aquários de 

vidro por ser uma cola muito 

resistente à pressão da água. 
Imaginem este líquido no in- 
terior do corpo humanoí Este 

produto, como o silicone co 
mum, deveria servir para ar- 

redondar as nádegas, firmar 

os seios não suficientemente 
desenvolvidos com hormônio» 
femininos e moldar as faces 

dando-lhe brilho e textura e 
lástica.Oo dia 3 ao dia 5 dê 

fevereiro, os investigadores 
responsáveis pelo caso, des- 
cobriram que 40 travestis re 
ceberam aplicação de silico- 
ne industrial. Ouvidos como 

testemunhos, declararam ter 
hematomas no lugar das apli- 

cações e que estão sentindo 
tonturas, dores nos olhos , 
nas costas e na altura dos 

rins, além de apresentarem de 
formações nas nádegas, per - 

nas e rosto. A situação tor- 

na-se mais grave quando ornes 
mo inquérito revela que José 

Hailton de Ávila, conhecido 

como Mlchele, confessou ter 

feito mais de 300 aplicações 
de silicone industrial.A dro 

mm 

ga foi vendida aos travestis 
como sendo importada, por Má 

rio Alberto Ibanez Garota,In 
diciado por homicídio culpo- 
so e que podará ser.condena- 
do de sela a 12 anos de pri- 
são. Enquanto isso, mal» tra 
vestis continuarão morrendo 
ou terão que acostumar-se a 
viver com sérias deformações 

físicas. Como poderemos aju- 
dá-los? Que assistência medi 
ca eles poderão obter se a 

aplicação de silicone é ile- 
gal? Como evitar a venda d c 
silicone industrial mistura. 

do ao laxante Nujol? Pergun- 

tas pare nós todos,(Baseado 

artigo da Folha de SP 5,2,831 

QUINTA CONFERÊNCIA DD SERVI- 
ÇO DE INFORMAÇÃO LÉSBICA lh 
TERNACIONAL(ILIS) 
0 ILIS estará realizando,d c 

dia primeiro ao dia quatro dia 
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abril deste ano, sua quin-j 

t« conferência que reunirei 

mulheres lésbicas de várias 
partes do mundo para discuí 

tir, entre outras coisas,oj 
Ano Lésbico e Gay Interna-1 

cional em 84, Lesbianismoé 
Maternidade, Lesblanismo et 
Trabalho, Lesbianismo e Fe 
■Inismo, Identidade e Se - 
xualidade Lésbica, etc.,,,j 
Este conferência será ree_ 

lizeda em Paris na "Haison 
des FemmosH{Casa das Mulhe 

ma]  e o grupo anfitrião e 
o MIEL ( raouvement d^nforj 
mation et d^xpression des 
lasbiennes - movimento d e 

informação e expressão das 
lásbicas ), {ILIS, PL45 0025Í 

Helsinki 25,Finland) 

FUTEBOL FEMININO 

0 Futebol Feminino será re 

gulamentado até o final jle! 

■ftTÇQj ê a promessa do CNDjj 
tanto assim que o seu pre-i 
sidente, general Ceser Mor* 
tagra, solicitou à CBF 'ümei 
proposição objetiva que ca 

racterize as condições es- 
senciais ã orática  dessd 
•aperte",A comuniceção d p 
general justifica a necea- 

•idede de o futebol feminl 
no ser regulamentado, ten-. 
do em vista sua  evolução 

não só no Brasil, como e ni 
todo o mundo, A FIFA está 
disposta, ate mesmo, a or 

ganlzar um campeonato mun 
dial na Ãsia, sm caráter 

•xperimental. Na França e 
Portugal, entre outrospa£ 

ses, sua prática é bastan 

te comum, inclusive  com 
torneios internacionais . 
No Brasil, embora o fute- 
bol feminino sempre tenha 
encontrado resistênciajuma 

espécie de preconceito quel 
partia principalmente dos i 
orgaos esportivos,vai,«go 
ra^ acabar mesmo sendo re; 

gulamentado devido as in- \ 
sistentes recomendações dai 

FIFA.(ESTADO DE SÃO PAULO I 

fevereiro de 83 ) 

L 

CARTAS 
Amigas, 
|É ótimo, o ChanacomChana é 
iluz, de novo. 

A iniciativa de revivê-lo é 
ium pronto combate à careti 

jce e isso, nesse momento em 

jque no plano dos desejos to 
jdos esperamos transforma - 
jçoes gerais, que se cuidem 
os mais caretas. 

0 ChanacomChana tá existin; 
do e é ótimo que aconteça 
porque abre uma rampa para 
mergulhos no novo, na pos- 
sibilidade de.,. 
Uma injeção de energia boa 
e nova para o Boletim,para 
o Dia Internacional da Mu- 
lher, 6 de março, e pare to 

das as mulheres, 

Marisa F,,são Paulo, SP 

Ao GALF, com carinho, 

Achamos ótimo o Chanacom 
Chena, ê  por si só reflexo 
do pique de vocês, nossas 
amigas e a quem respeite - 

mos e gostamos. £ legal e: 
proveitoso saber de um ti- 

me de futebol de mulheres, 
bem que a coisa devia ir em 

frente e,quem sabe, se a mo 
da pega vai ter muita gen- 

te que curte e os estádios 
poderiam ficar cheios d ei 
afoitos torcedores(as) pa- 
ra ver as beldades. 

Grupo Qay da Bahia(GQB) 

• 

Amigas, 

0 boletim ChanacomChana está 
excelente. Pena que não posso 

Icomentá-lo pormenorizadamente 
jporque o emprestei a uma cole 
íga de trabalho, Ela não é lés 

bice mas tem a mentalidade mui 
to aberta. Seria becanárrlmo 

■se houvesse times de orofissio 
jnais de futebol feminino,  se 

ria mais um setor de ativida- 

|des a ser conseguido pelas mu 
lheres. Menina, imagina uma co 
pa do mundo femininal 

ÍUm beijo carinhoso,Naná.fteciffe 

|Ôi pessoal, 

iGastei muito, mas falta algo 
'mais amigável, por exemolo#uma 

iseção de poesias, uma troca de 
jcorrespondência, enfim alguma 

jcoisa que possa movimentar 
jmais as pessoas. 

Beijão, Neide, São Paulo, SP 

- Pra quem gosta de escrevere 
quer conhecer novas pessoas - 
Merezinha Maziero, flua Ida Bos 

'Cheti,392, casa 1, Vila Ede ,~ 
;São Paulo,cep 02205 

tLeila C. Carvalho, rua da Fi- 
jlosofia, Q5 C 18, Cohafuma são 

|;Luis,MA,ceD 65.000 
l-Neide Magal de Carvalho,rua 1, 
30 C, Jardim Sueli,Praça 8 de 
dejeembro,  Guarulhoa,cep07.000 

•Naná Mendonça,Caixa Postal 482 
Recife,PE,  cep 50,000  

AULAS DE GINÁSTICA 
COM INICIAÇÃO À 

CAPOEIRA 
sábados 

das 15 às 17 horas 
íniCÍO:     9 DE ABHIL 
informações: TEFIEZINHA 
FONE:  202.9062 
DE 2t á 6» das 15 ás 17:30 

GALF ; GRUPO DE AÇÃO LÉSBICO 
FEMINISTA 

CAIXA POSTAL 62,618, Cep 01.000,SP 
SEDE: RUA AURORA, 736, 1« ANDAR, 
APTO 10, SÃO PAULO, SP 


