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CIRCULO CORYDON

FINALIDADES - OBJETIVO ©

O Círculo Corydon foi fundado em 1.o de março de 1978. Essa entidade filantrópica e cultu-
ral foi criada por um grupo de gays brasileiros para orientar e informar os gays de ambos os
sexos. Visa também esclarecer todos os aspectos da sexualidade humana, em seu relacionamento
com outros aspectos da vida, dedicando-se especialmente ao homossexualismo.

HISTÓRICO

Corydon, na mitologia grega, era o nome de um belíssimo pastor, a quem os poetas dedi-
cavam sonetos e odes, Corydon é também o título de uma das melhores obras de André Gide, um
dos precursores modernos a falar sinceramente sobre a homossexualidade.

A filosofia do Círculo Corydon baseia-se no mito do Andrógino Universal,
Para os antigos, o andrógino representava o deus supremo, pois era ao mesmo tempo homem

e mulher, isto é, trazia em sua unidade os dois polos da natureza procriadora. Era o ser total.
O andrógino foi mais tarde conhecido entre os gregos pelo nome de hermafrodita, que quer dizer:
filho de Hermes e de Afrodite. O termo Andrógino também se origina de duas palavras gregas,
andros (homem) e gine (mulher). |

SIMBOLOGIA

Para compreender o símbolo do andrógino Universal é necessário, antes de mais nada, fami-
liarizar-se com os dois símbolos do sexo. Em todas as filosofias e religiões antigas, a cruz (+) é
o símbolo do macho e o círculo (O):0 da fêmea. Na representação do bissexual, o círculo e a cruz
combinam-se, esta dentro daquele.

UNIÃO - AUXÍLIO - ORIENTAÇÃO

O Círculo Corydon, cujos ensinamentos baseiam-se numa biblioteca de mais de mil volumes
de literatura homossexual, surgiu para orientar e amparar os gays. Baseado na imortal filosofia
dos antigos e nas conclusões dos cientistas modernos, o Círculo visa esclarecer os gays.

Como entidade filantrópica tenciona amparar moral e socialmente, auxiliar os desamparados,
inclusive materialmente em casos de comprovada necessidade

Tem como objetivo também, formar uma Grande Família, entreligando os gays brasileiros
com os do exterior. O" "Corydon participa das atividades de 52 organizações gays mundiais,
e é filiado à IGA, (International Gay Association) de Dublin.

CULTURA - ARTE - INFORMAÇÃO

O Círculo Corydon conta com os seguintes departamentos: Clube Mundial de Correspondên-
cia Gay - Mantemos correspondência com irmãos e irmãs gays em vários países do mundo.
Departamento Fotográfico Corydon -- Envia aos interessados, mediante prévia solicitação, as mais
belas fotos de nus artísticos masculinos. Gay Tur -- São organizados, para os gays, excursões e
passeios. Clube de Cinema Gay - São exibidos, aos associados, filmes com temas gays. Central
Gay de Informações - Mediante circulares periódicas, informa aos associados sobre os principais
acontecimentos gays mundiais. Livraria Corydon - Oferece aos interessados a mais importante
literatura ou modernos tratados sobre o homossexualismo. Departamento de Relações Humanas
- Aconselha, orienta e valoriza os gays. Central Brasileira de Arte Gay (CEBAG) -- Vai reunir os
trabalhos homo-eróticos de todos os artistas gays, em exposições periódicas. Intercâmbio de Hos-
pitalidade Gay - Gays de diferentes cidades trocam. hospitalidade entre si.

GAY CREDI-CARD

Os associados do Círculo Corydon recebem um Cartão de Crédito que lhes garante amável e
vantajoso atendimento em estabelecimentos gays, previamente indicados numa Circular que o
Círculo envia periodicamente aos associados.
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SAG - SERVIÇO DE ACOMPANHANTE GAY
Como nos Estados Unidos e nos mais adiantados países da Europa, o Círculo Corydon criou o SAG,

isto é, Serviço de Acompanhante Gay.
Essa entidade visa acabar com a desorientação e o isolamento dos ASSOCIADOS do Círculo Corydon,

que habitam outras cidades do Brasil e chegam a São Paulo, a fim de aqui passar um fim de semana, mas não

conhecem ambientes gays e não dispõem de companhia adequada.

O SAG oferece aos interessados, por intermédio do acompanhante, várias opções de roteiros, onde estão
incluídos teatros, boates, bares, discotecas, restaurantes, etc.

A maior parte dos representantes do SAG são os próprios modelos, cujas fotos vêm publicadas nas
páginas do JORNAL DO GAY e no GAY NEWS.

Qualquer informação sobre esse departamento, ou pedido de acompanhamento deverá ser previamente

dirigido para SAG - Serviço de Acompanhante Gay. Círculo Corydon - C.P. 3125 - 01000 - São Paulo -
SP - Brasil.

P.S. - As vantagens desse departamento são um privilégio exclusivo dos Associados do Círculo Corydon.

AUSTRÁLIA - SYDNEY -

LIBERTAÇÃO
PARA PASSEATAS GAYS

Foram arquivadas todas as

acusações contra as 72 pessoas

detidas por haverem participado

de uma passeata ilegal, após a

Quarta Conferência Nacional

Homossexual, realizada em Syd

ney, em agosto passado.

De acordo com a polícia, a

ecisão de arquivar as acusações

e participação em "passeatas ile-

' obedeceu a sugestões do

ovo Conselho de South Wales

ra as Liberdades Civis. A pri-

meira das acusações a ser ouvida

na corte, foi rejeitada pelo magis-

trado, em 6 de outubro de 1978.

Enquanto isso, a União Austra-

liana de Estudantes concordou em

patrocinar as custas legais do pro-

cesso de Greg Weir, que se prolon-

ga pelo terceiro ano. Weir está

lutando pelo seu direito de lecio-

nar, desde maio de 1977. Nessa

época, foi-lhe recusado um empre-

go no Departamento de Educação

de Queensland, devido ao seu tra-

balho de organizar um grupo gay,

no colégio de professores do esta-

8 do, em 1976.

< CANADÁ - WINNIPEG -
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PRISÃO PERPÉTUA
PARA.ASSASSINO DE GAY

Em 23 de fevereiro último,
John Usher, de 18 anos de idade,
foi condenado à prisão perpétua
pelo assassinato de um gay. Usher
foi acusado de agredir e surrar
cruelmente Peter Petkau, em
setembro de 79, no "Hill", num
parque arborizado, em Winnipeg,
onde os gays se reúnem, Petkau
morreu pouco após sofrer a agres-
são.

Durante o julgamento, que du-
rou uma semana inteira, provou-se
que, antes do crime, Usher dissera
aos amigos que ele surrária um
homossexual. Na noite de 12 de
setembro, Usher e um colega,
Patrick Holt, foram até o "Hill"
e abordaram Petkau. Chegando lá,
Usher atacou fisicamente o ho-
mem gay, batendo-lhe com um
tijolo na cabeça.

Antes de ser capturado pela
polícia, Usher vangloriou-se ao
amigo declarando-lhe que havia
usado um tijolo para "consertar a
cachola de uma bicha"

Ao condenar Usher, o juiz A.
C. Hamilton qualificou o crime
Como: "cruel e altamente odioso".

Patrick Holt, o amigo de Usher,  

NOTÍCIAS INTERNACIONAIS

que presenciou o espancamento,
foi posto em liberdade, após uma
audiência preliminar em novem-
bro último.

E.U.A. - CUMBERLAND -
CASAL GAY DANÇARÁ EM
BAILES DE FORMATURA

Paul Gilbert, de 17 anos, estu-
dante ginasiano, "anunciou que
convidaria um amigo para dançar
com ele no baile de formatura de
sua escola. Diante da negativa dos
diretores do estabelecimento de
ensino, recorreu à National Gay
Task Force e à American Civil
Liberties Union pedindo-lhes aju-
da e orientação.

O pedido de Paul Gilbert, de
dançar com: Ed Miskevich, foi
rejeitado por duas vezes, pelas
autoridades do ginásio.

- Basicamente eu estou ten-
tando quebrar o gelo para os ou-
tros estudantes gays, a fim de que
eles não precisem lutar muito por
sua orientação sexual - disse Gil-
bert, que é um participante ani-
mado de um dos grupos gays .
locais.

Ed Miskevich acrescentou :
- Essa atitude de Gilbert é

semelhante à reivindicação dos ne-
gros sulistas, que exigem usufruir
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das mesmas regalias dos brancos.
SUIÇA -

os GAYS SÃO INOFENSIVOS
A polícia de Zurique decidiu

destruir todas as fichas que manti-
nha a respeito dos homossexuais,
após haver recebido um abaixo-
«assinado com 5.000 assinaturas
angariadas pelo Grupo de Traba-
lhadores Homossexuais de Zuri-
que e do Grupo de Mulheres Ho-
mossexuais de Zurique.

A polícia reconheceu que esse
arquivo lhe era inútil por ocasião
de investigações criminais.

INGLATERRA -
A IGREJA

ABENÇOA UNIÓES GAYS
O "Comitê da Responsabili-

dade Social e da Fé", da Igreja
Metodista da Inglaterra, chegou a
conclusões um tanto surpreenden-
tes, principalmente para os cató-
licos.

Após três anos de pesquisas, o
reverendo John Atkinson, mem-
bro do Comitê, é da opinião que
as relações lésbicas e homosse-
xuais não devem ser consideradas
como um erro, mas pelo contrá-
rio, devem ser encorajadas para
que resultem em relacionamentos
estáveis e duradouros.

Além disso, ele afirma que
uma relação de amor constante
entre homossexuais é uma forma
cristã de exprimir sua sexualidade,
entre pessoas do mesmo sexo.

Essas conclusões serão subme-
tidas oficialmente à aprovação ge-
ral, antes de serem adotadas na
conferência da Igreja Metodista,
no mês de julho de 79.

RÚSSIA -
DESCONHECIDA A SORTE DE
ARTISTAS GAYS SOVIÉTICOS
De acordo com os órgãos ofi-

ciais russos de informação, o poe-
ta gay Gennady Trifonov, que se
encontrava encarcerado, fora pos-
to em liberdade.

Trifonov foi preso na prima-
vera de 1976, com base no artigo
121 do Código Criminal Soviéti-
co, que proibe atos homossexuais.
Um protesto contra as leis

anti-gays soviéticas foi elaborado
pelo CLGRC (Canadian Lesbian
and Gay Rights Coalition) e entre-
gue ao Departamento de Assuntos
Estrangeiros do Canadá. Essa mes-
ma carta denunciou o caso de Ser-
gei Paradjanov, o produtor armê-
nio de filmes, preso na Rússia ém
1973, com fundamento no mesmo  

artigo 121.
Em resposta, o Departamento

dos Assuntos Estrangeiros infor-
mou, por intermédio de sua Em-
baixada em Moscou, que os "se-
nhores'" Trifonov e Paradjanov fo-
ram libertados da prisão, na pri-
mavera de 1978.

Apesar da afirmação das auto-
ridades moscovitas, ninguém teve
qualquer nc :ícia sobre Paradjanov
desde agosto de 1977, e comen-
ta-se que ele poderia estar morto.
Também não houve qualquer con-
firmação de que Trifonov esteja
em liberdade.

E.U.A. -
DIVÓRCIO DE CASAIS GAYS
Em abril último, um juiz de

Colorado, ao sentenciar sobre o
pedido de divórcio, proposto por
um cônjuge homossexual, desfez
o casamento de dois homens

Essa é a primeira manifestação
da jurisprudência sobre o assunto.

A interpretação liberal da lei
daquele estado, que autoriza o
casamento entre duas pessoas do
mesmo sexo, data de 1975. Con-
tudo, parece que essa lei não con-
seguiu grande repercussão.

A união daquele casal gay, am-
bos de 28 anos de idade, casados
sob o regime de separação de
bens, não durou muito tempo.

Uma característica de nossa
época?

No que se refere aos costumes,
parece que prevalece, nas diferen-
tes legislações des E.U.A., o prin-
cípio de que, o que não é expres-
samente proibido, deve ser autori-
zado. Essa orientação é oposta à
de numerosas constituições jurídi-
cas que, julgando por analogia,
consideram proibido o que não é
explicitamente aceito.

E.U.A. - NOVA IORQUE -
HOMOSSEXUALISMO É OPÇÃO

Um estudo norte-americano,
referente ao comportamento se-
xual dos humanos, confirma que
os homossexuais não são, geneti-
camente, de maneira alguma dife-
rentes dos heterossexuais. Foi a
conclusão a que chegaram os céle-
bres pesquisadores William Masters
e Virgínia Johnson, em sua re-
cente obra "Homossexualidade
em Perspectiva",

Eles afirmaram, entre outras
coisas, que nossas preferências
sexuais não são hereditárias, po-
rêm aprendidas e adquiridas.
Além do mais, um indivíduo pode
alterar frequentemente sua orien-  

tação sexual, no decurso de sua
vida.

E.U.A. - NA CIA. -
PORTAS FECHADAS
PARA OS GAYS

Uma declaração feita ao sub-
«comitê da câmara dos represen-
tantes, que estuda atualmente as
práticas de segurança em engaja-
mentos, confirmou as políticas
arbitrárias do secretariado do Es-
tado Norte-Americano e da C.I.A.,
que recusam empregos aos homos-
sexuais, por causa do risco possí-
vel de chantagens.

E.U.A. -
WE ARE 21 MILLION!

Foi avaliado entre 20 e 21 mi-
lhões o número de homossexuais
que vivem nos Estados Unidos.
Cada homem em três e cada mu-
lher em cinco, já teriam tido, em
alguma época de sua vida, qual-
quer tipo de relacionamento se-
xual. Essas informações foram
publicadas juntamente com as
mais recentes pesquisas, realizadas
pelos líderes da orientação sexual
daquele país, que são os terapeu-
tas William Masters e Virgínia
Johnson.

MÉXICO
1 - PROSTITUIÇÃO

MASCULINA LIBERADA
Na cidade de Tepic (estado de

Nayarit, México central), qual-
quer homem pode agora, median-
te um imposto pago à municipa-
lidade, exercer a profissão mais
antiga do mundo.

Essa permissão foi dada pelas
autoridades administrativas, devi-
do às exigências das prostitutas
locais. As damas da profissão hori-
zontal reclamavam, que os dezoi-
to prostitutos masculinos que dis-
putavam seus clientes, em desleal
concorrência, não eram obrigados
a pagar o imposto, ao qual elas
sempre estiveram sujeitas.

A decisão do preteito de Tepic,
de legitimar a prostituição mascu-
lina, provocou reações de pro-
testos em várias outras regiões do
México, onde a prostituição é
proibida. Em consequência disso,
a orientação legal de "atentado à
moral e aos bons costumes" foi
novamente estudada e discutida.

De acordo com notícias do
Jornal "L'Alsace"" de Strasburgo,
depois da tolerância do prefeito
de Tepic, em todas as regiões do
México, centenas de gays são dia-
riamente detidos e encarcerados.
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C.M.C.G.

CLUBE MUNDIAL DE CORRESPONDENCIA GAY

Relacionamos abaixo uma lista de amigos e amigas gays residentes no Brasil e no exterior. Os interes-
sados em ter seu nome inscrito nessa lista, deverá proceder da seguinte maneira:

Envie-nos a descrição de todas as suas características pessoas, tais como: idade, altura, peso, cor de olhos
e'cabelos; grau de escolaridade, etc., e também a descrição das características da pessoa (ou pessoas) com a
qual (as quais) você gostaria de se corresponder. Use pseudônimo, se quiser. Acrescente a quantia de 100 cru-
zeiros em selos de correio e seu endereço exato. Remeta sua correspondência para: CLUBE MUNDIAL DE
CORRESPONDENCIA GAY, Círculo Corydon - C.P. 3125 - 01000 -- São Paulo - SP - Brasil.

P. S. - Os já associados do Círculo Corydon não precisam enviar a taxa em selos.

INTERNATIONAL GAY

CORRESPONDENCE

AMÉRICA LATINA

NELSON VEGA RODRIGUES
(em espanhol ou em português)
A.A. 31.800
Bogotá - Colômbia.

CARLOS A. DELGADO RUEDA
(esp. ing. port. Esperanto)
A. A. 76626
Caracas - Venezuela

ORLANDO CANON (esp. e port.)
C. 2 de mayo -- 1543 - apt. 6
Montevidéu - Uruguai

ANGEL GUTIERREZ P. (esp.
e port.)
Casilla 2708
Santiago - Chile

DAVID AGUIRRE A. (esp. e
port.)
Casilla 260 - V
Santiago - Chile

JAIME REVELO (esp. e port.)
A.A. 5218 - Sucursal 2
Quito -- Equador

ALEMANHA

BRUNO GFELLER (alemão)
c/o Stella Maris
Reimarusstrasse 12
2000 - Hamburg - 11
Westdeutschland

DIETER BROSS (alemão)
Drususallee, 24
D 4040 Neuss am Rhein 1
Deutschland

 

AUNIÃO

FAZ AFORÇA

    

CANADÁ

DAVID BONYON (inglês)
5 Belgrave Rd.
Ottawa - Ontario K15 - OL9
Canadá

DAVID MARTIN (inglês)
170 - Lees Ave. apt. 1219
Ottawa - Ontario - KIS 5G5
Canadá

JAMES PIERROT (inglês)
280 -- Daly Avenue
Ottawa - Ontario -K1N 6G5
Canada

ESTADOS UNIDOS

LUIS TORRES (Inglês e esp.)
4239 - N, Ashland - apt. 1 F
Chicago - Iilinois - 60613
U.S.A,

Pe. ALBERTO MEJIA (inglês ou
espanhol)
Box PMB 02024
Atlanta - Ga. 30315
U.S.A.

DURELL FLEMING (inglês)
R.R. 1, Box 573-C - Wading
River - Long Island
New York - 11792 - U.S. A.

DENNIS REAGAN (inglês ou
espanhol)
23830 - 99th Avenue South
Kent, Washington - 98031 -
U.S.A,

HANK KUTA -inglês ou esp.)
307 - Rm 907 - C
Tower | S.U,N.Y., P.O. Box 123
Bibdwell Sta., Buffalo, N.Y
14222 - U.S.A.

HOLANDA

TON DE CIAVES I! (inglês ou
holandês)
Hunzestraat 100  

Amsterdam, Holland

IRLANDA

SEAN O'RIAIN (inglês)
| Priestfield Cottages,
South Circular Road
Dublin 8 - Ireland

AUSTRÁLIA

JOHN LEE (inglês)
Flat 18
170 - Nelson St. - Annandale
Sydney - 2038 - Australia

ITÁLIA

GIANNI SPIOTTA (italiano)
Via Casale, 24/B
14033 - Castell'Alfero
Asti - Italia

0. TINO (italiano)
Casella Postale 5022
Sestri P.
Genova 16154 - Italia

AGOSTINO BOZZANO (italiano)
Via Innocenzo IV n. 12
17019 - Varezze - (SV)
Italia

FRANÇA

GEORGES HENRI PIGE
(francês)
8 Rue Henri Régnault,
La Défense, 6
92400 - Courbeucie - França

BERNARD VIRION (francês)
4 rue Désirée 69001
Lyon - France

M; KIZIRIAN PASCAL (francês)
Poste Restante 01, 52 Rue du
Louvre
75001 - Paris - France

WILLIAM I; M. MARIE (francês)
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6, Cité de la Muerte
93700 - Drancy -- France

MÉXICO

RAFAEL MARIO VILLELA |
(espanhol ou português)
Chalula 85 - Depto. 5
Col. Condesa
Mexico I! - DF

ISAAC BELTRANTE (espanhol
ou português)
Cerro Gordo, n. 206
Col. Campestre Churub - Z.P. - 21
Mexico - DF

JOSÉ M. DUPRAT (esp. ou port.)
Rio Atoyac n. 25 - A
Mexico 5 - DF

ROSY EMIKO ITOI - 18 a,,
1,72m, 64k. cab. pr., olh. cast.,
estudante - R. 4, n. 103 A - Al-
tura n. 5150 - Av. Nossa Senhora
do Sabará - (V!. Emir - Pedreira)
04447 -São Paulo = SP

ARLENE VARGAS - 25 a., 1,72
m,, 60k., ca. cast. claros e olhos
verdes. - R. Dona Leopoldina,
366 - apt. 1 - 90.000 -
Alegre - RS.

CELIA M. AMORIM - 30a., 1,55
m, cab. e olh. cast. - Inst. Sup. -
R. Frei Gaspar, 3 - 1o - 11.100
- Santos - SP.

DAISY ENGELBERT - R. João
Cachoeira - 250, apt. 33 -
04535 < São Paulo ='SP.

ELIZABETH TORRES - R. Ro-
naldo de Carvalho, 175 - apt.
1003 (Copacabana) 20.000 - Rió
de Janeiro = Rj

ELAINE PEREIRA FORTUNA-
TO - R. Alfredo Pinto, 35 - apt.
103 (Tijuca) 20.000 - (Riode
Janeiro = RJ

ERNESTINA BORGES - R. São
Carlos, 542 - 18.230 - Tatui=SP

KATIA RITTER NAHOUM -
Av. N.S. de Copacabana, 312 -
apt. 1103 (Z2C.07) 20.000 -Rio
de Jarieiro = RJ

- Av.
(Mauá)

LIANEMAR CORTEZE
João Gualberto, 970
80.000 - Curitiba =PR  

MARIA JOSÉ FRANCO - R. Al-
meida Moraes, 30 - 11.100 -
Santos ='SP

NEIVA NUNES - R. Hans Sta-
den, 1016 - 11.680 - Ubatuba
-SP

REJANE FERREIRA DE CAS-
TRO - Trav. 13 de Maio, 35 -
(Tegipió) 50.000 - Recife-PE

RAQUEL PIOVESAN - R. Mel-
quizedeque de Lima, 123 (Torres)
50.000 -Recifte=PE

SOLANGE BATISTA MARINHO
- R.Rio Oiapoque, 308 (Areias)
Jd. Uchoa - 50.000 - Recife-PE

SANDRA LOURENÇO DOS
SANTOS - R. Marcílio Dias, 43
(Higeanópolis) 80.000 - fCuritiba
- PR

VERA LÚCIA DE VASCONCE-
LOS - Trav. Senhor do Matosi-
nho, c/10 - (2C-14) (Estácio) -
20.211 - Rio de Janeiro-RJ

WILMA LILLY - R. Regente
Feijó, 1244 - 13.100 - Campi-
nas - SP

IRMÃOS GAYS

JOSÉ HÉLIO MENDONÇA -
23a,, 1,70m, 56k, Instr. Superior.
Olh. negros e cab. cast./ Av. Bra-
sil, 53-c/2 - 26.100 - Mesquita
-RJ

JOSÉ AZAMBUJA - 338, 1,68m
53k., cab. e olh. cast. Artesão.
C.P. 2044 - 90.000 - Porto Ale:
gre - RS

FLÁVIO RICARDO PAIM - 19a,
1,68m., 58k., olh. e cab. cast.
Estudante. R. Dr. Flores, 59 -
90.000 - Porto Alegre -RS

EZzIO DONALDO ANGULAKI
FILHO - 198., 1,78m., 59k., cab.
cast. olh. esverdeados. Est. Comu-
nicação. R. 13 de maio, 76 -
80.000 - Curitiba = PR

ENIUS OTAVIO MARQUES -
21a,, 1,75m, 55k, cab. e olh. cast.
Estudante de Administração. C.P.
430 - 30.000 - Belo "Horizonte
- MG

EDILSON DAS DORES PINTO -
26a, 1,65m, 58k, cab. e olh. cast.  

Estudante. Av. Elizio de Brito,
340 (Boa Vista 30.000 - "Belo
Horizonte -MG

ANTONIO RAFAEL LOPES -
35a,, 1,65m, 62k, cab. e olh. cast.
escuros. R. Além Paraíba, 449 -
apt. 7 - 30.000 - Belo "Hori+
zonte - MG

JOSÉ SEBASTIÃO DA SILVA -
32a., 1,90m, 74k, cab e olh. cast.
Instr. média. C.P. 191 - 12.900 -
Guaratinguetá - SP

JOSÉ LÍVIO L. ZANETTI! - 29a.
1,82m, olh. e cab. cast. Instrução
Superior. C.P. 187 - 12.280 -
Caçapava -SP

JOÃO DE OLIVEIRA PORTO
FILHO - 28a., 1,70m, cab. e
olh. cast. Professor. C.P. 15 -
17.180 - dacanga = SP

ROBERTO CARLOS LISBOA -
33a., 1,76m, 74k, olh. e cab. cast.
Inst. Superior. C.P. 53 - Ag. Cen-
tro - 5.000 "Recife = PE

THELMO LORENTZ TRIVELL!
- 25a., 1,75m, 57k. cab. e olh.
cast. Estudante. R. Paraisópolis,
855 (Sta. Tereza) 30.000 - Belo
Horizonte =MG

JORGE SOAREZ - 30a., 1,67m,
68k., cab. e olh. cast. claros. C.P.
09 - 99.560 «Sarandi-="RS

FÁBIO DE LUCCA - 38a.,
1,85m, 95k, cab. e olh. cast. cla-
ros. C.P. 183 - 17.100 -#Bauru
-SP

PAULO JESSÉ - 23a., 1,78m,
70k, cab. cast. e olh. verdes. Estu-
dante. R. Nova York, 270 - conj.
401 - 90.000 - Porto Alegre -
RS

RAIMUNDO NONATO SOARES
- 23a., 1,67m, 58k, cab. e olh.
cast. R. Ubaldino do Amaral, 80
- cj. 1810 - 20.000 - *Rio'de
Janeiro = RJ

RILDO S. CARNEIRO LEÃO -
35a., 1,75m, 80k, cab. e olh, cast.
claros. R. Barata Ribeiro, 645 -
apt. 303 - (Copacabana) 20.000
- Rio de Janeiro = RJ

LUIS CARLOS R. DE OLIVEI-
RA - 21a., 1,65m, 51k, cab. e
olh. cast. R, Amazonas, 140 (São
Cristóvão) - 20.000 - Riowde
Janeiro = RJ
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JORNAL DO GAY - ÓRGÃO OFICIAL DO CÍRCULO CORYDON

O Jornal do Gay é o órgão oficial do Círculo, e é enviado a todos os associados. «Todo
cuidado no envio de qualquer impresso é tomado. Os envelopes são pardos para não identificação
do conteúdo, e no remetente assinalamos apenas a Caixa Postal. Zelamos pela integridade moral
dos nossos associados.

Além do Jornal do Gay, todo associado recebe a CGI que é a circular do Círculo, e convites
especiais de estabelecimentos gays de todo o Brasil. l
 

jornal do gay xpmldg
do os oria Mion s asoemomiro BNTENDIDO p 7 4 é
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|
|
J

AS LIGAÇÓES PERIGOSAS

 
 

  

ASSOCIE-SE AO CIRCULO CORYDON

UMA FAMÍLIA

QUE CONTA ATUALMENTE COM CERCA DE 7.000 IRMÃOS BRASILEIROS

Atualmente o Círculo Corydon conta com cerca de 7.000 associados dispibuídqg pelo
imenso Brasil. Associe-se também e faça parte da Grande Família Corydon, a feliz família gay
brasileira. Contamos com você.

PARA SE ASSOCIAR BASTA PREENCHER CORRETAMENTE O CUPOM DESTE FOLHETO
! E ENVIAR PARA:

CÍRCULO CORYDON, CAIXA POSTAL 3125 - 01000 - SÃO PAULO - SP - BRASIL

Desejo me associar ao Círculo Corydon, e para tanto envio o cheque nominal no valor de

Cr$ 400,00 a favor do Círculo Corydon, como pagamento da taxa anual. Abaixo, especi-

ficações sobre o local de entrega e forma de pagamento. (Obs. No caso do bagamento

poderão optar para o Vale Postal em nome de Antonio Massaro Kirihara, diretor do Círculo

Corydon).

Nome

Endereço

Estado

Pseudônimo se preferir ..... !

Cheque n.o
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CÍRCULO CORYDON
CAIXA POSTAL 3125 01000 SÃO PAULO SP

 


