
  

EDITORIAL 
Em24 de janeiro de 1994, a Comissão das Liberdades Públicas 

e dos Assuntos Internos do Parlamento Europeu aprovou 2 
projetos de resolução legislativa que visam, cntre outras medidas: 
“dar direitos de parceria, para que os homossexuais e (as lésbicas que 
vivem em concubinato tenham os mesmos direitos que os casais 
tradicionais”, São palavras sucintas que reconhecem que os 
direitos de cidadania igual são de todos, independente de orientação 
sexual, À imprensa brasileira, por outro lado, já polemizou a 
proposta de programa do PT" a esse respeito, deturpando-a em 
“casamento gay”. À imagem que se cria através desse chavão é de 
casais de gays ou de lésbicas no altar, recebendo bênção do padre. 
Os direitos iguais, não se resumem apenas numa cerimônia 
simbólica. Trata-se de direitos previdenciários e de herança. O 
que é justo para um casal convencional é justo para um casal de 
duas pessóas do mesma sexo. À Constituição Federal garante: 
Somos lodos iguais perante a lei, 

” 

SAUDE 
A camisinha previne não só contra a AIDS. Tem muitas outras 

doenças circulando por aí, as chamadas Doenças Sexualmente 
“Fransmissíveis (DST). É elas afetam tanto as lésbicas como os 
gays. À maioria das DST tem cura, menos herpes c AIDS, mas 
mesmo assim, É muito desagradável você pegar c também passar 
pata outra pessoa, Seja esperto, use camisinha. Não é tão 
incômodo quanto parece! Procure saber mais e proteja sua saúde 
- À partir de maio, haverá oficinas de sexo seguro aos sábados às 
19:00 horas na sede do Grupo Dignidade. Venha conhecer mais 
sobre como se proteger de doenças sexualmente transmissíveis. 
Cada participante receberá 3 camisinhas - projeto Arca de 
Noé. 

, Temos à nossa disposição o telefone Disque AIDS 200 1414, 
com informações sobre AIDS. O teste pode ser feito de forma 
gratuita e anônima no COA - Rua Barão do Rio Branco, 465, 2º 
Andar no GOA. ALA, 

  

  

    

  

Um dia te encontrei 

É com o passar do tempo eu te 
conheci, e agora sem querer; 

Descobri que te amo muito... 

Sem querer por que, eu queria que os 
meus sonhos, 

fossem uma realidade nossa, a não 
apenas um sonho meu! - 

Pois a realidade da vida, está no que 
eu sinto por você, 

Mas sei que os meus sentimentos 
para você de nada valem. 

Mas tudo bem, um dia talvez você 
perceba que errou e talvez, 

queria me aceitar, e cu estarei 
esperando você 

Talvez aqui! Falvez longe! ou na 
eternidade, muito além... 

Ane 
Secretária Adjunta do Grupo Dignidade 

t 

E | 

Reuniões todos os sábados às 19:30. Venha discutir direitos humanos, 
afarmília, o trabalho, a saúde, a feticidade, a política enós gayse lésbicas 
incluídos nisso tudo. Trav. Tobias de Macedo, 53 -., 2º andar - entre 
a Praça Tiradentes e a Riachuelo, 
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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 

Utilidade Pública Municipal, Lei nº 8.346. 

No dia 26 de março, 

na Boca Maldita, famosa 

por ser um local de 

NA RUA uu À VIOLÊNCIA & discussões e avês mil, 

, lésbicas e amigos 

fizeram uma manifestação contra a violência, 

lutando pela justiça, lutando pela vida. Às mortes 
de homossexuais estão acontecendo € à justiça do 

Paraná continua sem resultado. Lembramos todos 

os mortos dos últimos anos com seus nomes 
estampados em triângulos rosas. A imprensa esteve 

lá é alguns parentes c amigos das vítimas. A 
população que passou por lá nos deu apoio. Foi 
bonito, apesar de tudo. O antigo Secretário de 

Segurança Pública do Paraná saiu do cargo. Ele é 

candidato a deputado federal. Durante a sua gestão, 

ele não se empenhou em agir para prender os 

assassinos. O amual Secretário deu uma luz no final 

do túnel: nomeará um delegado especial para os 
casos. Estamos alerta. Chega de mortes e 

impunidade. Queremos viver, apenas. 

VIVEM SOMENTE AQUELES QUE LUTAM 
Vitor Hugo 

  

 



  
  

  

Curtas e Quentes 

Passeara Internacional pelos Direitos Humanos de Gays € 
Lésbicas em Neva lorque - dia 26 de junho '94. 
Informações: Stonewall 25, 208 West 13th Street, New 
York, NY 10011-7799, EUA. 
16 Conferência Internacional da International Lesbian & 
Gay Association em Nova Iorque - 24 de junho a 3 de julho 
de 199. Informações: Lesbian & Gay Community 
Services Centre, 208 West 13th Street, New York, NY 
10011, EUA - o Grupo Dignidade estará lá representado. 
IV Olimpíada internacional de Gays e Lésbicas e Festival 
Cultural - 18 a 25 de junho - Nova lorque. Informações: 
Gay Games IV, 19 West 21 Streer, Suite 1202, New York, 
NY 10010, EUA, 
Domingo dia 22/05/94, às 10:00 no Largo da Ordem será 

comemorado a 11º Vigília Internacional de Solidariedade às 
Vítimas da AIDS. 
Será lançado em Curitiba o vídeo “Homens” da ABIA. 
Trata da homossexualidade em forma de depoimentos. 
Aguarde. 
Parabéns para o Celso Filho ao conipletar 80 aninhos de 
vida. 
Está à disposição para pesquisa a tese de mestrado de 
Cristina Câmara da Silva sobre o grupo Triángulo Rosa : a 
busca pela cidadania dos “homossexuais”. 258 páginas. 
Excelente material. 
Foi aprovado pelo Ministério da Saúde o Projeto 
Ensinando à viver - prevenção à ATDS/DST com alunos de 2º 
grau - com conceito À, e o Projeto Arrastão da Vida com os 
trabalhadores do sexo, conceito B, precisando de uma 

pequena explicação. Mais informações nos próximos 
Folhas de Parreira. 
A Vânia Galtiano pediu demissão do cargo de Secretária 
Geral do Dignidade por mudança de cidade. A Diretoria e 
os associados agradecem a colaboração e os serviços 
prestados à comunidade gay e lésbica. 

Casamento Soy do ano 

O Grupo Dignidade 
parabeniza a coragem. 
Felicidades - avante na 

visibilidade. 

  

| Concurso de Contos - Gay e Lésbica 

Procura-se contos de ficção de 5 a 25 páginas a respeito da vida gay c 
lésbica no Brasil. Prêmio de US$ 250 para o melhor conto. Os melhores 
serão publicados nos EUA, com nome ou pseudônimo do seu autor. 
Mande uma cópia (não o original) até 01/11/94 para: 

BOB HANSON - 225 SMILAX ROAD, 211 - VISTA - CA 92083 - EUA 

O Babado foi fortíssimo! 

No feriadão da semana santa, uma delegação (16 pessoas) de lésbicas, 
gays e travestis do Paraná esteve em Porto Alegre onde realizou-se o II 
Encontro de Lésbicas e Gays da Região Sul. Discutimos bastante coisas, 
entre clas o VIII Encontro Brasileiro de Gays « lésbicas que acontecerá 
em janeiro próximo em Curitiba. Vai ser uma oportunidade excelente 
para fortalecer a nossa luta. Todos juntas, discutindo a nossa cidadania. 

(Informações: Comissão Organizadora, Caixa Postal 1095, 80001-970 
Curitiba - PR). Um abraço do Dignidade ao Grupo Nuances de Porto 

“Alegre que nos recebeu tão bem. S6 faltou você. 

Golpes do banheiro 

Nos últimos dias, várias pessoas nos ligaram falando que tem uns caras 

se dizendo da Polícia Federal « tomando dinheiro dos gays que estão 
fazendo uma pegaçãozinha por aí. Já ocorreu no banheiro da rodoviária, 
da UFPR, do Shopping Itália e da Praça Osório. Fique atento a mais esta 
violência e nes comunique qualquer fato novo. Esses desavergonhados, 
quando não querem nos matar, querem o nosso dinheiro. Pela livre 
pegação, já! 

Visita co OQuoetel 

Representantes do Grupo Dignidade c do Grupo Esperança tiveram 
audiência com o Major Justino comandante da, RONE a respeito das 
baridas e prisões de travestis. Batalhar não é-crime: Abaixo a repressão. 

Solução dos crimes jó! 

O Depurado Estadual, Dr. Rosinha, no dia 18 de abnil, sc pronunciou na 
Tribuna da Assembléia Legislativa em favor à agilização das investigações 
dos 39 homossexuais assassinados nos últimos 10 anos. Valeu a força. 

  

Expediente 
Folha de Parreira é uma publicação do Grupo Dignidade - Conscientização e 
Emancipação Homossexual, Registro Civil de Pessoas Jurídicas nº 13111 - GCG 
68.604.560/001-99. Membro da Insernarional Lesbiaa and Gay Association c 

ASBRAGEL, - Associação Sul Brasileiro de Gays e Lésbicas. Utilidade Pública 
Estadual, Lei nº 10.459. Utilidade Pública Municipal, Lei nº 8.346. Endereço 
para correspondência: Caixa Postal 1095, 80001-970, Curidba - PR. Tel: (041) 

232-9829 
Editor: Jessé 

Colaboração:V ânia, Chico, David, Carlos, Marcos e Toni 
Revisão: Felipe 
Diagramação: Marcos Cordiolli & Cristina Vermelho (041) 264-5885. 
Assinoruro: Assinc à Folha dc Parrcim c receba a cada bimestre seu exemplar pelo 

correio em envelope fechado c discreto. Asinarura anual. comesponde a US$ 5. 
Tiragem: 10.000 exemplares 
Este projeto recebeu financiamento do Programa Nacional de Controle de Diocnças Sexualinento 
Transmissíveis « AIDS do Ministério da Ssúde - Govemo do Brasil - Banco Mundial     Agradecemos a todas as entidades que coleboraram com s produção deste boletim. 
  

  

Embarca gays na arca 

Esta semana terminamos a 1º fase do projeto “Arca de Noé”. Fizemos 
178 questionários com os monas, entendidos c bofes da nossa cidade. 

Com este questionário, estamos elaborando material para a prevenção 
à AIDS. Agradecemos a todos que responderam a nossas perguntas. À 
compreensão dos proprietários de casas, saunas c boates. Em especial à 
Helisianc do Insanus, a Regina do Época e à Ângela e Dalva do Classic. 
É a união de todos contra a AIDS. 

Poranag vá sem preconceilos 

No dia 23 de março chegou até o Grupo Dignidade uma denúncia de que 
uma professora do Colégio Pres. Kennedy em Paranaguá fez uma 
apologia contra os homossexuais numa aula de Educação Religiosa. O 
Grupo Dignidade protestou e recebeu uma resposta do Prefeito de 
Paranaguá afirmando que seriam tomadas as providências cabíveis 
que “não serão aceitos em nossas salas de aula procedimentos 
depreciativos ou atentatórios à valorização do ser humano”. 

Liza Minelli Again I 

A Liza, membro do Grupo Esperança : construindo a cidadania des 
travestis de Curifiba esteve conosco no encontro de Porto Alegre. Um 
travesti engajado, lutador. Um cidadão. 

Queremos parabenizar todos os travestis que já estão juntos ao Grupo 
Esperança e chamar a todos que venham crescer essa idéia. Às reuniões 
são todas as sextas-feiras na sede do Dignidade (Tobias de Macedo, 53 

2º andar) às 19 hs. Obrigado Liza, por nos ajudar a romper barreiras e 
preconceitos. Informações: Caixa Postal 5165, 80061-970 Curitiba - PR. 

MI Encontro de ONGAAIDS 

Aconteceu em Vitória - ES entre 21 c 24 de abril, Participaram 104 
ONGs, inclusive 6 grupos gays, ente eles o Grupo Dignidade. Às 
discussões foram frutíferas sobre: vacinas, financiamentos, organização 
€ representatividade. O GAPA-RS foi eleito nosso representante na 
Comissão Nacional de AIDS. Parabéns. Vamos trabalhar juntos com a 
maior transparência de informações para vencer a batalha contra a 
AIDS. 

Mídia Gay e Lésbica: leitura é informação 

Revista Femme - Grupo Afins 
Caixa Postal 716 - 11001-970 Santos SP 
Revista Alone - Motivo Editorial Ltda 
Av. Dr. Altino Arantes, 1203 
Vila Clementino - 04042-035 São Paulo - SP 
Revista Gato 
Caixa Postal 3331 - 01060-970 São Paulo - SP 
Nós por Exemplo 
(Rua Visconde de Pirajá, 127/201, 22410-001 Rio de Janeiro - RJ. 

Chegou a hora de se casar 

Agência Mamiage Gay 
Fone: 043 326-8136. 
Caixa Postal 1534 - 86001-970 Londrina - PR 

Novo Grupo Lésbico 

Estação Mulher 
Caixa Postal 62631 - 01295-970 São Paulo - SP 
 


