
    

EDITORIAL 
  

Alguma coisa está acontecendo no velhoe bom “gueto”. 
Nas boates, estão acontecendo eventos e festas maravilhosas. 
Nos bares, além do time de futebol, dos vídeos e da variação 
musical, estamos vendo o empenho de seus proprietários 
em nos proporcionarem noites cada vez mais gostosas. 
evolução para termos boas opções na noite de Curitiba. 
Além de aproximar gays c lésbicas, as casas entendidas estão 
se profissionalizando. Pode ser um reflexo da nossa 
conscientização. Afinal, os enrustidos estão dando as caras. 
Não somos tão marginais quanto pensam. Parabéns aos 
inovadores da noite gay/lésbica curitibana e vamos à frente, 
afinal, a gente quer comida, diversão c balé. 

SAUDE 
A ARCA DE NOÉ chegou. Embarque nessa. 

O projeto Arca de Noé é para os gays, “entendidos” e 
praticantes do homocrotismo de Curitiba. Nos bares, boates, 
saunas, banheiros, terminais de ônibus... você vai encontrar 
informações sobre como ter uma vida sexual saudável. 

Aos sábados, às 19 horas, tem “oficinas” de sexo seguro 
para você aprender mais sobre como se manter saudável - 
haverá distribuição de 3 camisinhas por participante. Venha 
se Informar. 
RACER ENEOECNAaanOnaHhEa 

  

a Número de casos de pessoas 

doentes de AIDS em Cuntiba: .......... 744 
Estimativa de pessoas infectadas 
(HIV positivas) em Cuntiba: ............... 37.200 
No ano de 1993/94 Curitiba está 
em 4º lugar em número de casos no Brasil. 

Fonte SMS, MS e OMS. 

Disque AIDS: 200 1414 

Orientações sobre o teste do HIV: COA, Prédio da Saúde Pública 
(esq. Batão do Rio Branco com André de Barros) - 2º andar. 
Orientações e tratamento de outras doenças sexualmente 
transmissíveis Prédio da Saúde Pública - 1º andar. Tel: 322 2299 
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marcação homem a homem 
ela se aproximou 

de cara me preveniu 
do seu artigo número um 

de agora em diante 
será elas por elas 

do trvro “Arte Pau-Brasil” de Ricardo Carona e Said 
Assal (1988) 

pode ter saído de um romance de pasolini 
(um dos seus “ragazzi de vitta") 
ou de um poema de konstantinos kaváfis 

mas não, 
veio a mim aqui mesmordo lado de fora da'vida 
e mais, 
na verdade iria ao encontro de qualquer um 

do tivro “Os vis goxos” - mistérios goxosos, de Rollo de 
Resende 

EO DILE 

Reuniões todos os sábados à às 20:00. Venha confraternizar e também 
discutir direitos humanos, a família, o trabalho, a saúde, a felicidade, 
a política e nós gays e lésbicas incluídos nisso tudo. Trav. Tobias de 
Macedo, 53 -., 2º andar - entre a Praça Tiradentes e a Riachuelo. 

    

Caixa Fostal 109S$ 
80001-970 - Curitiba-Pr 
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ADE 
Isso mesmo. Neste dia 28 de junho, no 
mundo todo, os homossexuais estão 
comemorando o marco de nossa luta 
pela cidadania. Tudo começou numa 
noite de Nova lorque, onde, cansados 
de repressão dos policiais, os homos- 

sexuais foram literalmente à luta pela 
sua dignidade. 

Você deve saber disso, mas vale a 
pena lembrar, pois é a nossa história e 

afinal, aquino Brasil, nós ainda estamos 

lutando por esses direitos que lá fora 
estão completando 25 anos. , 

Te chamamos novamente para fazer 
parte dessa luta contra o preconceito e 
a discriminação à nossa orientação 
sexual. Apareça: na sede. Ligue pra 
gente. Ponha dignidade na sua vida e 
seja feliz. É 
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Dusar: 

a cidadania só se consegue com este 
preço   
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Lonca mento do vídeo HOM ENS 
O vídeo sc bascia nos depoimentos de três homens que falam 
livremente da história e dos desdobramentos da homossexualidade 
em suas vidas. O vídeo é dirigido ao público em geral. Dia 07 de 
julho (quinta-feira) na APP - Núcico de Curitiba - Praça Osório, 77 
- 5º andar às 19 horas. Depois de passar o vídeo, haverá uma 
discussão c um coquetel. 

Violência/ extorsão/ intimidação 

Passe na sede do Grupo Dignidade e preencha um formulário de 
denúncia. Anote tudo o que aconteceu € pegue o nome € endereço 
de testemunhas. Botea boca no trombone para que possamos exigir 
justiça. 

Cidadania a toda prova 

O Secretário de Estado da Segurança Pública, Sr. Rolf Kocmer 
Júnior, avisou o Grupo Dignidade através do Oficio nº 591/94 GAB/ 
SESP que nomeou um delegado específico para investigar os casos 
de assassinatos dc homossexuais. Também deu parecer quanto ao 
andamento de cada uma das investigações dos 38 casos de 
assassinatos. Agradecemos a cooperação do Secretário c das 
Delegacias envolvidas. . 
Obrigadoa todasas entidades que sc manifestaram junto ao Secretário 
diante da nossa manifestação. Firmes rumo a uma nova sociedade. 

Cu rias e uentes 

3º Annual Transgender Law & Policy Conference (Leis e Política 
sobre Transexualidade) de 17/08 a 21/08/94. Maiores informações: 
ICTLEP, 5707 Firenza Street, Houston, Texas 77035-5515 EUA 
(Fax: 713-723-1800). 

Em oficio 1007/GMF ao Grupo Dignidade, o Chefe de Gabinete do 
Ministro da Fazenda informou que os preservativos já foram 

isentos do Imposto de Importação. Valeu. 

O “São Carlos” está sendo o 1º hospital privado a pedir 
credenciamento para leitos para pessoas com AIDS. Parabéns! Só 
falta os outros 39. 

A rádio e TV britânica BBC concedeu o direito aos seus empregados 
homossexuais a ter uma semana de férias pagas para lua-de-mel 
com seu parceiro. Globo, siga o exemplo! 

Suécia aprova casamento homossexual: 171 votos a favor, 141 
contra. Legal! Vamos nessa, Brasil! 

Nos dias 8 a 10/09/94 será realizado o IV Encontro Nacional de 
Pessoas Vivendo com HIV e AIDS. Comissão Organizadora - 
ABIA/Grupo Pela Vidda-RJ, Rua 7 de Setembro, 48 - 12º andar, 
20050-000 Rio de Janeiro - RJ. Venha você também. 

Será realizada a reunião para a formação da Comissão Nacional 
para a Defesa dos Direitos Humanos de Gays e Lésbicas nos dias 
30/31 de julho em Curitiba. Maiores informações: Caixa Postal 
1095, 80001-970 Curitiba - PR. Organizados seremos mais fortes. 

Nosso veemente protesto contra a Polícia Militar do Estádo de 
Santa Cata rina por ter espancado Cláudio Orlando, presidente da 
Associação de Defesa dos Homossexuais de Florianópolis. Abaixo 
a truculência. toca 

  

A rede de informações Um Outro Olhar publica uma revista com 
muitas informações sobre a vivência lésbica. Caixa Postal 51540, 
01495-970 São Paulo - SP. 

Parabéns ao povo baiano. Numa pesquisa feita pelo GGE, 88% 
disseram “sim” aos direitos iguais para os homossexuais e 62% 
aprovaram o casamento entre pessoas do mesmo sexo. É isso aí 
- à Bahia saindo na frente. Só falta derrubar o ACM. 

No dia 26 de junho, Nova lorque sediará a maior passeata de todos 
os tempos com gays e lésbicas do mundo inteiro. O Grupo 
Dignidade estará lá representado. Do dia 27 a 4 de julho estará 
também sendo realizada em NY a 16º Conferência da Associação 
Internacional de Lésbicas e Gays com representante do Grupo 
Dignidade. 

Expandinde informação sobre Al DS 

O Grupo Dignidade está começando um projeto de prevenção à 
AIDS junto aos meninos c meninas de rua. O trabalho sc realiza às 
quartas-feiras das 19 a 21 horas. Precisamos de voluntários, 
independente de sua orientação sexual. Venha trabalhar com a 
ente é vamos juntos impedir a expansão da AIDS em nossa cidade, 

Solidariedade na prática. 

À impunidade soberana 

Já passou mais de um ano desde a morte brutal do vereador de 
Cogueiro Seco - AL, Renildo dos Santos. No dia 4 de maio 1994, o 
prefeito daguelacidade foi absolvido por unanimidade pelo Tribunal 
de Justiga(AL)./O pai do prefeitos mais 3 PMs continuam esperando 
julgamento: 

Papo furado 

As camisinhas em geral-são ainda um dos meios mais cficaz de 
prevenir a infecção pelo vírus HIV. Não se iludam com falsos 
moralistas. Sexo é bom c é melhor com camisinha. Use antes para 
não se preocupar depois. 

  

  

Nós somos o que somos 

Sobretudo, examinai os hábitos, não aceitem sem 
discussão os costumes herdados. Ante os fatos 

cotidianos, por favor, não diga: é natural. 
Em época de confusão organizada e desordem 

decretada de arbitrariedades planificadas, nunca 
diga: é natural, porque tudo pode ser 

transformado. 

Bertold Brecht 

    

  

Os gays e as lésbicas no ano eleitoral - carla recebida 

A divulgação do Programa dc Governo do PT colocou para a socicdade - 
uma questão que, até então, não havia sido discutida através de um 
partido político: os direitos dos homossexuais no que diz respeito ao 
contrato de união civil, previdência social, partilha de bens c herança. 

À simples menção de que o PT, ao ganhar a presidência da República, 

se ecmpenharia em defender os direitos dc gays e lésbicas, ocasionou 
reações contrárias, principalmente das Igrejas de orientação judáico- 
cristã. 

O Programa divulgado no dia 14 de março era, então, um projeto. Isso 

queria dizer que somente depois do 9º Encontro Nacional (realizado 
nos dias 30,31 de abril c 1 de maio em Brasília) é que o movimento gay 
é lésbico poderia ter certeza de que as propostas formuladas ficariam 

no Programa de governo do PT. : 
O Encontro se realizou € as propostas permaneceram com apenas uma 
alteração: o parágrafo que fala de contrato de união civil foi reelaborado, 
fazendo com que constasse o compromisso do Partido na proposição de 
leis que garantam aos homossexuais direitos previdenciários, partilha 
de bens c herança. À questão do contrato de união civil está implícita 

nestas situações, ficando assim contemplada de maneira indireta. 
O Movimento Gay c lésbico tem, desde já, o compromisso. dos 
parlamentares petistas e, principalmente, de Luiz Inácio Lula da Silva, 
no combate à violência e à discriminação, Com isso, o PT avança na luta 
por direitos humanos, juntamente com cidadãos(ãs) homossexuais que 
sempre estiveram presente nos momentos importantes da política 
brasileira. 
Sem medo de ser feliz. É assim que os gays e lésbicas do Brasil vão 
responder no dia das eleições. Para quem sempre foi colocado à 
margem de tudo, esse é um bom momento para mostrar o poder de 
organização c mobilização do movimento brasileiro. 
  

Wiiiam Aguiar 
membro do Grupo de Gays e Lésbicas do PT 

O Dignidade coloca à disposição este espaço para qualquer 
partido político que queira esclarecer de que modo vai defender 
os direitos humanos dos gays e das lésbicas no seu govemo. 

  

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 Inernasiona? Lebiaa aud Gay Associaiisa e 
ASBRAGEL - Associação Sul! Brasileira de Gays « Lésbicas. Uslidade Pública 
Estadual, Lei nº 10.459. Utilidade Pública Municipal, Lei nº 8.346. Endereço 

para cortespondência: Caixa Postal 1095, 80001-970, Curitiba - PR. Tel: (041) |. 
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