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Algumas dicas para uma vida sexual mais segura:

● Sempre use camisinha nas suas relações, seja para pe
netrar, ser penetrado ou para fazer “boquete”. O risco de
infecção pelo HIV, o vírus da AIDS, é maior na penetra
ção, mas mesmo assim, existe um risco no sexo oral.

● Ao colocar a camisinha, segure o bico enquanto estiver
desenrolando-a sobre o pênis duro. Assim, o ar não fica
no bico, deixando um espaço para o espeima. Isso contri
bui para a camisinha não estourar.
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● Experimente colocar a camisinha no seu parceiro. É uma
maneira de tornar o processo mais excitante e tirar o tabu
da “bala com papel”.
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á fíf ● Nunca use vaselina, manteiga ou similares para lubrifi
car a camisinha - o óleo destes produtos pode provocar o
estouro da mesma. Use lubrificante à base de água,
como KY.
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● Nunca coloque 2 camisinhas juntas, a fricção entre elas
faz com que estourem.

● A camisinha também previne contra as “DSTs” - Doen
ças Sexualmente Transmissíveis.

As DSTs podem se manifestar de várias formas:
● Feridas
● Corrimentos
● Verrugas
que aparecem nos órgãos sexuais ou no ânus
As feridas facilitam a entrada do vírus da AIDS.
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Gorpóo emrdip, ff;í  querh estivéç com o Se você tem um desses sintomas:
● evite a atividade sexual até ter certeza de estar curado;
caso não seja possível, use camisinha em todas as rela
ções sexuais para diminuir os riscos de infecção;
● evite a automedicação e as sugestões de tratamentos
dadas por pessoas que não sejam profissionais da área
de saúde - procure o médico e siga corretamente as reco
mendações médicas até a cura completa.

● Para maiores informações, ligue gratuitamente para o
Disque AIDS 041 200 1414 ou 0800 611997 (dias úteis).
Também contacte o Centro de Orientação e Aconselha
mento em AIDS - COAS - na sua região. É um serviço
gratuito, anônimo e confidencial.
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o PORQUÊ DO DIA DO p
ORGULHO GAY

capa
Gay Pride 98UMA GRANDE FESTA MUNDIAL No próximo dia 28 de junho será realizado em

Curitiba umo parada pacífica, diferente, ale

gre, colorida e até chocante, onde goys, lésbi

cas, travestis, transexuais, drag queens, famili

ares e simpatizantes desfilarão juntos celebran

do a diversidade humona e o respeito à dife

rença. Apesar de sua aparência festiva, o evento

possui um caracter atual de urgência e serie

dade, além de representar umo data muita ^

importante para o moderno movimento gay

mundial. 28 de junho de 1969 foi o dia que

marcou o início do movimento pela promoção ^

dos direitos de igualdade de gays e lésbicas,

com uma rebelião contra a agressão policial

no bar Stonewall em Nova York. É o Gay Pride

Day, ou Dia do Orgulho Gcy. A dota será co

memorada nas principais cidades do mundo

inteiro, não só para lembrar o que ocorreu há

28 anos atrás, mas principalmente para lem

brar que a luta pelo igualdade de cidadanio

das pessoas com uma orientação sexual dife

rente ainda está longe de ser vencida.

E por que os homossexuais sentem necessida

de de reivindicar? Já fomos criticodos por isto,

mas as reivindicaçóes das minorias sexuais

partem de uma perseguição tão antigo quanto

a própria humanidade.

Na história mais recente, durante a Inquisição,

costumavam queimar os homossexuais no fo

gueira. Em seguida, foram tratados como cri

minosos e depois como doentes, sendo que a
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homossexualidade somente foi retirada da Clas

sificação Internacional das Doenças {Código I

302.0) em 1993. Durante o Regime Nazista

na Alemanha, prendiam-se os homossexuais e

no seu uniforme de prisioneiro constava um tri

ângulo rosa para identificá-los como tal. Foi

através do resgate deste fato histórico que o

triângulo rosa passou a ser um dos principais

símbolos dos militantes gays e lésbicas. Foram

mortos nos campos de concentração de Flitier

206.000 homossexuais, fato este que perma

nece ocultado por um complô de silêncio. De

todas os vítimas do regime nazisto, apenas os

homossexuais e seus familiares não recebera

indenização pela matança e tortura ocorridas.

Na América Latina, nos países do Chile, Equa

dor e Nicarágua, atos homossexuais contin

am ilegais, levando a prisão. A mesma situa

ção ocorre na Jamaica, Líbia, Irã, Paquistão,

India, Singapura, Malásia, Etiópia, Bangladesh,

Zimbabwe, Gana e Argélia. Enquanto isso, em

outros países, como a Suécia, Noruega e Di-

namorca, pessoas do mesmo sexo que vivem

juntas já podem registrar legalmente

estável. No mundo inteiro, a violência física

contra os homossexuais é um fator comum. O

Brasil é recordista nesta forma de violação dos

direitos humanos. Entre 1980 e 1997, foram

registrados em nosso país 1513 assassinotos

de homossexuais nos circunstâncias mais co

vardes e selvogens imagináveis.
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Sábado, dia 27 de junho, será,

com certeza, um dos mais movi

mentados e festivos de 1998. Mi-

Ihóes de pessoas em todo o mun

do estarão comemorando o Gay

Pride, Dia Internacional do Orgu

lho Gay. Já estão marcadas

várias manifestações e festivida

des por todo 0 globo, com desto-

que para os já tradicionais para

das públicas de Londres, São Fran

cisco e Nova Iorque, aonde,

somente, estimo-se o porticipoção

de mais de 1 milhão de monifes-

tanfes nas ruas corregondo

a bandeira do arco-íris, símbolo

do movimento gay.

O Movimento de Defesa dos Di-

América Latina - [á estão agen

dados diversos eventos alusivos oo

Gay Pride. Pelo menos duas para

das estão confirmadas em São

Paulo e outras nos estados do Rio

de Janeiro, Brasília e Salvador,

além de diversos eventos culturais

por todo o país.

Como no ano passado, o Paraná
não ficararó de fora do circuito

comemorativo e realizará a 2°

Parada Gay Paranoense que acon

tecerá em Curitiba no dia 27 de

junho com muitos atrações con

firmadas. Shows e homenagens

forõo parte da caminhada que

terá início às 9 horas na praça

Santos Andrade e término na Boca

Maldita a partir das 11 horas onde

personalidodes e artistos convida

dos, divertirão o público presente

alegrando a festa. O evento tam

bém será marcado pelo desfile do

bandeiro do arco-íris com 50

metros de comprimento pelas ruas

centrais da capital paranaense.
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wall em Novo Iorque contra a

opressão e a perseguição polici

al. Desde então, o Dia do Orgu

lho Gay tronsformou-se de um pe

queno marco local na história do

Movimento a uma data ansiosa

mente aguardada e celebrada

mundialmente com o intuito de

reforçar a luta contra todas os ex

pressões da homofobia (intolerân

cia contra os homossexuais); de

divulgor informações corretas e

positivas a respeito da homosse

xualidade e conscientizar

lésbicas, travestis e transexuais da

Importância do sua organização

para a defesa dos seus direitos à

cidadania.

E 0 Brasil não poderio ficar de fora

das comemorações desta data tão

significativa. Atualmente com 80

grupos gays existentes no país - o

que nos coloca em primeiro lugar

no ranking entre os países da

gays.reitos dos Homossexuais surgiu no

Europa, no final do século passa

do, tendo como principal objetivo

0 discriminolização da homosse-

xualidode e o reconhecimento ci

vil dos homossexuais. Porém, a

início do mo-data que marco o

1

derno Movimento Gay Mundial é

dio 28 de junho de 1969, quon-

do houve a histórica rebelião dos

frequentadores do bar gay Stone-

o

O QUE QUEREMOSGRUPO DIGNIDADE
* Ser tratados como cidadoos

direitos e deveres iguais.

●Nqo ser tratados
homossexuais.

comuns, sem privilégios, apenos

como criminosos pelo mero fato de s

como

RARF.q / BOITES
ermos

● Nao ser trotados como doentes. A homossexualidade não é

doença, nem desvio de comportamento. Isto é ratificado pela
ürganizaçao Mundial da Saúde (OMS).

dos J513 assassinatos de homossexuais
cometidos nos últimos 16 anos, 90% dos
ram solucionados. Lembromos
0 violência.

* A aprovaçQo de leis que coibam a discriminoção
orientaçao sexual, equiparando atos homofóbi
crime de racismo.

Legalização da operação de mudança de
para transexuais.

» A retirada imediata do Artigo 235 do Código
litar que proíbe os homossexuais de
nas Forças Armadas.

● A Aprovação do projeto de lei n" I 151/95, de
Parceria Registrada entre Pessoas do Mesmo Sexo,
que garante aos casais homossexuais os mesmos
direitos que os já existentes para casais heteros
sexuais. Como isso nõo queremos "

mas apenas a regularização e o reconhecimento
legal das nossas uniões estáveis.
● Que os esco/os tenh

quais nõo to

que a impunidade gera

por
COS ao

sexo

Mi-
servirem

casamento"

rrm

INSANUS

Rua Fernando Moreira, 185 3; 964.4187

0UEENM1XCLUB

Al. Cabral 421 223.4252

CLASSIC

Av. Marechal Floriano, 1535 'i'225.6300

LA BELLE

Av. Sete de Setembro, 3543 7.224.8583

BAR SÓ PARA MAIORES

A). Cabral, 164 3’233.8383

BAR21

R. Mal Deodoro. 17 -1 - andar 3; 224.8832

NICK HAVANA.

R. Francisco Torres, 272 di 263.8844

ABRIGO BAR

R. Nunes Machado, 1107
UEGENDS
n, Dt. Mliilc.v. 940-0» 233.4749



sexuais, com o íinoUdode de diminuir a ignorân

cia, 0 preconceito e o discriminação em reloçóo oo

R. Vicenle Machado, 758

diferente.
SAUNAS

SAUNA CARACALA

R. Alferes Poli, 1039 3> 333.6766

THERMAS OPINIÃO

ÜR. Amintasde Barros, 749,3)262.1982

THERMAS 520

Av. Souza Naves. 520, Cristo Rei. $ 262.4582 lizou uma

o público GLSSAUNA59

as quolidadesR. alfredo Bufren, 59 -1® andar 3) 233.6546
no hora da

irodo ou
SEX SHOP Confira oboixo

PONTO G

Tv. Jesuíno Marcondes, 92 3)224.3132

NAMORADO IDEAL
1. Gostoso

2. Companheiro
3. Independente
4. Honesto
5. Descolado

LONDRINA

Friendsa(043) 321.4481

Voge 3) (043) 325.7595

MARINGA

Millenium Mix Club

3) (046) 973.6980

Bar Emporium

\

fatal: de 10 a 35 mg por kg do peso do consu¬

midor causa uma sensação de euforia; oos 40
Sem a força do amor, somos barcosmg, induz ao sono e aos 60 mg levo ao coma.

Crystal methamphetamina - apesar de seus
malefícios quando ingerido via intra-venosa ou

parados nos mares do tédio.

Richard Bach

via nasoi, seus efeitos são piores quando fuma
do, atingindo diretamente o cérebro e cousan- 0 Dia dos Namorados jó passou, mas como o Folha de
do danos irreversíveis nas célulos. Seu consumo

Parreira não poderio deixar de homenagear ostombém estó associado ao aumento do número

de casos de Al DS por ser um poderoso liberador

de comportamentos sexuais de risco. Camisinha

apaixonados numa doto tão especial, selecionamos um

>texto que tento explicar o magia deste sentimento,
sempre! misturando teoria e poesia.

Drogas ilegais e medicamentos de Al DS - jó fo

ram reportodas diversas mortes causados pela

misturo de drogas ilegais, como o Ecstasy,
remédios usados no tratamento de soropositivos

Ao que parece, tais medicamentos funcionari-

com 'O amor transfere ao corpo os atributos da aima elarmente, segundo os cientistas, leva a um es- esta cessa de
ser uma prisão. O amante amatodo de ansiedade e depressão permanentes. o

corpo como se ele fosse uma alma e o alma
se ela fosse um

Isto se dá porque a droga age principalmente potendolizador letal dos efeitos
como

^  corpo. O amor mistura a terra e
o ceu: ele é a grande SubversÕO. Cada

am como um

Inos agentes químicos cerebrais responsáveis das drogas, levando seus consumidores a uma
pelo regularizoção dos estados de apatia e Ioverdose mesmo se o quantidade ingerido for ,  vez que o

amante d,z: eu fe amo para sempre, ele confere

a uma criatura efêmera e mutável dois atributos
divinos: a imortalidade e a imutabilidade

euforia. Ipequena.
Special K- geralmente de produção caseiro. Uma noite agitado de dança, azaraçõo e mui-
teve sua fórmula (que inclui substâncios fáceis

de serem encontradas em farmácias e ambulatórios hospitalares)
divulgada até na Internet. Segundo estudos da Columbia Univer-sity,
muitos usuários de longo tempo apresentaram cosos de ataques gra
ves de ansiedade.

tas risadas com a turma toda reunida é ótimo
mas acordor bem e inteiro no dia seguinte, sabendo que você não
doniticou seu orgonismo irreversivelmente, é meihor ainda. O combus
tível mágico do alegria pode ser encontrado dentro de você,
nhum aditivo extra: estando bem consigo mesmo, do lado de quem
gosta e fazendo aquilo que lhe dá prazer.
fonte: Out Maaazine - edição de agosto de 1997

sem ne-

se

. A

contradição, na verdade, é trágica: a carne se

corrompe, os nossos dias estão contados No
entanto, nós amamos. Enó'nos amamos com o corpo
com a alma, de corpo e alma.

Extraído de 'A Chama Duplo" do poeta Octavio Paz

e I
GHB - este hormônio sintético, conhecido também como Ecstasy lí

quido, requer uma dosogem cuidadosa. O erro na medida pode ser



Datas, cursos, avisos e comunicados

TV GLS - A partir do dia 15 de junho, o Grupo Dignidade invade

felinhas de Curitiba e Região Metropolitano através da TV Comuni

tário. O projeto prevê um programa semanol de 30 minutos veicula

do através da TVA e NET (conol 14), dirigido à população GLS,

onde serão abordados temas referentes à aufo-estima, saúde, moda,
cultura e lazer de uma forma dinâmico e informativo.

DENUNCIA - Toda pessoo que sofre otualmente qualquer tipo de

pressão para realizartrotomento para reorientação sexual, a chama

da "cura" de homossexuais, ministrada por psiquiatras, pastores

psicólogos, ou que já tenha passado por esta experiêncio, favor

trar em contato com a sede do Grupo Dignidade (endereço junto oo
Expediente, abaixo). Estamos elaborando um dossiê contra o

charlatanismo no Brasil e seu depoimento será muito importonte
coleta de dados para este trabalho. Venho contar sua história e aju
dar no desmascoromento destes falsos profissionais.

MEM6ROS COM VANTAGENS - Se você se filiar ao Grupo Dignida
de, poderó desfrutar de uma série de vantagens como descontos

boates, saunas e outros estabelecimentos comerciais, olém de ou

tros benefícios. Para ter a carteirinho do grupo bosta comparecer à

sede com duas fotos 3x4, xerox do carteiro de identidade, xerox do

CPF e efetuar o depósito de R$ 1,00 (mensai) ou de R$ 12,00 (coto

anual) em quolquer uma das contas do Grupo Dignidade (Banco do Brasil

ou Banestado). Maiores informa

ções com Adilson.
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ASSOCIAÇÃO DE RAPAZES - Começou o funcionar a partir do dia 12 de

maio deste ano, a primeira Associação dos Rapozes de Programa do Paronó,

com o objetivo de educar e previnir sobre DSTs/AIDS, combate às drogas e

noções de direitos humanos. A Associação, que jó agrega mais de quinze

membros, convoca todos os interessados para participar de suas reuniões

todas as segundas-feiras, òs 15 horas, no sede

do Grupo Dignidade. Com distribuição de
misinhas e material informativo no local.

CL

FAMÍLIA GAY-Tnmhêm no mês de moio, ocor

reu com enorme sucesso e repercussão por parte

da mídia, o I Encontro da Família Gay

Curitiba. Contando com participantes de todo

o Brasil, o evento discutiu os conceitos de fomí-

lia, promoção da auto-estima e integraçóo na

sociedade das chamados "famílias alternativos",
compostas por mães solteiros e casais homos

sexuais, entre outros. O Encontro promoveu di
versas oficinas com

em

sociólogos

"iHI

, biólogos,
sexólogos e terapeutos, e ao final, elaborou o

Carta de Curitiba que foi encaminhada para
os Conselhos Regionais de Medicina e Psico
logia, bem como ò

igreja. Uma realizaçao da ABGLT (Associação Brasileira
de Gays, Lésbicos e Travestis).

^SSAPORTES GRÁTIS - E o Passaporte da Cidadania. Você jó tem o seu.^
Imprescindível para quem "botalho" e deseja conhecer seus direitos, dicas de

saude, endereços de orgonizações de ajuda e cursos profissionalizantes. Uma
cartilha completa com tudo o que você precisa saber de essencial para exer
cer plenamente suo cidadania. Distribuído gratuitomente na sede do Grupo
Dignidade.

AGENDA DE REUNIÕES - Conti

nuando com a sua programação

de reuniões na sede aos sábados,

, sempre às 20 horas, o Dignidade

aguarda você para discutir um as

sunto de importância atual e de
seu interesse. Confira os dotas e

os temas a seguir: dia 20/06 - Uso

Abusivo de Drogas; 27/06 - As

sumir-se; 04/07-Visibilidade, 11/

07 - Relaxamento; 18/07 - Gê

nero (trans, trave, homo, hetero);

25/07 - Auto-aceltoçõo; 01/08 -

Tema Aberto; 08/08- Lésbicas: Porque se escondem?; 15/08-Filme: Liga

das pelo Desejo e 22/08 - Fidelidade. As palestras contam com a participa

ção de convidodos do comunidode como Heliziane Newton e Cláudio Nasci

mento, entre outros.

NOTA DE ESÇLAREQMENTQ - Causou uma repercussão indesejada o cita-
çao do grupo dos skinheads como parte integrante da matéria Conheça sua
Caça pelo Tipo, no último número do nosso jornal. Mediante algumas mani-

festaçoes de reprovação, nós do Grupo Dignidade e responsáveis pelo jornal
Folha de Parreira vimos através desto declarar que este é um veiculo aberto ò

diversidade humano e contro todo tipo de discriminação, racismo, homofobia
e xenofobia, associados comumente a grupos extremistas e violentos como

os skinheads. Estes foram citados junto a outros grupos num contexto infor
mativo sobre os tipos mais comuns de serem encontrodos na noite curitibona,
o que é verdade, e somente com este objetivo.

PESQUISA - Aproveitamos para agradecer o todos que colaboraram respon
dendo ao questionário encartado no último número do nosso jornal. Sua

opinião é importantíssima paro que possamos desenvolver um Folha de Par

reira cado vez melhor. Continuamos aguardando mais dicas. Envie suo criti

ca e/ou opinião paro o endereço da redação, o mesmo do sede do Grupo

Dignidade (veja Expediente).

CONVITE - Acabo de surgir o mais novo grupo LS de Curitiba. O STILLUS

luta pela livre orientação sexual feminina e está convocando mulheres inte

ressadas na causo, lésbicas e simpotizantes, para porticipar de suas reuniões,

todas as sextas (exceto feriados), òs 20 horas, na sede do Grupo Dignidade.

Só para mulheres. Caixo Postal 17336 - 80242-992 Curitiba - PR

TOP TRAVA - Realizada no dÍo 11 de junho na boate Insonus, com uma ̂

grande testo beneficente, a escolha da mais bela travesti de Curitiba foi

concorridíssima. A vencedora foi a jovem Bruna (foto), de 19 anos, e

toda a alimentação arrecadado foi destinado aos portadores dc

AIDS assistidos pelo Grupo Esperança e o Secretaria dos Trc

(ABGLT). Um sucesso!

NOVAS PARCERIAS - Em 1997 e 98 tivemos grandes parceiros

desenvolvimento do projeto(?) em Ponto Grossa, Maringá e Foz do

Iguaçu. Anote os endereços dos grupos fora de Curitiba:

Ponto Grossa - Grupo Reviver - Rua Bonifácio Vilela, 36 em frente

ao UEPG (fundos DCE) CEP 84010-330 - Fone: (042) 223 5288

foz do/guaçu - NASA - Avenida Brasil, 1221 Sala A-CEP 85851-

I  000 Fone: (042) 574 5502. E atenção Maringó: está começan

do a nascer o grupo LIBERTAS pela expressõo do homossexuali-

í dade. Fiquem atentos paro maiores detalhes na próxima edição.

no

FORMAÇÃO PARAACIDADANIA - Este é mois um projeto do

Grupo Dignidade dirigido a pessoas físicas ou entidades, e j
capacitaçóo e formação de lideranças e gruposque visa a

NOTAS

(ONGs - Organizoções Não Governamentais) que queiram

trabalhar nas óreas da sexualidade, AIDS, drogas  e relacio

namentos humanos. Os cursos têm duroçõo de dois dias
As próximas datasacontecerão quatro vezes oo

Faleceu aos 64 anos, João Antônio Mascarenhas, o primeiro

brosileiro a lutar de forma organizada pelos direitos hurnanos e

civis dos homossexuais. Dia 12 de junho, de complicações

díacas, no Rio de Janeiro. Recebeu o Titulo de ^

Salvador da Câmara Municipal, o presidente do G rtipo

Gay da Bahia) Luiz Mott, 52, um dos principais nomes o

mento gay brasileiro. Dia 9 de junho, em Salvador.

car-

serão 12 e 13 de setembro e 7 e 8 de novembro. As inscrições
feitas através do fone/fax 222 3185 com

ano.

grotuitos podem ser

Marcelo Prado.
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