
  

  

EDITORIAL 

No início dos anos 80 surgiu nos guetos de Nova York c São 
Francisco, uma doença que destruia as defesas imunológicas da 
pessoa. Os médicos não entendiam, mas a imprensa sensacionalista 
logo tratou de denominá-la “Peste” ou “Câncer Gav”, pelo fato 
de suas primeiras vítimas conhecidas serem homossexuais. 

Logo os casos dessa doença. que se mostrou letal, explodiram em 
tódo o mundo. Atingiu a todos sem discriminar aquisitivo, cor. 
sexo, religião, idade ou orientação sexual. 

Existe um coro conservador que a denomina como sinal do fim do 
mundo € nada faz para combatê-la. A comunidade cientifica 
estuda uma cura urgente. mas falta recursos para pesquisa. 
Apesar da mortalidade causada pela AIDS, os Govemos não 
estão devidamente sensibilizados com a quéstão. 

Artistas famosos fazem shows para arrecadar fundos para pesquisa 
e apoio aos portadores do virus, e nós, Grupo Dignidade, junto 
com dezenas de organizações de homossexuais e à sociedade civil 
em geral tentamos conscientizar a população dos riscos e formas 
de contágio da doença. E um trabalho árduo. mas com muita 
disposição tentamos atingir a todos. 

A AJDS não tem cura, ainda, mas pode ser evitada. Transe com 
camisinha sempre, não compartilhe agulhas e seringas, exija teste 
anti HIV sempre que for receber sangue ou seus derivados. 

Para a AIDS não hã grupo de risco e sim comportamento de risco 
que você pode evitar. 

INFORME-SE: 

GRUPO PELA VIDDA - Dá apoio aos portadores do vírus e 
seus familiares - 

Endereço: Rua Cameiro Lobo, 35 (fundos), Água Verde. 

80240-240 Curitiba - PR. 

Tel: (041) 321 8616 

DISQUE AIDS - Informações gerais sobre AIDS. 

Tel: (041) 200 [414 

COA - Centro de Orientação e Aconselhamento - oferece 

orientação e teste de AIDS de forma anônima e gratuito. 

Endereço: Rua Barão do Rio Branco. 465 - 2º andar, 80010- 

180 CURITIBA - PR 

GRUPO DIGNIDADE - Informações gerais sobre AIDS 
Caixa Postal 3165.80061-970 CURITIBA - PR 

Tel: (041) 252 9829 
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CONVITE 

Vem. Libertemos nossas almas dos 
preconceitos. 

- Vêaflor 
espalhar seu perfume no vale, ouve o pássaro 

no espaço 
cantar sua canção. Quem repreende a flor? 

Deus quis que amemos quando criou o amor. 
e depositou « paixão em il quando a depositou 

em mim. 
sua vontade é sempre justificada, 

Que culpa, pois, tens se umas? Que culpa tenho 
Se amo? 

Deixa os censores e vs moralistas repetirem 
suas 

mentiras e tolices. 
Pode o córrego cantar, e a flor. perfumar. 

eos pássaros. 
se dcasalar. e não pode o coração, ele que é o 

coração, 
embriagar-se eamar? 

tia Abu-Madi 

  

Caixa Postal s165 . 
80061-970 - Curitiba-Pr 

"* (041)232.9829 

Reuniões: o 
Quinzenalmente aos sábados - a partir das 19:00 hs     

   
BOLETIM INFORMATIVO 

Dignidade - Grupo de Conscientização e Emancipação Homossexual 
Registro Civil de Pessoas Jurídicas nº 1311 - CGC 48.404.560/0001-99 

SRA LUTA 
= 8&GONTRA 
nt AIDS 

No dia 1º de Dezembro, organizações do mundo inteiro estarão 
nas ruas contra um inimigo único a AIDS 2 

Nós. homossexuais do Paraná, não estamos de fora desta: juntos 
com as Secretarias Estadual e Municipal de Saúde e o Grupo pela 
Vidda. organizamos um grande dia para alertar. informar € exigir 
atitudes para erradicar de vez essa maldita doença que está 
assolando a humarudade, 

Os eventos deste dia servem para que todos se conscientizem que 
a AIDS está aí, que precisamos combatê-la de todas as formas. O 
Uso da camisinha é o primeiro passo. 

Para não se preocupar 
depois 

Ese a camisinha 
antes! 

 



  

  

Atividades 
do mês 

sz No dia 4 de novembro membros do Dignidade entregaram em 

audiência com o Secretário de Segurança Pública, Dr. José Faverti. 
o ofício nº 73/93, protocolo nº 1.270.101-2. no qual solicita-se 
providências com relação aos bárbaros assassinatos de homossexuais 
no Paraná o fim da extoisão e chantagem por parte de certos policias 

pará com os homossexuais. 

EF Durante o més de novembro foram distribuídos 3.000 exemplares 

da Folha de Parreira Nº 3. tratando da violência contra os 
homossexuais. 

er O Grupo Dignidade está pleiteando a sua participação das 

Comissões Estadual e Afunicipal da AIDS. 

ss Na pesquisa (ainda incompleta) das Leis Orgânicas dos municípios 

brasileiras. foram encontrados até agora 65 municipios (5 no Paraná) 
e 2 Estados cujas leis proibem a discriminação por ORIENTAÇÃO 
SEXUAL. Isto é importante porque sua existência de fato na lei 
brasileira serve para argumento para a inclusão desta proibição na 
reforma da Constituição Federal em 1993, a qual asseguraria mais 
proteção « ampliação dos direitos dos homossexuais. 

DIGNIDADE 

INFORMA 

Segundo estatisticas da Secretaria Municipal da Saúde, entre 1984 e 

agosto de 1992 foram registrados 347 casos (1 em 1984, [13 em 1991) 

de AIDS em individuos maiores de 15 anos em Curitiba. 

Deste total 32.8% se classificaram como homossexuais. 21,0% como 

bissexuais e 17.3% como heterossexuais. O restante foi contaminado 

através de seringas (usuarios de drogas) e produtos sanguinos. 

Análise da incidência da AIDS - 

1986 % 1992 % (até agosto) 

Homossexuais 30 28,3 

Bissexuais 50 17.7 
Heterossexuais - 26,7 

Usuários de drogas -- 25.3 
Sanguinea 20 5.0 

100 100,0 

  

  

IRÁ Notícias 
90 gays e lésbicasiranianos Internacionais 
acabam de ser condenados à 
pena de morte após serem presos pela polícia na 
ocasião de uma festa privada no dia 20 de agosto passado. 
(fante: Gai Pied) 

SWAZILAND (África do sul) 
Duas lésbicas casaram-se legalmente após recorrem à justiça Ojuiz 
validou o casamento. afirmando que segundo as tradições Swazis, a 
união é legal por ter recebida o consentimento dos pais. (fonte: Gai 
Pied) 

EUA (t) 
A administração norte americana autorizou O uso de um novo 
medicamento experimental contra a AIDS. A stavudine ou DAT 

será reservada para os doentes que não podem tomar AZT ou ddl. 
Ainda não se sabe se o remédio permite o retardamento da doença 
ou prolongar a vida, mas se sabe que pelo menos ele tem efeitos 
beneficientes temporários. (fonte: Gai Pted) 

EVA(S) 
à Marinha dos EUA anuncigu que vai ôbedecer à determinação 

do juiz federal Terry Hatter Jr., que lhe deu prazo até as 8h de hoje 
CIA 192) para teintegraro marinheiro KeithMeinhold, expulso 
das Forças Armadas em agosto depois de anunciar na TV queera 
homossexual. 
Os militares argumemam queseus regulamentos internos proibem 
o homossexualismo. O juiz Hatter diz que esses regulamentos 
ferem a Constituição. (fonte: Folha de São Paulo. 12/11/92). 

EUA) 
Na plataforma do Bill Clinton. candidato vencedor nas eleições 
para Presidente. consta que vai liderar uma campanha contra a 
“discriminação ou privação de direitos baseada na raça, gênero. 
língua. nacionalidade. religião, idade. insuficiência fisica. 
ORIENTAÇÃO SEXUAL. ou outras caracteristicas irrelevantes 
para a capacidade”. (fonte: Folha de São Paulo, 3/11/92) 

ALEMANHA 

O mais famoso travesti da antiga Alemanha Oriental. Charlorne 
von Malhsdorf. de 64 anos, recebeu a Ordem do Mérito da 
República Alemã. por suas realizações no campo cultural. tendo 
criado e dirigido um excelente museu particular de móveis e obras 
de arte, (fonte: O Estado do Paraná. 15/10/92) 

CANADÁ 
As Forças Armadas Canadenses anunciaram que não vão mais 
vétar a entrada de homossexuais na corporação. após uma corte 
federal ter julgado ilegal a expulsão, em 1989. datenente Michelle 
Douglas, que admitiu sua homossexualidade. O deputado Svend 

Robinson disse que a medida deixa apenas 2 grandes paises 
ocidentais - EUA e Reino Unido - com políticas abertamente anti- 
homossexuais nas Forças Armadas. (fonte: Folha de São Paulo, 
31/10/92) 

CARTA RECEBIDA DA HOLANDA 

Na Holanda os pays e lésbiças estão lutando pelo reconhecimento 
legal do casamento entre homossexuais para obterem. então. os 
mesmos direitos e seguros familiares assim como os casais 
heterossexuais. 
Eles querem garantir questões como herança. partilha de bens € 
adoção. 
Existe uma lei que regulariza a situação de holandeses ou 
holandesas que possuam relacionamento com estrangeiros(as) do 
mesmo sexo, para que possam juntos habitar o belissimo Pais 
Baixó. com seus moinhos. diques e a liberdade real vislumbrada 
por tantos outros povos civilizados. 
Acontece que essa lei não garante o matrimônio na questão da 

familiarização do membro. ou inclusão oficial do cidadão, à Y na 
história da familia. 
Há sim. um grande respeito em retação à livre escolha. Apesar de 
classe unida e combativa, ainda tem muito que conquistar. 
Mas não há dúvidas de que o espaço já é bem mais amplo para a 
classe, ao contrário de que ocorre no Brasil. 

Anderson Antoniacomi 

Contribuição 

O Grupo Dignidade informa à comunidade que conseguiu abrir 
uma conta poupança. A nossa luta contra discriminação e 
preconceito contra os homossexuais requer muito esforço e 

disposição e também DINHEIRO: para produzir nosso boletim: 
“Folha de Parreira”. pagar as correspondências. comprar livros, 

material de expediente: enfim para existir precisa de sua 
colaboração. 

Caixa Econômica Fedétal 
Agência: nº 269 - Praça Carlos Gomes. Curitiba, 

Coma poupança nº 013-251153-2 

O Grupo Dignidade aguarda a contribuição de você que entende 

a nossa luta. 

Agredecemos as contribuições recebidas para a produção da Folha 

de Parreira. 

  

 


