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| ENA 
Você que já é leitor da Folha de Parreira, ou está lendo-a pela 

primeira vez, saiba que 1993 vai ser mais um ano que teremos que tutar! 
para sermos felizes. O Collor saiu mas a inflação ficou e a miséria está! 
ai. Infelizmente, as pesquisas ainda não mostram a cura para a Aids 
e em Curitiba um assassino de homossexuais está na rua. | 

Mas no meio disso tudo, existe o Dignidade para defender os 
direitos dos homossexuais do Paraná, teremos o “Arrastão da Vida”, , 
faremos seminários, exposições, debates e confraternizações. 

. x , , . l Aproveite o verão, os barzinhos cheios e muita gente bronzeada. 
procurando companhia. 

Seja criterioso na escolha dos parceiros. Use camisinha e seja feliz. 
Não vamos nos abater cóm a situação do país, porque com certeza dias ' 
melhores virão e o Dignidade está lutando para não demorar muito. ' 

I 

| SAÚDE | 

Se você tiver interesse em fazer o teste de Aids, saiba que existeem 
Curitiba o COA (Centro de Orientação e Aconselhamento), um órgão 
da Secretaria Estadual da Saúde, que faz o teste de Aids gratuitamente 
e anonimamente. 

O COA conta com um quadro ds profissionais médicos, psicólogos, 

assistentes sociais, enfermeiros e sanitaristas especializados em 
doenças sexualmente transmissíveis e em especial a Aids. Além dos 
exames, o COA conta com uma equipe técnica que dá cursos e 
palestras sobre Aids e o preconceito com o qual infelizmente a 
sociedade trata o portador do vírus e o doente da Aids. O ambulatório 
do CRE (Centro Regional de Especialidades - no mesmo prédio), 
além de dar apoio ao portador do virus HIV e aos doentes de Aids, 
também controla a distribuição de AZT em Curitiba. Se você quiser 
algum serviço do COA, apareça lá. O endereço é: Rua Barão do Rio 
Branco, 465, 2º andar, corredor B. Telefone 322-2299R 294 qu 254. 

ODisque Aids, que dá orientações e informações viatelefone sobre | 
Aids, atende no número: 041 200 1414 (de 2º a 6º Horário comercial) 

Salientamos que esses serviços são gratuitos, confidenciais € 
anônimos. Nós, Grupo Dignidade, também estamos à disposição para . 
informações sobre Aids e qualquer outra questão sobre os direitos dos : 
homossexuais. Nosso telefone é: 041 232 9829. Não fique com 
dúvidas, ligue. 

E“ COA Rua Barão 
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RUBENS 

Eu nunca quis te dizer 
sempre te achei bacaninha 

o tempo todo sonhando 
a tua vida na minha 

o teu rostinho bonito 
um jeito diferentão 

de olhar no olho da gente 
e de criar confusão 

o teu andar malandrinho 
o meu cabelo em pé 

o teu cheirinho gostoso 
a minha vida de ré 

você me dando uma bola 
e eu perdido na escola 

essa fissura no ar 
parece que eu tô correndo 

e sem vontade de andar 
quero te apertar 

quero te morder e já 
quero mas não posso, não, 

porque: 
Rubens, não dá 

À gente é homem 
é povo vai estranhar 
Rubens, pára de rir 

se a tua família descobre 
eles vão querer nos engolir 

a sociedade não gosta 
o pessoal acha estranho 

Cartos Memga e Cassi Eller 

nós dois brincando de médico ! 
nós dois com esse tamanho 
e com essa nova doença - , 
o mundo tudo na crença 
que tudo isso vai parar 
e a gente continuando 
deixando o mundo pensar 
minha mãe teria um ataque 
teu pai uma paralista 
se por acaso soubessem 
que a gente transou um dia 
nossos amigos chorando 
a vizinha falando 
o mundo todo em prece 
enquanto a gente passeia 
enquanto a gente esquece 
quero te apertar 

quero te morder, me dá 
só que eu sinto uma dúvida no ar : 
Rubens, será que dá? 
A gente é homem 
o povo val estranhar 
Rubens pára de rir 
se atua família descobre 
eles vão querer.nos engolir 
Rubens eu acho que dá pé 
esse negócio de homem com homem, 
mulher com mulher. 

  

Caixa Postal 5165 
80061-970 - Curitiba-Pr 

(041)232.9829 
  

. Reuniões: 
- Quinzenalmente aos sábados - a partir das 19:00 hs 
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BOLETIM INFORMATIVOÉ 
Dignidade - Grupo de Conscientização e Emancipação Homossexual 

Registro Civil de Pessoos Jurídicas nº 13111 - CGC 68.604.560/0001-99 

  

Neste ano, teremos a revisão da nossa Constituição 
Federal. Os grupos homossexuais de todo o Brasil estão 
unidos na luta para que esta revisão, da qual originará 
a nossa nova Lei Maior, inclua a proibição de discrimi- 

nar as pessoas por sua orientação 
sexual. A homossexualidade não é 

$ E R crime, não é pecado nem doença. 
Basta de vez com a discriminação e o 
preconceito. Somos cidadãos e 

devemos ser tratados 
como tal e não por . 
nossa orientação . 
sexual. Em 1993, 

e" nossa luta exigirá 
mais esforço de todos para que nos 
respeitem definitivamente. 

Sabemos. que uma lei não bastará para 
mudar a mentalidade dos preconcei- 
tuosos que se negam a respeitar o que 
a ciência garante e o que os direitos . 
humanos defendem: nada distingue um 
homossexual dos demais cidadãos, a | 

não ser que as lésbicas e os gays amam pessoas do 
mesmo sexo. Mas com a lei nossa luta será fortalecida 
pelo amparo legai que ela implicará. Além disso, gosto 
não se discute, se respeita. 

Nic NÃO SE QUEIME 
RSSUSE CAMISINHA 6 
  

 



  

        
  

ATITUDES - ATIVIDADES DO DIGNIDADE 
. Começamos 1993 com muito pique 

e muitos projetos para realizar: 

Curso de Capacitação. , 

De 04 a 08 de janeiro, fizemos um curso de capacitação para 
prevenção à Aids, realizadono HC eno COA como promoção 
da UFPR e a Secretaria Estadual da Saúde. Os profissionais 
desse setor são muito competentes e estão à nossa disposição 
para informações e orientações. Pos 

Programa “Arrastão da Vida”. 

Na? quinzena dejaneiro começaremos oprograma“ Arrastão 
da Vida”. Nós sairemos às ruas nas noites de 5º, 6º e sábado, 
distribuindo camisinhas e discutindo a prevenção à Aids com 
os michês, travestis, prostitutas e homossexuais. ' 

  

  

Assassinatos de Homossexuais. 

No fim de ano foram mortos mais dois homossexuais. No dia 
6 de janeiro tivemos audiência com o Delegado da Delegacia 
de Furtos e Roubos (que está investigando vários-dos casos de 
assassinatos de homossexuais) para exigir que a polícia seja 
mais efiçaz na apuração destes casos para poder pôr logo os 
assassinos na cadeia. Foi enviado também ao Govemador, 
Roberto Requião, e ao Secretário de Segurânça Pública, 
Moacir Favetti, oficios pedindo providências, os quais foram 
respondidos através do oficio nº 183/92-CI. 

1º Seminário do Dignidade 
Em abril faremos um seminário para discutir a questão da 
sexualidade e o papel das organizações homossexuais. Já 
começamos a nos preparar. Nos próximos exemplares da 
Folha de Parreira daremos mais detalhes. 

  

  

Comissões de Prevenção à Aids. 
  

O-Dignidade é membro efetivo das Comissões Municipal.e o 
Estadual de Prevenção à AIDS. As reuniões são realizadas 
mensalmente é discute-se a ação da prefeitura e do govemo 
estadual no combate à Aids ena assistência aos portadores. 

- Se você quiser-participar ou.tiver sugestões; entre-em centato: .: --. 
conosco. 

Camisetas do Dignidade 

Anunciamos à comunidade que estamos vendendo camisetas 
do Grupo Dignidade. E uma forma de conseguirmos grana 
paraonosso boletim Folha de Parreirae divulgar aorganização 

  

dos homossexuais no Paraná Você pode adquirí-la com 
nossos membros ou através do telefone 232 9829. Ligue, 
compre a camiseta e torne mais forte o ideal gay. 

Um jornal especial para você. 

Está sendo editado no Rio de Janeiro e com circulação 
nacional o jornal “NOS POR EXEMPLO”, uma publicação 
pay de altissima qualidade que trata de assuntos diversos 
inerentes ao mundo gay. Nós recomendamos sua leitura. Se 
Você tiver interesse em fazer uma assinatura, escreva para O 

Núcleo de Orientação em Saúde Social, rua Visconde de 
Pirajá, 127/201, Ipanema, 22410-011: Rio de Janeiro RJ. 

Parada Homossexual no Rio 

Dia 24 de janeiro haverá uma parada gay na cidade do Rio de 
Janeiro. Será uma manifestação pacífica e alegre contra a 
discriminação de gays e lésbicas. O movimento terá 
concentração às 15 horas no final do Leme e seguirá pela 

Avenida Atlântica. Maiores informações, ligue para 021 227 
5944, Participe. o 

Nevo Grupo Gay Paranaense em Paranaguá 

Paranaguá se mobiliza para defender os direitos dos 
homossexuais. As pessoas interessadas, entrar em contato 

com a Bete, ou pela Caixa Postal 5165 em Curitiba: Parabéns 
pela a iniciativa. Organização/é o primeiro passo para a 
Emancipação Homossexual. 

  

  

  

Teatro 

Estamos planejando a formação de um grupo de teatro 
coordenado por Felipe e Celso Filho. Se você se interessar, 
entre em contato com o grupo através do telefone 232 9829. 

  

Homenagem Póstuma 
  

Nós membros do Dignidade sentimos muito o falecimento do - 
nosso campanheiro Marcos Aurelio, o qualera Vice-Presidente 
do Grupo-pela-Vidda e um grande lutador contra a Aids. 
  

Anúncios 

Contribuição 
Agradecemos as contribuições: recebidas e o apoio 
dado na produção da Folha de Parreira. 
Caixa Econômica Federal 
Agência nº 369 - Praça Carlos Gomes, Curitiba 
Conta poupança nº 013-251153-2       

- “Para:anunciar-neste espaço; telefone (041)232 9829:-- |: 

NOTÍCIAS INTERNACIONAIS 

EUAI 
Militantes gays e enlutados americanos, revoltados com a 
posição do governo americano face à epidemia da Aids, 
demonstraram seus protestos de uma maneira chocante no dia 
11 de outubro passado. Levaram as cinzas de amigos e 
amados (mortos da Aids e depois cremados) para a Casa 
Branca em Washington e espalharam as cinzas na famosa 
grama da Casa. 

EUA II. 

As experiências de homens gays nos campos de concentração 
Nazistas farão parte de uma exposição no novo Museu do 
Holocausto que abrirá em abril em Washington. Os nazistas 
começaram a agir contra os gays a partir de 1934 quando 

Heinrich Himmler anunciou que homossexuais deveriam ser 
“completamente eliminados” para assegurar a “pureza” da 

Alemanha. Mais de 200.000 gays foram mortos nos campos 

de concentração até o fim da 2º mundial em 1945. 

(Fonte ambos: Gay Times, Nov. 1992) 

  

  

EUA III 

Muitos dos maiores sistemas de ensino dos EUA estão 

adotando aulas sobre homossexualidade em seus currículos. 

A cidade de Nova Iorque está liderando esta abertura, apesar 

de uma dura oposição conservadora. Nas escolas públicas Os 

alunos do segundo grau assistem filme “Qual o problema de 

eu ser gay?” 

  

(Fonte: Folha de São Paulo, 10/01/93) 

  

EXPEDIENTE... . .. 

Folha de Parreira é uma publicação do Dignidade - 
Grupo de Conscientização e Emancipação 

Homossexual, Registro Civil de Pessoas Jurídicas 

«sado nº 3H T<CGE 68:604:560/0001-99-Endereço para: | -- 
Correspondência: Caixa Postal 5165, Cep 80061, 
Curitiba - Pr. Tel. (041) 232-9829. 

Diagramação: Marcos Cordiolli & Cristina Vermelho 

(041) 264-5885.       
  

  
  

  

   


