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— REDONTARS 
Em clima de aniversário, queremos ressaltar a importância da I 

nossa organização no contexto atual: de violência, miséria e AIDS. | 
Quando se imaginava que os secretários do governo do Paraná iriam ' 
sentar à mesa para discutir com os homossexuais questões inerentes | 
aos homossexuais? Todos falam do conservadorismo dos políticos 
paranaenses, mas o Dignidade com seriedade e firmeza rompeu esta, 
barreira e fomos ao Sr. José Moacir Favetti, Secretário de Estado da : 
Segurança Pública, exigir firmezapara resolver o caso dos assassinatos. 
de homossexuais em Curitiba. Não está tudo resolvido, mas o primeiro ' 
passo foi dado eo assassino do José Bernardi já está na cadeia... | 

O Arrastão da Vida, plano de prevenção à AIDS que fazemos junto 
às prostitutas, michês e travestis, é um enorme aprendizado para nós ' 
e para 0 Dr. Nizan Pereira, Secretário de Estado da Saúde. 
:" Estamos conquistando o nosso espaço com firmeza e dedicação. ú 
Existe muito chão para correr, mas o primeiro passo foi dado e quanto ' 
mais érescermos, mais espaço iremos ocupar. e oo 

. Que tal você nos ajudar nessa luta e daqui um ano comemorar o 2º 
ano do Dignidade conosco. , 

' 

EZ 
” Para fazer anonimamente e gratuitamente oteste de Aids, dirija-se ao 

COA no prédio da Saúde Pública na rua Barão do Rio Branco, 465, 2º 
andar, corredor B. : - : 

- O COA (Centro de Orientação e Acompanhamento) existe desde | 
setembro de 1991. Em iigósto de 1992 o COA passou a funcionar junto ao 
Serviço de Educação e Informação (SEN) e atualmente opera como Centro 
de Referência em AIDS para Curitiba é o Estado do Paraná. V 
O COA possui um equipe fórmado por 2 médicos, E enfermeira, | 

assistente social, 1 bioquímica, 1 educadora em Saúde e 3 profissionais 

Além de atender 6 público, a equipe também visita escolas, empresas , 
etc. para divulgar informações sobre AIDS. : vo 

De 29 deagosto de 1992 até 31 de dezembro de 1992, 646 testes para 
o HIV foram realizados, destes: , . : 

“ 24 testes HIV + - sexo masculino 
7 testes HIV + - sexo feminino Dos 
O COA também oferece o Serviço DISQUE-AIDS, um Serviço 

telefônico destinado a-esclarecer dúvidas que as pessoas tenham sobre : 
AIDS. 

    

HOMOSSEXUALIDADE: UMA DINÂMICA DA SEXUALIDADE 
Perguntaram-me o que é ser homossexual. 

Logo eu, que sempre preferi não 
tentar me limitar. 

Não encontro sentido nas definições, 
rem me sinto definido, 

pois muito se aproxima de ser reprimido, 
Coisa que nunca tencionci ser.. 

. Não importa dizer o que sou 
e sim como sou, como sinto, como amo. 

Isto deveria ser o suficiente 
e para mim realmente é. 

Ser homossexual é ser cu mesmo, 
ser inteiro, 

vivendo livre todos os meus delírios e desejos. 
Livre, não mais livre do que mim inesmo, 

não mais livre que Livre de todos 
e de tudo. 

Ser eu mesmo é ser sensual e temo, 
ser atrevido e ingênuo, 

ser ousado é leal, 
e não precisar cumprir papéis, 

e não viver só de cama, 
viver de cumplicidade. 

por mais que não se queira ver. 
Há o mesmo poder de seduzir, 

a mesma graça, 
: a mesma leveza, 
a mesma autêntica utopia, 

e que utopia simples de viver se houver afeto... 

Ser homossexual É ser corajoso, 
franco e verdadeiro comigo mesmo, 
amiscando-me a viver tudo o que sinto, 

a não me negar sensações c paixões, 
não querer me isolar, como me isolam, 

não ter que: viver confessando 
pois nada há a ser confessado. 

Quem disse que eu quero um modelo? 

Talvez o melhor fosse dizer estou 

e me deixar aberto a um amanhã, 
expandir ao máximo os horizontes do meu 
prazer. o 
Não cortar nenhum caminho, 
não negar rerhum carinho, 
nenhum pedaço quente de vida que esteja por 
vir. 

Sempre amei um ele 
ainda hoje amo um ele 

e quero amar um ele par todos os amanhãs 
que forem possíveis 
mas me dando a chance de um dia sentir 
diferente 
amar até mesmo uma ela, 

me venha muito ator, seja de onde for, 
pois toda forina de amor vale a pena. 

Estou à procura de mim mesmo e de um 
sonho 
€ sei que vou chegar 20 máximo de prazer. 
Prazer de estar vivo, 

superando todas as vozes que me chamem de 
louco. 
Trago comigo muito amor e um sonho, 
sonho que inde de comprognsão, 
vive, e se alimenta de si, de sua energia, 

« de todo mel, todo fe! 

Ser homossexual, ser sexual, ser eu mesmo 
é muitas vezes estar só, mas também 
muitas vezes me apaixonar, 
não me importando quem seja ele 
e ignorando certas dissimulações 

pois eu o amarei tanto 
e tanto o farei delirar, .' 
e tanto o farei me amar, 
que na felicidade cle esquecerá, 
nós esqueceremos 
as rotulações sobre sexo. 

  

Anônimo, baseado na tese da Amparo Caridade, apresentado no Vº Encontro 
Brasileiro de Homossexuais, Recife - PE, janeiro, 1991. 
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Registo Clvil de Pessogs Jurídicas nº 1311] - CGC 68.604.560/0001-99: 

DIGNIDADE: L ANO! 
Neste dia 14/03/93, o Grupo Dignidade completa o: 

seu primeiro ano de existência. 
Não foi fácil viver estes primeiros doze méses 

Romper com a hipocrisia dá nóssa sociedade que, 
se diz liberal e sem preconceito, mas que em seu. 

dia a dia discrimina o homossexual. 
Mas não deixamos o ideal morrer. Este é o Folha. 

de Parreira nº 6. Conquistamos um espaço na 
imprensa para reivindicar a justiça no caso dos 
assassinatos, O governo para combater a AIDS e 

acima de tudo, criamos um fórum para discutir as” 
nossas questões. Sonhos e lutas para termos unia!” 

vida homossexual com toda DIGNIDADE. 
Não é fácil, mas somos cidadãos, como qualquer 
outra pessoa e vamos lutar por nossa cidadania. 

plena, pois não importa a nossa orientação sexual. - 
“Importa que somos gente e gente foi feita para 

brilhar, não para morrer de fome de pão é amor.” 
Tudo vale a pena se a alma não é pequena. 

F.Pessoa 

DERRUBANDO OS PRECONCEITOS, 
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CONQUISTANDO NOVOS ESPAÇOS |



      
    

ATITUDES - ATIVIDADES DO DIGNIDADE 

DISCRIMINAÇÃO EM ALAGOAS 
O vereador, Renildo José dos Santos, de Coqueiro Seco - AL, foi 
afastado da câmara de vereadores daquela cidade porque falou em 
entrevista com uma rádio local que era bissexual, Diante dessa 
discriminação descarada, não ficamos quietos. Enviamos cartas a 

  

“ todos os deputados federais e senadores da república para que se 
manifestem e façam cumprir a Constituição, a qual proibe qualquer 
forma de discriminação. As primeiras respostas já estão chegando e 
“Overeador já recebeu algumas garantias, mas ainda não foi reintegrado. 
« Estamos na luta contra estaviolação dos direitos humanosc esperamos 
ser vitoriosos e pôr um pouco de Dignidade na política de Coqueiro 
Seco. 

PREVENÇÃO NO CARNAVAL 
  

% No período que antecedeu o Carmaval, o Arrastão da Vida foi 
“ intensificado. Distribuímos uma quantidade maior dé camisinhas e 

*- trabalhamos em outras áreas fora das usuais. Também durante o 
“ Carnaval, quatro membros do Dignidade distribuíram informações e 
. camisinhas ao público em geral. Mais uma vez, queremos ressaltar 

-a Ótima aceitação que a comunidade atendida nos dá. Com o trabalho 
“constante que estâmos fazendo, acreditamos que quando o inverno 
““ehegar, já estaremos com multiplicadores de informações sobre 
«AIDS, formados nas quatro frentes: michês, travestis, prostitutas ea 
-comunidade em geral. 

REFORMA DO CÓDIGO PENAL 

Está para acontecer a revisão do Código Penal Brasileiro e o 
Movimento Brasileiro. Homossexual quer sugerir mudanças neste 
Código, O artigo nº .25 do Código justifica assassinar em “legitima 
defesa” . Baseado nisso muitos assassinos conseguem uma pena leve 
ou até ser absolvidos. Isto acontece sobretudo nos casos de maridos, 
ao sentirem-se traídos matarem suas mulheres, alegando legítima 

“defesa da honra € também no caso de muitos homossexuais, mortos 
por parceiros que tinham intenções criminosas ou que não aceitaram 

  

"» desempenhar o papel passivo e que, depois de matar, alegaram 
. «legítima defesa da honra. Nossa proposta e que neste artigo sejam 

Tr 

& 

, incluídas as duas palavras “da vida”. Só quando a pessoa tiver sua 
- vida ameaçada, eta poderá alegar legítima defesa DA VIDA, e não 
“maisa HONRA. Para tanto, entregamos umacarta ao Jurista René Ariel 
Dotti, com a nossa proposta para ser avaliada e incluída nas comissões 

. de estudos. 

ASSASSINATOS DE HOMOSSEXUAIS 
  

» Dia 5 de fevereiro, a polícia apresentou os. assassinos de José 
Bernardi. Um caso entre os vários de assassinatos que ocorreram está 
resolvido. Esperamos que eles sejam julgados o mais rápido possível 
e paguem pela brutalidade que fizeram contra um ser humano. Mas 
queremostambém que os outros crimes sejamapurados urgentemente: 
a lista dos casos não resolvidos de homossexuais assassinados 

continua longa demais. Para reforçar nossa sede de justiça, fomos 
conversar com o assessor do Delegado Geral da Polícia Civil, Sr. Dr. 
Luiz Gilmar, para pedir que as investigações não parem. Serão 
elaboradas, com a participação do Grupo Dignidade e as Secretarias 
da Segurança Pública e da Justiça, cartilhas com dicas de segurança 

. à comunidade homossexual do Paraná. Gostaríamos de receber 
sugestões práticas para serem incluídas na elaboração desta 
cartilha. Ligue; 232 9829. 

NOVOS GRUPOS HOMOSSEXUAIS 

O membro de uma organização homossexual fica muito contente 
quando um novo homossexual se organiza e passa a ser um militante 
da causa gay. Agora quando várias pessoas se juntam e já fundam um 
grupo, a alegria é maior. Neste início de ano, tivemos dois momentos 
destes. Primeiro, em Paranaguá foi formado um grupo .para 
conscientização e emancipação dos homossexuais do litoral, o 
CIDADANIA PLENA. A outra organização, não está tão forte 
quanto a de Paranaguá, mas o primeiro passo está dado e está 
nascendo o ADDEH, Associação em Defesa dos Direitos Homossexuais 
de Florianópolis. A nossa luta ganha espaço e corre o país. Afinal, só 
nós podemos lutar pelo que é nosso. O Dignidade, Cidadania Piena, 
ADDEH e muitos outros grupos que já existem no Brasil estão 
fazendo isso. Lutando pelos direitos iguais dos homossexuais e o 
combate à AIDS. Parabéns aos homossexuais de Paranaguá e 
Florianópolis pela coragem de empunhar essa bandeira conosco. 

PARA SEU CONHECIMENTO - L.L.G.A. 

Você sabia que existe uma organização homossexual que congrega 
todos os grupos homossexuais do mundo? Existe, cla se chama ILGA, 
INTERNATIONAL. LESBIAN-& GAY ASSOCIATION. Essa 
Associação sé reúne anualmente para discutir as questões e batalhas 
do mundo homossexual e a formação c apoio a novos grupos. Este 
ano, a reunião será em junho, na Espanha, em Barcelona e o Grupo 

  

  

- Dignidade participará com seus delegados. 
  

“= Amúncios 
Para anunciar z neste espaço, telefone (041) 232 9829. 

Apoio jurídico - Agora você pode orientar-se juridicamente 
através do telefone (041) 224-9870 e esclarecer gratuitamente 
suas dúvidas. A advogada que nos presta este serviço solidário 
também facilita o pagamento de seus honorários nas áreas 
civil, trabalhista e criminal. Confira. 

Psicólogo para pessoas com HIV- Dimas Geraldo, psicólogo, 
“vem trabalhando desde 1987 com pessoas HIV*-tendo obtido 
“excelentes resultados com aumento de sobrevida. Tel, (041) 
222 0730 

Contribuição - 
Caixa Econômica Federal 
Agência nº 369 - Praça Carlos Gomes, Curitiba 

  

NOVO TRATAMENTO PARA O VIRUS DA AIDS 

: : Na “Folha de São Paulo” de 28/02/93, saíu uma matéria mostrando 
“ mais um avanço da ciência para combater o virus da AIDS. Na 

  

“ universidade de Harvard nos EUA, cientistas conseguiram bombardear 
o-virus com uma combinação de drogas, de modo que o vírus foi 

“forçado a adquirir resistência contra elas e não conseguiu mais se 
- multiplicar. Estamos torcendo para que che gue logo o dia em que não 
aconteça não somente a experiência, mas sim um fato consumado de 
que: Do homem Consiga deter o HIV. Enquanto isso não acontecer, 

  

   
      

    * Conta poupança nº013-251153-2 
  

PARA SUAS AOENDA Dia 8 de março 
: 9/03/93 1 Dia Internacional da Mulher 
DT Encontro Gay do Micas Homenagem à Mulher: 

Gerais às 20:00 horas no Quanta experi a cia 
Teatro Marilia em Belo Quests Do t é Alegria 
Horizonte. Maiores A luta da mulher sofrida 
informações com Ronan . E da Ecologia 

' Oliveira Couto, Rua Raul Você fala com a vida 
Hennot, 11/202,30240-430 E não com a teoria 
Belo Horizonte - MG. c Mulheres fortes 

= “Com firmeza € coragem 

DOAÇÕES : No concreto do teu corpo 
" Queremos agradecer ao o  Vocêfaza vida 

“ amigo Ruben, membro do Tua rotina é de sofrimento 
grupo gay do Rio de Janeiro, . À 
o Triângulo Rosa, pela - Meu Deus! Mas quanta incoerência 
doação de livros e joínais [Que linda a mulher com consciência. 
antigos que fez ao Grupo , 

'* Dignidade. Agora temos a Nilda Lopes Penteado   

  

coleção completa do jornal 
O Lampião, o primeiro jornal do Brasil dirigido à comunidade 
homossexual e mais quinze livros para nossa leitura e informação. 
Também agradecemos ao Marcos pela doação de um livro e várias 
revistas. Agradecemos a todas as entidades e todos os indivíduos que 
vêm dando apoio ao Grupo. Se você quiser doar algum material para 
o Dignidade, ligue para a gente, estamos precisando sobretudo de 
envelopes e selos. Desde já agradecemos seu apoio. Fone: 232 9829. 

ESPAÇO CULTURAL- Teatro 

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

EXPEDIENTE 
Folha de Parreira é uma publicação do Dignidade - Grupo de 
Conscientização e Emancipação Homossexual, Registro Civil 
de Pessoas Jurídicas nº 1311i- CGC 68.604.560/0001-99. 
Endereço para Correspondência: Caixa Postal 1095, Cep 80001, 
Curitiba - Pr. Tel. (041) 232-9829. 

| Diagramação: Marcos Cordiolli & Cristina Vermelho (041) 264-5885. 

  

      
  
    

     


