DITORIAL

UMA CAMISINHA SÓ

Não pense que usar duas camisinhas é à melhor solução para praticar
osexoseguro. E, talvez, a pior. Uma camisinha sobrea outra pode, com
os movimentos do pênis, fazer com que uma se esfregue na outra até
arrebentar. E arrebentada, adeus segurança! Use apenasuma camisinha
e prefira as que já vêm lubrificadas. Nunca use lubrificantesà base de
vetróleo, vaselina ou outras lubrificantes como: azeite, margarina,
maionese, etc... Existe no mercado um lubrificante à base de água

Vocêleu no último Folha de Parreira que nós completamos umano
de existência e, como manda o nosso estatuto, uma nova direção foi
eleita. O presidente continua sendo o Foni Reis, mas contamos
com três pessoas novas na diretoria nos cargos de, Vice Presidente,

Tesoureiro e Secretário Geral. Nós temos várias comissões extras
que ajudam a levar a bandeira adiante. O trabalho é árduo mas
gratificante e a nova diretoria está super empenhada em levar cada
vez maisa luta contra o preconceito e discriminação que sofremos

chamada

no dia a dia a todos os cantos do Estado do Paraná, bem como

Este número é assustador.

Anossa principal meta é levara conscientização de nossa orientação

sexual. Por que insistem em dizer que somos isso ou aquilo? Não :
somos inferiores a ninguém. Somos gente, homens e mulheres que *
querem somente ser felizes com a nossa orientação sexual. Vamos
transar usando camisinha e valorizar a nossa Vida. Afinal, claé bela.
— nm

Os conservadores é que querem torná-la horrível, mas a luta do -.
DIGNIDADE junto com todos nós, homossexuais, vencerá esta
hipocrisia que insistem em nos rodear. Contamos com sua
colaboração junto ao Grupo e sua nova diretoria para avançarmos
na conquista de ideais.

A BOCA NO TROMBONE

Apesar do nosso pequeno espaço. queremos criar esta seção. Escreva

ou telefone e conte tudo. Se você sofreu ou presenciou qualquer forma
nós iremos

por todos

os especialistas;

a

.

camisinha, NUNCA.

De um livro da 7º série.
tua

to

(AL), Renildo José dos Santos
que foi afastado de seu cargo
por terassumido em uma rádio

Seja sexo vaginal, anal ou oral. Faça-o sempre

com CAMISINHA, Não queremos que este número de infectados
aumenteevocêpodeajudaraestag
esses dados. Usea CAMISINHA

local que era homossexual. O

SEMPRE e convença seus colega» « usarem. Vamos valorizar a vida.

Se você fez o teste e deu negativo, mais do que nunca você tem que
usar camisinha para que não se infecte. Não podemos brincar com a
vida. Se deu posttivo/o COA conta com atendimento psicológico, caso
você queira usar, e não pense em vingança ou coisas de baixo astral.
Você está vivo e deve curtir a vida. Você pode continuar transando,
desde que use camisinha em qualquer forma de sexo “Assim, vocêgvita
contaminar o seu parceiro c evita receber uma nova carga do virus, que
pode ser fatal. Não se envergonhé de comprar camisinhas. Você é o
consumidor e tem direito a comprar o que quiser, principalmente se
é 2180 que pode salvar sua vida o
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Triângulo Rosa e Nós por
Exemplo do Ria de Janeiroe o
Grupo Dignidade compraram
a briga para que o vereador
reassumisse seu cargo. Apesar

das nossas atitudes junto aos senadores e deputados federais,
Ordem dos Advogados do Brasil e entidades de direitos humanos,
a truculência dos “coronéis” da política alagoana deram fim à vida
de Renildo José dos Santos. O Grupo Dignidade junto com todos os
grupos homossexuais do Brasil e entidades de direitos humanos
nacionais € internacionais continuam na luta para que a justiça
puna exemplarmente os quatro assassinos de Renildo.
Queremos externar a todos os leitores do Folha de Parreira nosso

profundo pesar pela morte deste ser humano. Sua vida em favor dos
simples da sua cidade não prevaleceu para a conservadora elite
política de sua cidade. Os moralistas só conseguem ver a nossa
orientação sexual. Mas este crime não ficará impune, pois nunca

tivemos tanta força e união como agora. No primeiro mundo,
alguns grupos de homossexuais falam em década gay. Passeatas
enormes em todas as principais cidades do mundo e nós estamos
neste bonde para conquistar o que é nosso e barrar o preconceito
contra nós, homossexuais. Basta de violência. Abaixo
o preconceito!
Viva Renildo! Viva o Movimento Homossexual Brasileiro”

Pe

uma enorme falta de respeito para com o ser humano.”

Vocês viram na Folha de
Parreira nº 6 0 que aconteceu
ao vereador
de Coqueiro Seco

não. Precisamos é ter consciência de que a prevenção é a cura de hoje
e esta prevenção tem um nome: CAMISINHA. Não transe sem

“E a atração por pessoas do mesmo sexo. Existem homens e mulheres
homossexuais. O homossexual é uma pessoa absolutamente igual às
outras... A homossexualidade não é viíció nem doença. A orientação
sexual de uma pessoa deve ser respeitada: Piadas, comentários
grosseiros sobre homossexuais ou, pidr ainda, ofensas a uma pessoa
que tem essa caracteristica demonstram uma profunda ignorância e
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Que fazer? Deixar de transar? Claro que

ted

publicar e tentar encaminhar junto aos órgãos competentes.
Discriminação no trabalho, no lazer, nos meios de comunicação e '
qualquer outro lugar ou atividade é crime. Está na Constituição. Não
secale. Denuncie. Só coma sua denúncia poderemos começar a varrer
o preconceito de nossa sociedade, Ligue para 232 9829 ou escreva para
Caixa Postal 1095, 80001-970 CURITIBA - PR. Estamos esperando
sua ligação.

O QUE É HOMOSSEXUALIDADE?

é recomendado

A última estimativa da AIDS no Paraná mostra que a cidade de
Curitiba tem 44 mil casos de pessoas infectadas com o virus da AIDS.

estas atividades está a inauguração de nossa sede: um espaço que
centralize e oriente a luta das lésbicas e gays do Paraná,

por ser homossexual,

que

DADOS EPIDEMIOLÓGICOS

Temos um farto calendário de atividades para o ano todo e entre

de violência ou discriminação

KY,

glicerina também é recomendada.

informações sobre AIDS.
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Quinzenalmente aos sábados - a partir das 19:00 hs
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- ATIVIDADES DO DIGNIDADE

“ TRAVESTIS

introduzindo “legislação de status igual” para proteger as tésbicas e

UNIDOS E LUTANDO

Dia 14/05/93 haverá o Primeiro Encontro Nacional de Travestis e

TODO MUNDO CONTRA A AIDS

«Liberados promovido pelo recém-formado Grupo Astral no Rio de
Janeiro. Os temas são: saúde, violência, e a reforma constitucional.
“ Informações: Mônica ou Jô, tel. 021 265 5747.

Dia 23/05/93 - venha conosco comemorar a 10º Vigília Internacional
em Selidariedade às Vítimas de AIDS. Várias atividades ocorrerão

em todo o mundo. Aqui em Curitiba, faremos
feirinha do Largo da Ordem. Este evento será
« organizações que lutam contra a AIDS na
“ Secretarias Estadual e Municipal de Saúde.

“também,
SEXUALIDADE EM DEBATE

DIA INTERNACIONAL DA DIGNIDADE GAY

uma concentração nã
realizado por todas as
cidade, inclusive as
Veriha se solidarizar

Dia 28 de junho é o dia mundial da dignidade homossexual. Estamos
aceitando idéias e sugestões para comemorar este dia, sugerimos a
todos os locais gays que comemorem conosco com promoções
especiais.
A primavera em Washington começa coma cara de luta e felicidade.

Mais de 1 MILHÃO de gays e lésbicas de todos os Estados Unidos
marcharam sobre a capital exigindo mudanças na legislação para
garantir seus direitos civis, maiores verbas para a pesquisa da AIDS

esperamos contar com sua participação, pois precisamos entender

mais a sexualidade. Os temas serão: sexualidade e religião;
determinismo biológico; sexualidade e economia. As inscrições

e o fim de preibição

pelo fone 232 9829 ou com os membros do Dignidade.
AIDS E A COMUNIDADE

direitos dos homossexuais, foiconvidada pelo presidente Bill Clinton
à(posição de 2* Secretária do Departamento de Moradia e
Desenvolvimento Urbano.

Nalrianda do Sul, onde é contra lei para duas pessoas do mesmo sexo
transar, a nova Presidente da n=-*», Mary Robinson, recebeu 34

,

de Hitler os homossexuais eram

perseguidos para servirem de cobaias em experiências excêntricas e,
para diferenciá-los entre tantos judeus, traziam no peito como crachá
um triângulo rosa (nosso simbolo internacional hoje).
“O que pode um hetero, pode um homo também”, foi o titulo da
“ discussão acontecida em Haia ou Den Haag (Holanda), na 2º Câmara,
noúltimo mês. Ministro Dales (do Interior) comandou a conversação
presidentes e representantes de movimentos e associações gays
falaram sobre: Discriminação, Política, Direitos e, finalmente, sobre
“Libertação Homossexual”.
Anderson Antoniacomi

ESPAÇO CULTURAL
O Presidente do Grupo Gay da Bahia, Luiz Mott, lançou no dia 15
de abril seu mais recente livro, Rosa Egipciaca - uma sania africana
no Brasil, Trata-se de uma escrava africana que viveu em Minas
Gerais e no Rio de Janeiro na primeira metade do século XVII e que
foi presa pela Inquisição de Lisboa. Viveu como prostituta por mais
de uma década, até que se manifestou seu Espírito, convertendo-a em
“Esposa da Santíssima Trindade”... Maiores informações : GGB,
Caixa Postal 2552, 40022-970 Salvador - Ba.

lésbicas e gays em 12 de dezem... passado. Os representantes da

Queremos agradecer ao Ivo pelos três livros doados à biblioteca do

Dignidade. Agradecemos, igualmente, a todas as outras doações de
material de expediente, recortes de jornal e apoio na produção e

comunidade homossexual foram muito bem recebidos e, entre outras
coisas, o novo govemo indicou sua intenção de reformar a lei,

o

Anúncios

Para anunciar neste espaço,

SOMOS DOIS .NO PARANÁ

telefone (041) 232 9829.

Apoio jurídico - Agora você pode orientar-se juridicamente
através do telefone (041) 224-9870 e esclarecer gratuitamente

Já falamos para você que em Paranaguá existe o Grupo Cidadania
Plena: Agora informamos que já está registrado e tudo mais como
manda a lei. Os homossexuais do litoral agora podem contar com o
Cidadania Plena para defender os seus direitos. Procure a Bete, pois
defender-se é legal.

suas dúvidas. A advogada que nos presta este serviço solidário

também facilita o pagamento de seus honorários nas áreas
: civil, trabalhista e criminal. Confira.

Los

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

GAYS CONQUISTANDO ESPAÇOS
Aconteceu em 29 de março na bela cidade de:Belo Horizonte o
Encontro Gay Mineiro. Minas Gerais -é um dos poucos

Contribuição

estados do Brasil que ainda não tem um grupo: para defender os
Parabéns a todos os homossexuais de Minas,

CARTA RECEBIDA

", Você sabia que no. Holocausto

DOAÇÕES.

ÚLTIMOS DIAS DA HOMOFOBIA

visando ainclusão da expressa proibição de discriminar por Orientação
Sexual, temos recebido muito apoio internacional, principalmente
naforma deexemplares de legislação antidiscriminatória da Austrália,
Nova Zelândia, Israel, Holanda e do Canadá.

homossexuais. Com este encontro, os homossexuais mineiros dão o

A

“ Roberta Achtenberg, de 42 anos, há muitos anos uma ativista para os

LUTA MAIOR

primeiro passo para um grupo de luta pela felicidade e liberdade gay.

armadas.

LÉSBICA COMPETENTE

Nas preparações para o projeto de reforma da Constituição Federal,

Primeiro

nas forças

com certeza.

Está em fase de discussão a criação do L.E.€.C, Livre
Espaço Cultural
da Comunidade para AIDS. É uma iniciativa
da Secretaria Estadual de Saúde, com o apoio das
organizações que trabalham com AIDS e contará com um
espaço para estudos sobre AIDS e servirá para atividades
culturais envolvendo o tema da AIDS.
NOSSA

de homossexuais

"manifestação foi uma das maiores que a capital americana já viu. Nós
ainda não conseguimos marchar sobre Brasilia, mas chegaremos lá

começam dia 17 de maio e vão até dia 10 dejulho. Entre. em contato

os gays de discriminação por razões dee orientação sexual,

€ juntamente com outros ministros, lideres de partidos de oposição,

-- NÃO ESTAMOS SÓS

Dia 17 de julho
realizaremos um seminário para discutir
SEXUALIDADE. Nós mesmos estamos preparando-o séminário e
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'Caixa Económica Federal|
-ÁAgência nº 369- Praça Carlos Gomes, Curitiba
Conta poupança nº 013-251153-2

EXPEDIENTE
Folha de Parreira é uma publicação do Dignidade- Grupo de
Conscientização e Emancipação Homossexual, Registro Civil
de Pessoas Jurídicas nº 13111- CGC 68.604.560/0001-99.
Endereço para Correspondência: Caixa Postal 1095, Cep 80001,

Curitiba - Pr. Tel. (041) 232-9829,
Diagramação: Marcos Cordiolli & Cristiná Vermelho (041) 264-5885.
Assinatura: Assine a Folha de Parreira e receba a cada bimestre
seu exemplar pelo correio em envelope fechado e discreto.

Assinatura anual: correspondente a $5 dólares US.
| Tiragem: 5.000 exemplares

