
  

  

RR IT 
O Brasil se confirma no exterior como uma nação violenta. 

O massacre dos 111 presos da casa de detenção em São Paulo, o 

massacre de 8 crianças de rua na Candelária no Rio de Janeiro é 

outros tantos, incluindo a violência diária aos homossexuais. A 

corte da Califórnia concedeu asilo político ao homossexual 

brasileiro, Marcelo Tenório, pór entender que ele corria risco de 
vida no Brasil. Realmente. 

Nos últimos 10 anos; 1200 homossexuais foramassassinados 

no Brasil. Há cerca de 12 grupos de extermínio gay. É uma 
situação horrivel. Só com muita luta isso poderá mudar. Não 

vamos todos pedir asilo político, mas vamos mudar esse pais que, 
quando não mata de fome ou bala, mata pela ignorância. Não 
somos uma nação de incompetentes, mas existe uma boa dose 

deles no poder. Essa realidade irá mudar e um dia o Marcelo 

Tenório poderá voltar à sua terra. Com certeza. 

Estamos com 27.000 pessoas infectadas pelo virus da 
AIDS em Curitiba, segundo estimativa da Organização Mundial 
da Saúde. 

Nunca, jamais cem hipótese nenhuma transar sem camisinha, 

nem pensar em exceções 

% Usar apenas uma camisinha de cada vez. 
% Jamais usar vaselina ou lubrificantes à base de petróleo. 

Usar KY (da Johnson) ou glicerina. 

% Apertar o bico da camisinha durante a colocação. 
Para fazer anonimamente e gratuitamente o teste da AIDS, 

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

Disque AIDS 200 I414 

SEM CAMISINHA? 
FIQUE NO "CROQUETE!, 

  

  

Barbara 
Bárbara, Bárbara 

Nunca é tarde, nunca é demais 
Onde estou, onde estás 

Meu amor, vem me buscar 
O meu destino é caminhar assim 

Desesperada c nua. 
Sabendo que no fim da noite serei tua 

Deixa eu te proteger do mal, dos medos é da chuva 
Acumulando de prazeres, teu leito de viúva. 

Bárbara, Bárbara 
Nunca é tarde, nunca é demais 

Onde estou, onde estás 
Meu amor, vem me buscar. 

Vamos ceder enfim à tentação 
Das nossas bocas cruas 

E mergulhar no poço escuro de nós duas. 
Vamos viver agonizando uma paixão vadia 

Maravilhosa e transbordante 
Feito uma hemorragia. 

(Chico Bugrque/Ruy Guerra) 
Conta: Simone com Gal Costa 

o EXPOSIÇÃO E 
Consciência Arte-Aids 

Exposição de cartazes, slides, fotos, textos, etc sobre 
o tema da AIDS. De 9a 25 de setembro no Museu de Arte 
Contemporânea. 

NNE ISS DILO | 
Reuniões todos os sábados às 19:30. Venha discutir nas 
próximas reuniões: solidão, religião, escola, trabalho, 
felicidade e política e nós incluídos em tudo isso. 
Trav. Tobias de Macedo, 53 - conj. 03 - centro 
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BOLETIM INFORMATIVO £ 
Dignidade - Grupo de Conscientização e Emoncipução Homossexual 

Registro Civil de Pessoas Jurídicas nº 1311] - CGC 48.604.560/0001-99 

LÉSBICAS E GAYS: 
rompendo o preconceito e a 

discriminação 

Alguém, nos Estados Unidos, disse que os anos 90 seriam 

a década homossexual, Acertou. Aqui, abaixo do equador, todos 

os dias essa profecia se confirma. No início de 1990 havia cerca 

de 10 grupos organizados no Brasil. Hoje são 43 grupos 

organizados de homossexuais do Oiapoque ao Chuí. Todo esse 
movimento leva a necessidade de ações organizadoras, pois O 

preconceito e a discriminação são iguais no Norte ou no Sul. 

Ocorreu em Florianópolis, no mês de junho, o 1º Encontro do 
Homossexuais da Região do Sul. Agora estamos de malas 
prontas para o Encontro Nacional em São Paulo nos dias 04, 

05,06 e 07 de setembro próximo. 

Será um momento impar de nossa história. Nós 
homossexuais estaremos na luta pela inclusão de orientação 
sexual na constituição, para enfrentar a violência homofóbica 

contra nós. As mulheres discutindo suas questões específicas e 

muito mais. 

Todos, juntos, lutando contra a violência, o preconceito e a 

discriminação aos homossexuais. Você vai ficar de fora? 

Todos os seres humanos nascem livres e 
iguais em dignidade e direitos. 

(Declaração Universal dos Direitos Humanos - UNO - 10/12/ 

À 1948) Em   
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ATITUDES - ATIVIDADES DO DIGNIDADE 

“CONVERSANDO SE ENTENDE 
Você, que não participou do nosso seminário sobre sexualidade, 
perdeuum grande acontecimento. As discussões foram de altíssimo 
nivel, Todos que foram adoraram, Crescemos muito discutindo 
a sexualidade em relação à religião e à economia. Foi bárbaro. No 
próximo, não vá perder! Pon 

“MANUAL DE SOBREVIVÊNCIA | 
O Dignidade conseguiu uma bolsa da Kimeta Socierye do Canadá 
para produzir uma cartilha, o guia de sobrevivência do 
homossexual. Ele contará com dicas sobre AIDS, violência, seus 
direitos, sua felicidade, etc, Vamos começar logo coma elaboração. 
Sugestões serão bem vindas. E 

“VAMOS ENTRAR NESSA 
Foi aprovado pelo Ministério da Saúde o projeto do Dignidade de 
prevenção da AIDS no meio homossexual em Cunitiba. O projeto 
deverá começar a atuar na primavera e será chamado Arca de 
Noé. 

“EVOLUINDO PARA MELHOR 
“Frente a grande concorrência, foi aprovado por duas entidades 
norte americanas, OUT: a fund for lesbian and gay liberation e 
o.Funding Exchange, uma bolsa para produzir durante um ano 
uma Folha de Parreira tablóide. E um grande meio para nos 
comunicarmos melhor. Termos mais espaço, mais artigos e será 

“mais bonito. Sabemos que você irá gostar do nosso “Folhão de 
Parreira”. 

“PROJETOS FUTUROS 
Estamos pensando num programa de prevenção à AIDS com 
meninos e meninas de rua. Idéias e voluntários são bem vindos. 

“MOBILIZAR E PRECISO 
Já falamos para você, desde a primeira publicação do Folha de 
Parreira, sobre Orientação Sexual. É, o que você talvez não saiba 
é que os grupos de homossexuais do Brasil querem incluir na 

. Constituição, que talvez seja revista a partir de outubro, o artigo 
“ quediz: “Ninguém será discriminado, prejudicado ou privilegiado 
em razãode cor, raça... orientação sexual... . O sucesso alcançado 
como primeiro Boletim “Orientação Sexual”, o qual foi enviado 
a todós 6s deputádos federais E senadores, está nos estimulando 
a rodar o segundo. Fruto desta iniciativa foi a confirmação do 
Degpuitado Federal Fábio Feldmann do PSDB de São Paulo para 
a apresentação da nossa proposta no plenário da Constituinte. 
Otimo, não é? 
E por aqui? Animados com tantas expectativas, estamos 
elaborando um abaixo-assinado para pressionar a Assembléia 
Constituinte a aprovar esta lei. Iremos correr os bares, as boates, 
A Boca Maldita e outros locais. Quando encontrar o abaixo- 
assinado do Gnipo Dignidade, assine, Assine contrao preconceito 

  

  

ea discriminação aos homossexuais. Qualquer contribuição com 

os custos de correio que essa mobilização vai contrair, seja em 

selos, envelopes ou dinheiro será muito bem vinda. Fone: 232- 
9829 

COM FOME NÃO HÁ DIGNIDADE 

Sabemos que os homossexuais são um segmento da sociedade 
brasileira que sofre bastante. São discriminados, ridicularizados por 
algumas figuras públicas e até assassinados, em atitudes máximas de 
preconceito. Além de nós, vários outros setores da nossa população não 

consegue exercer de fato a cidadania plena. Entre estes, 32 milhões de 
pessoas não conseguem comer. Exatamente como você está vendo nas 
campanhas de Rádio e TV. Brasileiros que não comem. Que não suprem 
a necessidade básica do ser humano. 

Toda essa situação tem uma causa. A alta concentração de renda 
da nossa sociedade que faz uns muito ricos e à maioria do nosso povo 
viver abaixo da linha de pobreza. 

Sabemos que muito precisa ser feito para mudar esta situação. 
Uma democratização da terra, uma real distribuição de renda, um salário 
justo e bastante vergonha na cara dos governantes do Brasil. Enquanto 
isto não acontecer, algumas pessoas imbuídas de sentimentos nobres 
para o conceito de cidadania, lançaram a Campanha Nacional contra a 
Fome, a Miséria epela Vida. O Grupo Dignidade participará do comitê 
municipal contra a fome. 

Aprovamos, em nossas reuniões que entraremos com, vontade 
nesta luta pela vida. Querêmos, na 2º quinzena de setembro, começar 
uma campanha na comunidade homossexual de Cuntiba para coletar 
alimentos. 

Panicipar desta campanha contra a fome é algo tão digno quanto 
todas as outras lutas: contra o preconceito, a discriminação e a violência. 

Não fique de fora. Venha participar com idéias. Entre nessa 
também. A vida merece. Fone: 232-9829. Caixa Postal 1095, 80001-970 
Curitiba - PR. 

Anúncios I 
I Para anunciar neste espaço, telefonc (041) 232 9829, I 

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

Conta poupança nº 013-251133-2 

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) 7232-9829. 
Diagramação: Marcos Cordiolli & Cristina Vermelho (041) 264-5885. 
Assinatura: Assine à Folha de Parreira e receba a cada bimestre seu exemplar 

pelo correio em envelope fechado e discreto. 

Assinatura enual: correspondente a US$S. 

  

    Tiragem. 5.000 exemplares 
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POR SER GAY GANHA UM TRILHÃO 
O promotor aposentado Gilberto Caetano de Jesus teve êxito após 

uma luta “de quase 30 anos. Ele foi acusado de ser homossexual é 
declarado “persona non grata” no município de.Macaúbas (BA) e ficou 
afastado do cargo durante 24 anos, de 1964 a 1988. O juiz declarou que 

o Estado da Bahia deverá pagar uma indenização superior a Cr$ | trilhão. 
A luta é a saida. 

Denúncie toda forma de discriminação. 

RELIGIÃO E HOMOSSEXUALIDADE EM 
HARMONIA 

artigo da Igreja da Irmandade 

“Até há pouco tempo atrás, falar de homossexualidade em 
nossa sociedade era mexer em vespeiro. Aberração, desvio de conduta 
ou doença; era nestes termos que q assunto era discutido. 

Hoje, aparentemente, vivemos numa era mais liberal. Mas 0 
preconceito ainda existe; este tema é muito explorado pelos humoristas 
para fazer rir. 

Mas nós, como cristãos e cristãs acreditamos que este assunto 
merece um tratamento mais sério, com muito respeito, condição de ser 
humano e como tal tem que ser amado e respeitado. Sem exageros de 
amor e aceitação, mas como uma pessoa normal. 

Portanto, se uma familia hoje descobre que seu filho ou filha é 
homossexual tem que compreender que sc trata de uma tendência ou 
preferência do filho ou da filha e isso deve ser aceito e respeitado.” 

  

  

Altaira A. Martins (casada, mãe de 3 filhos e avó de um neto). Caixa Postal 214, 
75901-970 Rio Verde GO. 

Agradecemos a0 Carlos Augusto pela doação de um lindo quadro 
com o tema de prevenção à AIDS. ' 

“ABRINDO NOVOS CAMINHOS 
Parabéns a nossa mais nova musa “Glamour Drag 93”, Yna 
Gardner. ) 

“VAMOS TRANSAR - COM CAMISINHA JA 
Parabenizamos os produtores e atores da peça Vamos Transar, 

recentemente em cartaz em Curitiba. Aborda de uma forma super 

natural, engraçada participativa a sexualidade humana, também 

dando orientações excelentes sobre AIDS e o uso da camisinha. 

Vale a pena ver! 

ASSINATURAS 
Agradecemos também as assinaturas/contribuições recebidas. 

Que tal você nos ajudar também? Vide anúncio no Expediente. 
28 DE JUNHO - DIA DA DIGNIDADE HOMOSSEXUAL 

Recebemos aproximadamente 10 moções de solidariedade pela 

passagem de nosso dia aprovadas em plenária pela Câmara dos 

Deputados (proposta pelo Dep. Federal José Fortunatti - PT); por 

duas assembléias estaduais (inclusive no Paraná - proposta pelo 

Dep. Rosinha - PT) e por várias câmaras municipais.


