
      
  

  

Ci UR 
os outros Folhas de Parreira, você leu notícias sobre os 
Estados Unidos, Europa, Irã, Argentina e de quase todo 
omundo. Estas notícias deixaram claro que não importa 
a nação. O gay ca lésbica são, em maior ou menor grau, 
discriminados. 

É por termos problemas tão comuns que existe um organismo 
-“ internacional de gays c lésbicas. Exatamente: a International 
Lesbian and Gay Association (ILGA). Sua sede executiva fica na 
Europa € há aproximadamente 500 grupos no mundo inteiro que 
são filiados. 

O mais novo sócio desta liga é o Grupo Dignidade. 
O processo de aprovação é bastante criterioso, mas conseguimos 

seraprovados. Agora somos membros de algo muito maior: a ILGA. 
Nossa luta está em sintonia com todo o mundo lésbico-gay e 
principalmente com você, gay ou lésbica da cidade de Curitiba. 

Agora estamos mais fortes para enfrentar a discriminação e a 
violência. À ILGA c o Dignidade estão do nosso lado. 

  

Ê . 
E tempo de agir 

Desde o último Folha de Parreira, wês pessoas conhecidas por mim 
ficaram sabendo que estão com o vírus HIV. Mais duas morreram de 
AIDS. Estou revoltado. Revoltado que isto aconteceu com elas revoltado 
que a maioria das pessoas continuam sendo avestruzes face à ATDS. 

A AIDS está poraí. O ditado diz: “Quem vê cara, não vê AIDS”. Apesar 
de ser um lugar comum, é a verdade absoluta. Pintou uma transa, um 
tesão de pessoa, e você pensa: “AIDS: não vai acontecer comigo”. 
justamente assim que você está se arriscando. A AIDS é um inimigo 
invisível, Não tem como você saber se a pessoa está contaminada ou não, 
seja ela entendida, careta, forte, linda ou coma for. Você gosta de jogar 
roleta sussa? Então, transe sem camisinha. O projétil, neste caso, é o vírus 
do HIV. O resultado é o mesmo: é a sua vida que está em jogo. 

Tem sentido em ter vergonha da camisinha? De insistir em usar 6 
único método de proteção contra a AIDS? Você não vai passar por 
situações muito mais constrangedoras se você ficar doente de AIDS? A 
famílha, os amigos, o emprego, os vizinhos... Usar sempre camisinha não 
é vergonhoso, é bom senso, Pense bem. (David) 

Saúde - Lembretes: 

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

KY (da Johnson), glicerina ou mesmo cuspe. 

* Apertar o bico da camisinha durante a colocação. 
| 

I Para fazer anônima e gratuitamente o teste da AIDS, dirija-se ! 
ao COA no prédio da Saúde Pública na rua Barão do Rio 

I Branco, 465, 2º andar, corredor B. - Disque AIDS 200 1414 

  

Olha nós aqui 

Mulheres, ah, as mulheres! 

Maria, Fernanda, Vânia, Amélia, Escolástica. 
Alta, magra, gorda, baixa. 

Sofrida da vida. 
Condenada por Deus. 
Culpada de pecado. 

Queimada como bruxa. 

Apedrejada como adúltera. 
Lutadora. Bonita, Necessária. 

Te deram o dom da vida. 
Mas não te deram vida. 

Reivindicam o teu direito a ser amada 

e não te dão o direito de amar. 

Mesmo assim, fugaz € sorratcira. 
Você perdoou Deus. 
Esqueceu o pecado. 
Ápagou a fogueira. 
Escapou às pedras, 

E tornou-se livre. 

Teu corpe, teu útero, tua vagina não é mais 

uma simples aparclho reprodutor. 
Agora tem vida 

Gritando alto 

Nas camas quentes da fria Curitiba 
Teu prazer é tanto, que socializaste com outra mulher. 

És linda na forma de viver 
És lésbica. (Jessé) 

  

V/A 

Reuniões todos os sábados às 19:30. Venha discutir nas próximas 
reuniões: ideologias, sexualidade, educação, relacionamento, direitos 
humanos, AIDS, sociedade, cultura, política e nós inserido em tudo isto. 
Trav. Tobias de Macedo, 53 - conj. 03 - centro 
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! Registro Civil de Pessoas Jurídicas nº 13111 - CGC 68. 58,604, 560/0001-99 
4 Fitiado à ILGA - Utilidade Público Estadual. Lei nº 10.459 

No último dia 27 de setembro, o governador do Paraná, 
Roberto Requião, assinou o decreto sancionando a Lei nº 10.459, 

que já havia sido aprovado na Assembléia Legislativa c que tornou 
o Grupo Dignidade Utilidade Pública do Estado do Paraná. Isso é 
uma grande vitória para todos nós. 

O falso moralismo que havia nas esferas políticas foi rompido 
" em parte com esta decisão. 

: A discriminação não acabou. Mas foi reconhecido que não 
“somos uns “inúteis”. Somos sérios e responsáveis. 

: Lutamos para que todo ser humano, hetero, homo ou bi, seja 
, respeitado como cidadão, para que todos possam ter acesso à todas 
» asinformações e mecanismos que possam barrar o avanço da AIDS. 

Que cesse a violência contra os homossexuais e que a Justiça 
seja feira, de forma clara e transparente. 

O nosso reconhecimento como utilidade pública, etãosomente 
o real valor de lutas por emancipação, conscientização e liberdade 
de ser o que somos. 

Õ Grupo Dignidade, hoje uma utilidade pública, é resultado 
de todos nós. Você que ainda está fora, venha € torne à Dignidade 

“ uma utilidade sua, também. 

PAS MAIOR UTILIDADADE DA VIDA 

SRS há PLENAMENTE 
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     ATITUDES - ATIVIDADES DO DIGNIDADE     
; Mobilização cresce 

“gs Vi Encontro de Lésbicas e Gays, em São Paulode 5 a 8 de setembro 
“último, foi um importante fórum no qual discutimos nossas questões 

e nossas bandeiras de luta. Contou com a participação de 14 grupos 
“e em torno de 60 gays e lésbicas. Foram 3 dias de importantes 
discussões que fortaleceram em muito a nosso movimento. 

Ampliando nossas metas 

O Grupo Dignidade foi eleito para o Conselho Municipal de Saúde. 
“E o reconhecimento ao importantetrabalho que estamos desenvolvendo ' 
“em todas as questões de saúde da cidade de Curitiba, inclusive nas 
questões relativas à AIDS. 

"* Nosso recadinho 

à Veados americanos trazem o virus da AIDS 
para o Rio no Carnaval. 
Vcados organizados de São Francisco conseguem | 
Controlar a propagação do mal. 
Só-um genocida cm potencial 
- de batina, de gravata ou de avental - 
pode fingir que não vê que os veados 
- tendo sido o grupo-vitima preferencial - 
estão na situação de liderar o movimento prá deter 
à disseminação do HIV... 
Americanos (Caetano Veloso) 

Recomendações de leitura 

Sc você deseja ter acesso a mais publicações que trata da 
homossexualidade com respeito e dignidade, indicamos duas: 
Nós por Exemplo, 
Rua Visconde de Pirajá, 127/201 - Ipanema 
2222410-001 Rio de Janeiro - RJ 
Gato 
Caixa Postal 3331 - 01060-970 São Paulo - sP 
Boa leitura - 

As mulheres falam 

Agora, todas as quartas-feiras, a sede do Dignidade está aberta a todas- 
.as mulheres de Curitiba. Um espaço para que clas possam discutir 
"sexualidade, machismo, aborto, feminismo, AIDS e mais. É uma 
forma de organização para barrar esta situação em que persiste a' 
“discriminação. 
“Entrar em contato com a Vânia através da Caixa Postal 1095 ou pelo 
telefone 232 9829. 

Anovela continua 

. Nosso projeto para incluir o artigo que proiba a discriminação por, 
- - orientação sexual está parado. À situação em Brasília realmente está, 
“úma confusão tremenda. Corrupção, deputado vendido, CPI. Um 
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verdadeiro mar de lama. Entretanto, temos recebido mais de 800 
assinaturas de abaixo-assinado nos apoiando. Também informamos 
que recentemente o Código de Direitos Humanos da Nova Zelândia 
foi modificado para incluir orientação sexual. 

Discutindo a sexualidade 

De 29 de novembro é 3 de dezembro, no Cine Ritz, teremos o 
Festival de Manifestações da Sexualidade, Esse festival começou 
em Nova lorque e já correu as principais cidades do mundo, 
incluindo Rio e São Paulo. 
E uma promoção do Grupo Dignidade, com apoio da Fundação 
Cultural de Curitiba e as Secretarias Municipal e Estadual da Saúde 
Vai ser um marco em nossa cidade. Não perca. 

Investindo na formação 

Nos dias 13 e 14 de novembro os grupos gays/lésbicos da região sul 
e pessoas interessadas participarão do seminário sobrc ativismo 
lésbico-gay. Também scrá discutida a estruturação da Associação 
Sul Brasileira de Gays e Lésbicas. Venham participar. 

Solidariedade é preciso 

Gente, sabemos que a economia do Brasil está péssima. Saláries em 
baixa. Inflação em alta. Gente passando fome. Um caos financeiro, 
A situação está difícil. Ajude o Grupo Dignidade, 
Deposite qualquer quantia na Caixa Econômica Federal... Conta 
poupança 013-251153-2/Ass. DG CE Homossexual. Agência 369 
- Praça Carlos Gomes, Curitibaçou envie cheque nominal cruzado 
para a caixa postal, 

Cidadania para todos 

Apoio juridico - Agora você pode orientar-se juridicamente através 
do telefone (041) 224-9870€ 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. 

Lembrar para não esquecer 

A violência para com os homossexuais continua em todos os níveis. 

  

  

  

Expediente 
Folha de Parreira é uma publicação do Dignidade - Grupo de Conscientização e 
Emancipação Homossexual, Registro Civil de Pessoas Jurídicas nº 13111 - GCG 
68.604.560/001-99. Membro da International Lesbian and Gay Association. 

Utilidade Pública Estadual, Lei nº 10.459. Endereço para correspondência: Caixa 
Postal 1095, 80001-970, Curitiba - PR. Tel: (041) 232-9829 
Editor: Jessé 
Colaboração: Marços, Toni & David 
Revisão: Felipe 

Diagramação: Marcos Cordiolli & Cristina Vermelho (041) 264-5885. 
Assinatura: Assine a Folha de Parreira e receba a cada bimestre seu exemplar peio 
correio em envelope fechado e discreto, Assinatura anual: corresponde a US$ 5. 
Tiragem: 5.000 exemplares       

  

  

Um colega nosso foi espancado e roubado e não morreu por muita 
sorte. Seja criterioso na seleção dos seus parceiros. 
A impunidade dos assassinos dos homossexuais continua.. As 
investigações estão paradas na data de 21 de outubro. 

E importante termos uma consciência 
homossexual? 

Sim! E muito importante porque com isto nós aprendemos o que é 
espirito de solidariedade, o que é amor homossexual, e com isto fica 
forte o suficiente para enfrentar a homofobia da sociedade muitas 
vezes machista c preconceituosa. 
Um homossexual que tem uma consciência da sua orientação sexual 
formada e madura sofrerá menos c viverá mais plenamente, pois terá 
se encontrado. . 
Muitos homossexuais vivem toda sua vida em constante conflito de 
personalidade e com isto tornam suas vidas um inferno, Quando se 
dão conta do que perderam, já é tarde. 
O Grupo Dignidade debate esta situação constantemente. Venha 
participar desta discussão. 
Participe. Solidarize-se. 

Formando nosso patrimônio 

Apelo à comunidade: precisamos de sua ajuda ou suas Tdáias para 
conseguirmos material de expediente, cadeiras, estantes, TV e video 
para ampliar as atividades na sede. 

     
    

EU QUERIA 
100.000 
CAMISINHAS 
   

  

 


