
  
    

EDITORIAL 

Anonovo, vidanova, novas idéiasc novas lutas. OGrupo Dignidade 
juntamente com os grupos Filos, Prometheus c o Cidadania Pleria 
terá muito o que fazer na luta para a igualdade dos direitos: combate 
à ATDS, ao preconceito é à discriminação no Paraná. 

Neste ano, no dia 28 de junho, estaremos comemorando 25 anos 
do início do movimento homossexual. Venha fazer parte da história 
da conquista da nossa dignidade humana. | 

SAÚDE 

E Carnaval! Época em que nós nos soltamos, época de muita 
alegria, muita diversão enfim muita folia na qual nossa sensualidade 
está à flor da pele. Isso é bom, é importante para relaxar depois de um 
ano todo de síress e muito trabalho. Porém, devemos fazer isso com 
uma certa responsabilidade, visto que é preciso preservar nossa 
saúde. Então, os excessos não são recomendados, apenas o excesso da 
alegria e da diversão. Quanto à relação sexual, sugerimos que sempre 
a façam com a precaução de usar a camisinha. A Secretaria do Estado 
da Saúde c à Secretaria Municipal da Saúde juntamente com os 
Grupos Dignidade, Pela Vidda, Só Vida, Precavvida c APAV estarão 
trabalhando na prevenção à AIDS neste carnaval. É necessário quê 
todos se previnam. Temos à nossa disposição o telefone Disque 
AIDS 200 1414, com informações sobre AIDS. O teste pode ser feito 
na Rua Barão do Rio Branco, 465, 2º Andarno COA. O teste é gratuito 
e anônimo. 
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PRroPAGANDA 

Neste Carnaval leve a sério a sua vida - camisinha 
sempre - seringas tenha a sua - drogas: o melhor é 
não usá-las, 

  

      

Jovem Gay 

Carlos Batista (São Paulo) 

Te olha o mundo 
Assim desta forma 

Rejeitam-te os amigos 
Sem nem entanto te entender 

Te censuras 
Teu pai, irmãos, amigos, vizinhos 

O Mundo 
Não te vê com bons olhos 
Quem sois? Perguntam... 

E cheio de calor 
Com os olhos cheios de lágrimas 

Responde teu coração 
Alguém igual a ti 

Querendo viver e fazer viver 
amando todos e a tudo 

Sem no entanto encontrar amor 
Sou esta brisa fria 

Vulcão humano 
Sedento de carinhos 

Minhas noites têm delírios 
Meus sonhos fantasiados 
São plantados de ilusões 

Não sou doente 
Nem tão pouco problemático 
Também sou filho de Deus 

Feito à semelhança 

De mess irmãos. 

Publicado no 24 Pocmas Gays do GGEB, 1982 

Reuniões todos os sábados às 19:30. Venha discutir direitos humanos, 
afamília, otrabalho, a saúde, a felicidade, a política enós gayse lésbicas 
incluídos nisso tudo. Trav. Tobias de Macedo, 53 -., 2º andar - entre 
a Praça Tiradentes e a Riachuelo. 
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TI quatro no Paraná 

Em março de 92 surgiu o primeiro grupo oficial no 
Paraná que lutava pelos direitos humanos dos 

homossexuais, o Grupo Dignidade. Foi polêmico, muita 
divulgação na imprensa, muito receio das consequências 

de se assumir publicamente. Mas fomos crescendo e 
ganhando nosso espaço, no governo, na mídia, na 

sociedade em geral. Logo em '93 foi fundado o grupo 
Cidadania Plena em Paranaguá. Agora temos 

Prometheus em Porecatu e Philos em Londrina. 
Parabéns! 

O crescimento no número de grupos de defesa dos 
direitos dos homossexuais no Paraná é um reflexo do 
quadro nacional. Em 1992 havia 20 grupos no Brasil, 

hoje contamos com 47. O desmantelamento gradativo 
do antigo sistema político, a conscientização por parte 
da sociedade de seu direito à cidadania e justiça estão 

repercutindo em nosso meio também. 
Participe! 

  

“A melhor garantia de que os direitos de 
todos serão respeitados é o interesse de 
cada um pelos seus próprios direitos”. dd. 

  

     



  

  

VISTA TAMBÉM ESTA CAMISETA 

O Grupo Dignidade mantém a contribuição de 1 % dos salários 
dos seus associados. Este montante não é suficiente para cobrir 
nossos custos. Por isso, estamos vendendo lindas camisetas 
(equivalente a 7,00 dólares - ou 8,00 dólares pelo correio) para cobrir 
nossos compromissos. Entre nesta você também. 

RECONHECIMENTO OFICIAL - OBRIGADO 

A Lei nº 8.346 do dia 17/12/93, declarou de Utilidade de Pública 
Municipal o Grupo Dignidade - Conscientização c Emancipação 
“Homossexual. Projeto do Vercador Angelo Vanhoni (PT). Obrigado 
atodosos vereadores de Curitiba, Uma demonstração de democracia, 
polêmicas à parte. 

ONDE ESTÁ O DINHEIRO? 

À prestação de contas do Grupo Dignidade do ano de 1993 está 
pronta e disponível a todos que quiscrem ter acesso. À aprovação 
acontecsu no dia 27/01/94. 

  

  

  

Despesas: 147.634,61 
Receitas: 100.940,92 
Contas a pagar: 46.693,69 
Conta poupança: 24.629.44 
Conta bancária: 
Conta bancária: 

* Conta bancária: 

1.433.393,30 Projeto Arca dé Noé 
390.475,11 Convênio da Sede 

* 98.828,71 Conta Geral - Projeto 
Cartilha Sobrevivência Gay 

A transparência da aplicação dos recursos é a melhor forma de 
fiscalização. 

ACIMA DE TUDO “A VIDA”, 
  

“Ufa”. Até que enfim. Chegou das 
Nações Unidas/Ministério da Saúde a 
timcira parcela do projeto “Arca de 
oé” - CR$ 1.410.440,00 que serão USE    

   

CAM | SINHA 

aplicados na prevenção à AIDS coma 
comunidade homossexual masculina 
de Curitiba. Cinco multiplicadores de 
informações e voluntários percorretão 
os locais de lazer e pegação levando 
informação sobre como evitar a 
contaminação pelo virus HIV. 

Precisamos da colaboração de todos 
- principalmente dos proprictários das 
saunas, boates é bares. 

  

AIDS - tô fora. fui comprar camisinha 
  

  

  
  

CurrTas E RÁPIDAS 

  
  

UM LUGAR QUE RESPEITA VOCÊ 
  

** II ERSHO - Encontro Regianal Sul de Homossexuais, dias 1, 

263 de abril de '94 - informações: Nuances, Caixa Postal 
1747, 90001-970 Porto Alegre - RS. 

tr Passeata Internacional pelos Direitos Humanos de Gays e Lésbicas 
em Nova lorque - dia 26 dc junho '94. Informações: Stoncwall 25, 208 
West 13th Street, New York, NY 10011-7799, EUA. 

te IV Olimpíada Internacional de Gays e Lésbicas c Festival Cultural 
- 18a 25 de junho - Nova lorgue. Informações: Gay Games IV, 19 
West 21 Streer, Suite 1202, New York, NY 10010, EUA. 

tr Senhor Secretário de Segurança Pública Dr. Maacir Favetti 
onde estão as respostas aos ofícios sobre os assassinatos? (nº 
642/93 do 12/11/93 protocolo 1.525.337-1, nº 655/93 do 15/12/ 
93 protocolo 1.525.866-1) 

Polícia para quem precisa de polícia - pelo fim da impunidade 
Parabéns à Vânia, ao Jessé, Carlos c Alexandre por terem 

passado no vestibular da UFPR c ao Tobias na PUC. O 
Dignidade estará bem representado. 
A partir do dia 1 de fevereiro haverá plantão na sede do grupo 
todas as tardes, das 14:00 às 18:00 horas de segunda à sexta. 
Venha conhecer, 
A camisinha mais barata estã na Farmácia Minerva. Procon Gay 
À ASBRAGEL, Associação Sul-Brasileira de Gays e Lésbicas 
está à disposição para assessorar a fundação de novos grupos. 
Contato: Caixa Postal 5165,80061-970 Curitiba - PR. 

ReuaiÃo com DIGNIDADE 
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Membros do grupo Dignidade conversaram com 11 seminaristas 
dominicanos e 45 irmãs da Divina Providência sobre o trabalho 
executamos na área da homossexualidade c da prevenção à AIDS 
junto com os trabalhadores do sexo. O debate foi rico comcerteza para 
ambas as partes. 

MULHERES AFINS 

Às pessoas que quiserem saber mais sobre a vivência lésbica estão 
recomendadas a entrar em contato com o Grupo Afins, Caixa Postal 
716, 11001-970 Santos - SP. O grupo edita uma simpática revista 
chamada “Femme”. 

  

  

Expediente 

Folha de Parreira é uma publicação do Grupo Dignidade - Consctenisaação e 
Emancipação Homossexual, Registro Civil de Pessoas Jurídicas nº 13111 -GCG 

68,604.560/001-99, Membro da Insernarional Lesbian and Gay Association e 
ASBRAGEL - Associação Sul Brasileira de Gays e LésbicasUtilidade Pública 
Estadual, Lei nº 10.459. Utilidade Pública Municipal, Lei nº 8.346. Endereço 

para correspondência: Caixa Postal 1095, 80001-970, Curitiba - PR. Tel: (041) 
232-9829 

Editor: Toni (interino) 
Calaboração:Vânia, Chico, David, Carlos, Marcos e Toni 
Revisão: Felipe 
Diagramação: Marcos Cordiolli & Cristina Vermelho (041) 264-5885. 
Assinatura: Assinc a Folha de Parreira « receba a cada bimestre seu exemplar pelo 

correio em envelope fechado c discreto. Assinatura anual: comesponde a US$ S. 
Tiragem: 10,000 exemplares     
  

  

  

  

Contra-mão Danceteria: Rua Mal. Deodoro, 46, Centro, Joinville 
- SC. (Divirtam-se). 

Uma ViTóRIA DO EsPIRITO SANTO 

Realizou-se nos dias 22, 23 e 24/01/94, na cidade de Vitória - ES, 
o 11 Encontro Nacional de Travestis é Liberados, promovido pelo Grupo 
Astral (Associação dos Travestis e Liberados / RJ) € a Secretaria de 
Estado da Justiça e Cidadania / ES. Houve uma passcata € discutiu- 
se sobre saúde, identidade, cidadania c prostituição. O Encontro teve 
a presença do Secretário de Estado, Sr. Roberto Viana Soares (parabéns 
e obrigado). O Grupo Dignidade foi representado lá. As 400 marmitex 
foram patrocinadas pelo quartel da Polícia Militar, teve ainda o apoio 
do ISER, a Brahma, Chocolates Garoto e outros. Curitiba c Paraná 
vamos seguir o exemplo? 

AIDS: com OS SEUS DIAS CONTADOS 

Nosso projeto “Arrastão da Vida” terminou a 1º fase no dia 1º 
dezembro de 93. Nossa avaliação foi que o projeto deu certo e poresta 
razão teremosa 2'fase. Balanço: atendemos 622 pessoas semanalmente 
(386 prostitutas, 117 travestis c 119 michês). A 2º fasc do Arrastão 
iniciará dia 04/02/93, sexta-feira. Os trabalhadores do sexo interessados 
em adquirir camisinhas deverão comparecer às sextas-feiras às 15:00, 
16:00, 17:00 e 18:00 horas na sede do grupo Dignidade. 

Só QUEREMOS SER FELIZES 

Quando uma pessoa sentc atração sexual e vontade de transar com 
outra do mesmo sexo, cla é considerada homossexual. Tanto o 
homem como a mulher podem sentir atração pclo mesmo sexo. 
Existem muitos preconceitos e mitos a nosso respeito. Costuma-se 
pensar que os homens são afeminades, com trejeitos exagerados, que 
se dedicam sempre às mesmas profissões, como por exemplo, 
costureiro, cabeleireiro, enfermeiro. Das mulheres dizem que são 
machonas, mandonas, com jeitão de homem. Existem simesses tipos, 
mas nem todos os homossexuais são assim c nem todos os 
estercotipados são homossexuais. 

Grande parte das pessoas tem receio cm relação aos homossexuais. 
Isso gera atitudes agressivas a nós. Chamar, por exemplo, de bicha, 
veado, sapatão é um sinal de agressividade. Não há razão para isso. 
Nós homossexuais somos pessoas comuns, como quaisquer outras. 
Apenas somos diferentes na escolha de nossos pareciros. OK. Vamos 
todos set felizes. 

  

  

CONTRIBUIÇÃO 

Colabor&B'Grupo Dignidade na luta pelos direitos de todos nós 
Caixa Econômica Federal 
Agência Nº 369 - Pça Carlos Gomes, Curitiba 
Conta poupança nº 013-251153-2 Associação Dignidade 

  

ou 
Banestado (038) 
Agência Nº 272 - Pça 19 de Dezembro, Curitiba 
Conta corrente nº 113089-7 Associação Dignidade      


