
  
  

Ed ilorial 
No país da URV, FHC e modelo semcalcinhaa seleção 

“de futebol se prepara para a copa do mundoe certos políticos 
ensaram seus discursos para nos engabelar na próxima 
eleição. 

Inflação. Eleição. Seleção. Corrupção. Tanta coisa que 
esquecemos que somos gente, cidadãos, seres humanos. 

Em Morretes, um edital da Prefeitura alertou a 
população para a possível contaminação de Sérgio Barbosa |, 
pelo vírus da AIDS. Não bastasse os preconceitos, a 
discriminação, agora invadem a privacidade das pessoas € à 
tornam pública. Vejam só o episódio de Itamar e Lilian | 
Ramos. | 

1 

! 
4 

Nossa vida sexual é tomada como nossa única , 
característica e isso fundamenta todo o preconceito E a 
discriminação da sociedade. Existem questões que não 
podem ser publicadas sem autorização das pessoas. Nossa , 
orientação deve ser respeitada sempre. Lutemos para que | 
isto não aconteça mais. 

Saúde ' 

AZT: Onde adquirir: 
São Paulo.............. (011)241 1874 
certesaeesearersceresearentco cerrado 492 3166 1.300 
Rio de Janeiro ...... (021) 226 9065 
Recife... (081) 326 1917 
Porto Alegre ......... (051) 222 5704 

Sexo Seguro 
A partir do dia 1º de maio, haverá oficinas de sexo 
seguro aos sábados às 19:00 horas na sede do Grupo 

Dignidade. Venha conhecer mais sobre como se ” 
proteger de doenças sexualmente transmissíveis. 

Cada participante receberá 3 camisinhas - 
projeto Arca de Noé. 
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Relembrando 
Temos à nossa disposição o telefone Disque AIDS | 
200 1414, com informações sobre AIDS. O teste 
pode ser feito de forma gratuita e anônima no COA 
- Rua Barão do Rio Branco, 465, 2º Andar no COA. | 

  

Liberdade 

Quero gritar 
Me libertar 

Ser feliz 
E sem mordaça. 
A minha raça 

Tem raiz. 
Eu quero pensar, 

Que quero falar, 
Eu quero gritar 
E quero amar. 

Por que só eu não posso amar! 
Se é de nós todos o sol, 

De todos nês o mar, 
AA vida, o céu, o arrebol, 

Por que só eu não posso amar! 
Se o vento balança as palmeiras 

E o galo canta pra despertar, 
Se têm perfumes as roseiras, 

Por que só eusião posso amar! 
Se a chuva faz correnteza 

É as ondas vivem a brincar, 
Se Deus nos deu a natureza, 

Por que só eunnão posso amar! 
Se tudo isto é verdade, 

Eu quero pensar, 
Eu quero falar, 
Eu quero gritar 
LIBERDADE! 

Morinósio Filho (Paraná) - 24 Poemas Gays - SCB 

Ms dia 

Reuniões todos os sábados às 19:30. Venha discutir direitos humanos, 
afamília, o trabalho, a saúde, a felicidade, a politica enós gayselésbicas 
incluídos nisso tudo. Trav. Tobias de Macedo, 53 -., 2º andar - entre 
a Praça Tiradentes e a Riachuelo. 
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BOLETIM INFORMATIVO 

RE o a 
Registro Civil de Pessoas Jurídicas nº 13111 - CGC 68. soa: 560/0001-59 

Folha 
+ de ci 
Parreira 

Filiado à ILGA e à ASBRAGEL - Utilidade Pública Estadual, Lei nº 10.459 
Utilidade Pública Municipal, Lei nº 8.346. 
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Rumo ao 3º ano 

À segunda fase do projeto Arrastão da Vida já está em execução. 
Todas as sextas-feiras das 15 às 18 horas, teremos um plantonista 
para conversar com os trabalhadores do sexo e às sextas-feiras das 
19às 20:30com os travestis para falarde direitos humanos, dignidade, 
AIDS e afins e entregartemos 6 camisinhas. 

Expandindo nossos ideais 

O projeto Arca de Noé está chegando aos bares, boates, saunas, 
banheiros de pegação c aonde houver um babado que possa resultar 
numa transadinha. Estaremos levando informações sobre DSTY/ 
AIDS. O Dignidade estará informando sobre sexo seguro para 
termos uma vida digna c saudável. 

Liberta ndo-se em grupo 

Além dos projetos que levamos para combater a AIDS, temos as 
nossas reuniões semanais todos os sábados às 20 horas, discutindo 
nossas questões de gays c lésbicas, confraternizando, sendo 
attênticos e dignos cidadãos brasileiros. 

Valeu a experiência 

A proposta de emenda para a inclusão na constituição federal da 
específica proibição de discriminar por razões de orientação sexual 
infelizmente foi rejeitada pelo relator da Revisão, Nelson Jobim. 
Apesar de valiosos esforços e um “destaque” por parte do Deputado 
Fábio Feldmann, a votação foi a seguinte: 

A favor ... 53 
Contra... na 
Abstenção... 

- Não votaram ......... 
Vamos dar o troco nas clcições que vêm. 

    

Assessora ndo a causa 

FA ASBRAGEL, Associação Sul-Brasilcira de Gays c Lésbicas está 
à disposição para assessorar a fundação de novos grupos. Contato: 
Caixa Postal 5165, 80061-970 Curitiba - PR. 

Sucesso na Parada! 

“... Puxa, como vocês são legais, bárbaros mesmo! Achei interessante 
e corajoso, o modo de manifestarem seus ideais, realmente vocês 
«estão de parabéns”. Carta, 28/02/98. L.S.B. Jacarezinho - PR. 
Obrigado pela força. 

Vitórias lá fora 

Na Inglaterra a idade de consentimento para o relacionamento de 
lésbicas e gays baixou de 21 para 18 anos. À Rainha Vitória se virou 
no túmulo. Viva Oscar Wilde! 

Direitos plenos já! 
Notadez ao Parlamento Europeu nadecisão de legitimar o casamento 
e adoção de crianças por casais de lésbicas e gays. 
Noxa zero ao nosso papa João Paulo 2º pela condenação do uso do 
preservativo para prevenir contra a AIDS. 

    
  

Dara ser lembrado 

Ocincasta, pintor, escritor c militantc homossexual britânico, Derck 
Jarman “nos deixou” no última dia 19, deixando uma vasta obra: 
Caravaggio, Eduardo 2º, Sebastian... 

Gays curitibanos 

Precisamos saber sobre sua vida sexual, sem segundas intenções! 
Estamos realizando 300 questionários para podermos elaborar o 
material educativo do projeto Arca de Noé. Colabore conosco e com 
você. : 

Dor toda pa rle 

As camisinhas agora podem ser compradas em qualquer banca de 
jornais e postos de gasolina, Não perca o embalo. Vista esta camisa. 

Morretes se sol ida rize 

O Grupo Dignidade enviou ao CRM e ao COREM os ofícios nº 74/ 
94 e 79/94 pedindo a cassação dos profissionais Dr. José Ramos May 
e Enfermeira Marly de Jesus que divulgaram através de edital que 
Sérgio Barbosa era portador do vírus da AIDS, causando danos 
irreparáveis ao nosso colega. Que sirva de exemplo. 

O sonho que não acotrem 

Os gays & as lésbicas são diferentes, mas... 
acreditamos que todas as pessoas têm o direito de serem diferentes. 
Acreditamos que os direitos civis ca dignidade humana dos gays c 
lésbicas são tão preciosos quanto.os de qualquer cidadão: 
Acreditamos que os gays é as lésbicas têm o direito de viver, 
trabalhar e participarmuma sociedade livre, sem discriminações e 
preconceito. 
Junte-se a nós. 

Construindo na Dianidade 

“Quando uma pessoa recebe as informações básicas sobre seus 
direitos, adquire consciência de três coisas que são fundamentais 
para a dignidade humana e a boa convivência em sociedade: 1º 

  

Expediente 
Folha dc Parreira é uma publicação do Grupo Dignidade - Conscientização e 
Emancipação Homossexual, Registro Civil de Pessoas Jurídicas nº 13311 -GCA 
68.609.560/001-99, Membro da Jutemarional Lesbian and Gay Association c 
ASBRAGEL - Associação Su! Brasileira de Gays e Lésbicas. Utilidade Pública 
Estadual, Lei nº 10.459. Utilidade Pública Municipal, Lci nº 8.346. Endereço 
para correspondência: Caixa Postal 1095, 80001-970, Curitiba - PR. Tel: (041) 
232-9829 

Editor: jossé 

Coladoração:Vânia, Chico, David, Carlos, Marcos c Toni 
Revisão: Felipe 
Diagramação: Marcos Cordiolli & Cristina Vermelho (041) 264-5885, 
Assinatura: Assine a Folha de Parreira é receba a cada bimestre scu exemplar pelo 

correio em envelope fechado c discreto. Assigatura anual: corresponde a US$ 5. 
Tiragem: 10.000 exemplares 
Este projeto recebeu financiamento do Programa Nacional de Controle de Doenças Sexuslmente 
Transmissíveis : AIDS do Ministério da Saúdo - Govemo do Brasil - Banco Mundial,     Agmdecemos a todas as entidades que colaboraram com a produção deste boletim. 
  

    

  

aprende que € pessoa, como todos os seres humanos c que nossa 
condição merece e deve respeito; 2º é informada dc que todas as 
pessoas, mesmo as mais pobres, têm direitos c podem exigir que 
cles sejam protegidos; 3º aprende que a vida social é um conjunto de 
direitos c obrigações, que devemser respeitados pos todos para que 
se busque a justiça sem cometer violências.” D.D. Igualdade de 
direitos já. , 

Filmes: 

O Banquete de Casamento, um filme imperdível que coloca bem a 
nossa realidade. Filadélfia, narra o drama de um advogado gay com 
AIDS. 

Londrina sem discriminação 

Está sc formando em Londrina o Grupo Philus, que discute as 
questões relativas a gays c lésbicas. Informações com Ailton: (043) 
330-2846 

Onde está você? 

Curitiba, cidade sorriso... provinciana c verdadeira como nos contos 
de Dalton Trevisan... cidade de 1º mundo como a fama que corre o 
mundo a fora... e os gays e lésbicas seguem qual ideclogia? 
Organizados? Divididos? Ou deixa para ver como que fica? 
Dignidade... 2 anos de conquistas, recursos financeiros como a sede 
& trabalhos diversos a serem feitos na mídia. 
Às vezes lembra a história de Dom Quixote com Sancho Panza 
lutando com seus moinhos de vento... uma andorinha só não faz 
verão... 
Precisamos de você para dar continuidade nos projetos: Folha de 
Parreira, Arrastão da Vida, Arca de Noé, Cobrança das Autoridades 
quanto aos assassinatos de gays, eventos culturais como Amostra de 
Cinema, Scminários, ctc., etc. 
Por mais que haja dificuldades e preconceitos, é necessário deixar 
um mundo melhor para nosso afilhados, sobrinhos ou filhos... E 
preciso reforçar nossa comunidade de gays e lésbicas ce, como todo 
grupo social, temos decepções, alegrias, desânimo, coragem c 
rotatividade de pessoal... Como toda entidade: religiosa, filantrópica, 
política ou qualquer outra denominação, a maior urgência agora é o 
ctemento humano que queira partilhar um pouco do seu tempo. 
Não interessa se sua militância será pública ou anônima... participe! 
Lésbicas, onde estão vocês? Gays, quando nós nos encontraremos? 
Não é só na Eutopa ou São Francisco que à vida acontece... Viva as 
festas, os jogos, 0 sexo seguro, os nossos direitos e os nossos deveres! 
Parabéns Dignidade e seus associados 
Não basta apenas Foni, David, Vânia, Chico, Jessé, Marcos, Tobias, 
Lairte, Fábio, Ane... queremos também Neusa, Jonas, Emerson, 
Simone, Lúcia, Robson, Edmea... 
Marcos Bedibo, Secretário 
  

Convite 

Reuniões todos os sábados às 20:00. Venha 
confratemizar e também discutir direitos humanos, a 
família, o trabalho, a saúde, a felicidade, a política e nós 
Hays e lésbicas incluídos nisso tudo. Tobias de Macedo, 
53, 2º andar - entre a Praça Tiradentes e a Riachuelo. 

  

     


