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NOTA OFICIAL DA ALIANÇA NACIONAL LGBTI+ 
 

 

DE PESAR E LUTO PELO FALECIMENTO DE  

THINA RODRIGUES  

 
Fortaleza, 29 de Junho de 2020 

 

É com grande pesar que a Aliança Nacional LGBTI+ soube do falecimento da ativista cearense 

Thina Rodrigues – uma das maiores vozes de luta e garantia de direitos das pessoas trans e travestis do 

Ceará e do Brasil – na manhã de segunda-feira (29). A ativista faleceu aos 57 anos, depois de semanas 

resistindo aos efeitos da Covid-19. 

 

De acordo com relatos divulgados pela mídia cearense mais cedo, Thina foi expulsa de casa aos 

17 anos. Aos 20 anos, foi presa por ser uma travesti. Durante seus mais de 30 anos de luta por direitos 

humanos, Thina acolheu gerações de vítimas da transfobia e as transformou em ativistas. Como parte 

do seu legado, Thina cofundou a Associação de Travestis do Ceará (Atrac), junto de Janaína Dutra, 

outra ativista histórica pelos direitos das pessoas trans e travestis do Ceará. Thina também era 

funcionária da Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Desenvolvimento Social da Prefeitura de 

Fortaleza. Ela era presença marcada em todas as manifestações por direitos LGBTI+ na cidade de 

Fortaleza e alguém que sempre se impôs contra a negligência das gestões do governo do Ceará com 

relação às pautas das pessoas trans e travestis. Pode-se dizer que todas as conquistas em políticas 

públicas das mulheres trans e travestis no Ceará tiveram a participação de Thina. 

 

À família, aos amigos e amigas de Thina Rodrigues, prestamos solidariedade nesse momento. 

A política LGBTI+ jamais será a mesma, pois o legado de Thina resistirá à força do tempo. Thina foi 

peça fundamental na história do movimento LGBTI+ brasileiro. 

 

Com carinho, 

 

 
Toni Reis 

Diretor-Presidente da Aliança Nacional LGBTI+ 

 

Rafaelly Wiest 

Diretora Administrativa da Aliança Nacional LGBTI+ 

 

Italo Alves 

Coordenador Estadual da Aliança Nacional LGBTI+ no Ceará 



 
  
 

 

 

Av. Mal. Floriano Peixoto, 366, Cj. 43, Centro, 80010-130 - Curitiba-PR, Brasil 
2º Ofício de Registro Civil de Pessoas Jurídicas de Curitiba, nº 9.072, Livro A5      

CNPJ: 06.925.318/0001-60       

41 3222 3999   aliancalgbti@gmail.com   @aliancalgbti   AliancaLGBTI    @Aliancalgbti1  Aliança Nacional LGBTI 

 

Gilney Matos 

Coordenador Estadual da Aliança Nacional LGBTI+ no Ceará  

 
 

Coordenação de Área Trans da Aliança Nacional LGBTI l+ 

- Alessandra Ramos - Coordenadora Titular 

- Layza Lima - 1°Adjunta Suplente  

- Lana Larrá - 2°Adjunta Suplente  

- Camile Nascimento - 3°Adjunta Suplente  

 
 

 

### 

Sobre a Aliança Nacional LGBTI+ - A Aliança Nacional LGBTI+ é uma organização da sociedade civil sem fins lucrativos, com 

representação em todas as 27 Unidades da Federação e representações em mais de 150 municípios brasileiros. Possui 47 áreas temáticas e 

específicas de discussão e atuação. Tem com missão a promoção e defesa dos direitos humanos e da cidadania da comunidade brasileira 

de lésbicas, gays, bissexuais, travestis, transexuais e intersexuais (LGBTI+) através de parcerias com pessoas físicas e jurídicas. A 

Aliança é colaboradora do Fórum de Empresas e Direitos LGBTI+. É pluripartidária e atualmente tem mais de 1000 pessoas físicas 

afiliadas. Destas, 47% são afiliadas a partidos políticos, com representação de 27 dos 33 partidos atualmente existentes no Brasil. 

http://aliancalgbti.org.br/ Conheça a Central de Denúncias LGBTI+ https://bit.ly/2vRiXyr 

http://aliancalgbti.org.br/
https://bit.ly/2vRiXyr

