
 

 

 
  
 

 

NOTA OFICIAL  

 

DE AGRADECIMENTO À CLINICA TRANSGENDER CENTER 

BRASIL 
  

 

A Aliança Nacional LGBTI+ e o Grupo Dignidade vêm a publico agradecer aos médicos Dr. José C 

Martins Junior e Dr. Claudio Eduardo, bem como à equipe da Transgender Center Brazil, pelos 

serviços prestados às pessoas Trans do Brasil, em especial a dois casos de violência bárbara contra 

nossa comunidade, o caso da Alice Félis, caso esse que teve repercussão nacional, e da Nathália 

Ferreia, mulher trans que foi agredida por três homens e em seguida sofreu um acidente de carro em 

Curitiba. 

 

O Brasil ainda acumula 55% das mortes ocorridas pela comunidade LGTBI+ no mundo. No ano de 

2019, o Brasil acumulou 124 assassinatos de pessoas trans. Neste ano, devido à pandemia da COVID-

19, nossa comunidade está mais vulnerável ainda. Além de aumentar a vulnerabilidade, as dificuldades 

relacionadas a acesso a saúde, educação e segurança se agravaram. 

 

Quando temos uma resposta positiva, frente a toda essa conjuntura, ela chega como um alento, onde 

podemos manter a esperança, em uma sociedade mais igualitária e solidária.  

 

Desta forma, agradecemos mais uma vez a Transgender Center Brazil e toda sua equipe.  

  

  

Curitiba, 31 de agosto de 2020. 

  

 
Rafaelly Wiest 

Diretora Administrativa da Aliança Nacional LGBTI+ 

Diretora de Gestão da Informação do Grupo Dignidade 

 

 

Caroline Silva  

Coordenadora da Área de Pessoas Trans do Grupo Dignidade 

  



 

 

 
  
 

 

 
Toni Reis 

Presidente da Aliança Nacional LGBTI+ 

 

  

David Harrad 

Presidente do Grupo Dignidade 

 

 

### 

 

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 200 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 1200 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 

 

Sobre o Grupo Dignidade - O Grupo Dignidade é uma organização da sociedade civil sem fins lucrativos. Foi fundado em 1992 em 

Curitiba, sendo pioneiro no Paraná por ser o primeiro grupo organizado no estado a atuar na área da promoção da cidadania de lésbicas, 

gays, bissexuais, travestis, transexuais, intersexuais (LGBTI+). Tem como missão Atuar na defesa e promoção da livre orientação sexual, 

identidade e expressão de gênero, bem como dos direitos humanos e da cidadania das pessoas LGBTI+. Mais informações disponíveis 

em: www.grupodignidade.org.br  
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