RESOLUÇÃO Nº 037/2020
NOMEAÇÃO DA COORDENAÇÃO DA ÁREA DE COMUNICAÇÃO
DA ALIANÇA NACIONAL LGBTI+
A Aliança Nacional LGBTI+ vem por meio desta nomear como Coordenador Titular Raphael
Lesnok de Moraes, 1° Adjunto Robson Lourenço da Silva, 2° Adjunto Gregory Rodrigues Roque
de Souza na condição de Coordenação da Representação da Aliança Nacional LGBTI+ Brasil na Área
de Comunicação tendo como responsabilidades representar a Aliança Nacional LGBTI+,
desenvolvendo e participando de atividades, campanhas, seminários, palestras e similares, buscando e
transmitindo formação e informação, entre outras atividades pertinentes como projetos legislativos,
elaboração de material didático, elaboração de artigos científicos e demais documentos, ou ainda
promovendo atividades de desenvolvimento organizacional, advocacy e atuação em espaços de
controle e participação social, interação com a comunidade ou outra atividade pertinente para a
consecução dos objetivos da Aliança Nacional LGBTI+, sempre atuando na defesa e promoção dos
direitos humanos de lésbicas, gays, bissexuais, travestis, transexuais e intersexuais (LGBTI+), sempre
em comum acordo com a executiva nacional da entidade.
Em conformidade com o artigo 50 do Estatuto da Aliança Nacional LGBTI+, as atividades desta
Coordenação serão inteiramente gratuitas, sendo vedado o recebimento de qualquer lucro, gratificação,
bonificação ou vantagem pelo exercício da mesma.
Até segunda ordem, o mandato da Coordenação acima nomeada vence em 21 de novembro de 2020,
concomitantemente com o mandato da atual diretoria.

Curitiba, 02 de abril de 2020.
Toni Reis
Diretor Presidente da Aliança Nacional LGBTI+
Patrícia Mannaro
Secretária Geral da Aliança Nacional LGBTI+
Rafaelly Wiest
Diretora Administrativa da Aliança Nacional LGBTI+
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Breve
biografia da
Coordenação:
Contatos:
Whats:
(11) 969112644

Sou Raphael Lesnok, Sou Gay, assumido desde Maio/2018.
Nunca atuei em causas LGBTI+, mas sempre fui uma pessoa
de expressar indignação com preconceito, independente do
tipo.
Quando me assumi, ficamos num clima razoavelmente tenso
em casa, mas em pouco tempo percebi que tinha o respeito de
todos os meus familiares.
Hoje posso ser quem sou, me vestir como quero, sem me
preocupar, pois sei que tenho apoio de todos os que estão
próximos e me conhecem.

E-mail:
raphaellesnok@gl
obo.com

Contatos:
Whats: (81)
997868209
E-mail:
robson.sangalo@
gmail.com

Robson Lourenço da Silva, conhecido na sociedade LGBT
com Robson Sangalo, solteiro , 34 anos, Formando em gestão
de negócios e Estudante de Educação Física, atualmente
Filiado a da Aliança Nacional LGBTI+ em PE, atuando na
luta por direitos humanos e garantia da manutenção dos
direitos já conquistados, auxiliando a coordenação nacional na
área de comunicação e afins. Articulador dos direitos LGBTI+
dentro das empresas e onde se faz necessário uma voz LGBTI
buscando sempre o respeito entre todos.
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Whats:
(31) 983348957

E-mail:
prgregoryster@g
mail.com

Gregory Rodrigues Roque de Souza, Casado, 28 anos,
Teólogo, Historiador, graduado pelo Centro Universitário
Internacional UNINTER/PR e Graduando em Jornalismo
pela Faculdade Católica Paulista. Pastor Evangélico
defensor da teologia inclusiva, autor do livro.
“A Bíblia Fora do Armário”, participante de programas
de rádio e televisão no estado de MG, Atualmente
compondo a coordenação estadual da Aliança Nacional
LGBTI+ em MG, atuando na luta por direitos humanos e
garantia da manutenção dos direitos já conquistados,
auxiliando a coordenação nacional na redação das notas e
moções para os mais diversos assuntos e também na busca
de verbas para a realização dos projetos para o corrente
ano.

RESPONSABILIDADES GERAIS DA COORDENAÇÃO DE ÁREA DE REPRESENTAÇÃO
DA COMUNICAÇÃO
A Coordenação de Representação deverá cumprir e fazer cumprir os Critérios e Requisitos para
Coordenadores/as de Representações.
A Coordenação de Representação terá como responsabilidades, entre outras:
Cumprir e fazer cumprir o estatuto;
Cumprir e fazer cumprir os planos de trabalho específicos da área em questão;
Indicar para aprovação da Diretoria, e acompanhar posteriormente, as representações de Adjuntos/as/es
nomeadas da Aliança Nacional LGBTI+;
Indicar pessoas para representar a Aliança Nacional LGBTI+ no âmbito estadual, comum acordo com
a Diretoria;
Indicar participantes em Conferências temáticas de interesse da Aliança Nacional LGBTI+, em comum
acordo com a Diretoria;
Apresentar à diretoria da Aliança Nacional LGBTI+ relatório das atividades realizadas em nome da
instituição, alimentando continuamente banco de dados criado especificamente para este fim pela
diretoria da Aliança
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScZT9NEasyruQaNCwBuhMCVqfmAf137H8OgufX_mc
D7iwoLnQ/viewform?vc=0&c=0&w=1;
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Manter diálogo constante com a diretoria e com as outras coordenações temáticas e específicas,
consultando e mantendo a diretoria informando sobre a atuação da Área em questão e sempre que
houver uma divergência, quando for mais de um membro na Coordenação de Representação, a
Diretoria da Aliança atuará para a busca de uma solução;
Incentivar a afiliação, à Aliança, de pessoas físicas, bem como a formação de parcerias com pessoas
jurídicas e afins. As atividades da Área também incluem:
 Quem não se comunica, se trumbica!
 Venha compor a Área de Comunicação da Aliança Nacional LGBTI+
 Precisamos de pessoas voluntárias que se propõem a nos ajudar!
 As atividades incluem:



















- elaboração conjunta de um plano de comunicação
- comunicação nas mídias sociais
- instagram
- twitter
- linkedin
- site
- facebook – grupo
- facebook – página
- elaboração de releases
- elaboração de notas, moções etc.
- elaboração de campanhas
- trabalhar a marca
- manter um clipping
- criar e manter atualizados ‘mailings’ com contatos de jornalistas, formadorxs de opinião,
digital influencers...
- procurar agências de publicidade e propaganda para possíveis parcerias
- recrutar profissionais de comunicação para compor a Área
- coordenar o grupo geral de comunicação no WhatsApp
https://chat.whatsapp.com/HvU2oSYXELz8PdfXecEFaM
- etc.!

 Entre outras...
Estatuto:
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O Estatuto da Aliança Nacional LGBTI está disponível em:
http://www.grupodignidade.org.br/alianca-nacional-lgbti-objetivos/

Formalização de Afiliações e Parcerias:
Link para Afiliação (pessoa física): https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdKp-39pfZvXiqPsRhC_3vPt_zHIpqsJSSULoVbC31S2uxRg/viewform?c=0&w=1

Link para Parcerias (pessoas jurídicas etc.). Obs. a organização parceira não pode ser afiliada:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScFgeSDKjApUtTXNnw4fRyBlisEoypmVaeLJoGR110llq2Ng/viewform?c=0&w=1
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