NOTA OFICIAL DA ALIANÇA NACIONAL LGBTI+

DE CONGRATULAÇÃO AO CONGRESSO NACIONAL
FATO HISTÓRICO, DEPOIS DE ANOS TENTANDO, CONSEGUIMOS
A Aliança Nacional LGBTI+ congratula o Congresso Nacional por se juntar às celebrações do dia 28
de junho – Dia Internacional do Orgulho LGBTI+ – com a iluminação deste prédio do Legislativo
Federal com as cores do arco-íris, símbolo da diversidade LGBTI+, neste domingo (28/06), a partir das
20 horas.
Congratulamos também o coletivo Brasília Orgulho, através de sua coordenação – Welton Trindade e
Sônia Regina, pela iniciativa inovadora de comemoração e visibilidade em meio à pandemia do
Coronavírus que impediu a realização da Parada do Orgulho LGBTS de Brasília nesta data, a qual não
passou em branco!
Agradecemos ao presidente do Senado, David Alcolumbre, e ao presidente da Câmara dos Deputados,
Rodrigo Maia, por terem autorizado a iluminação do Congresso Nacional com as cores do arco-íris em
comemoração muito significativa do Dia Internacional do Orgulho LGBTI+
Agradecemos também o apoio do partido Cidadania, nas pessoas do deputado federal Daniel Coelho
(Cidadania-PE) e de Eliseu Neto coordenador do Diversidade23 e coordenador de advocacy da
Aliança Nacional LGBTI+ no Senado, e também agradecemos o apoio do partido Rede, na pessoa do
senador Fabiano Contarato (Rede-ES), além do apoio da bancada do PSOL, através do deputado
federal David Miranda (PSOL-RJ) e do PSDB, através do deputado federal Pedro Cunha Lima
(PSDB/PB), cujos esforços conjuntos levaram à autorização do pedido feito pelo coletivo Brasília
Orgulho para a iluminação do Congresso Nacional com as cores do arco-íris.
Há uma luz no Congresso Nacional brasileiro, e essa luz é a luz do arco-íris da diversidade. É um fato
histórico que pode iluminar os caminhos dos/das parlamentares para aprovarem proposições que estão
na casa legislativa há 20 anos, como a criminalização da LGBTIfobia e o casamento igualitário.
Parabéns ao Congresso Nacional pelo respeito à diversidade humana no Dia Internacional do Orgulho
LGBTI+.
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###
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
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