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NOTA OFICIAL DA ALIANÇA NACIONAL LGBTI+ 
 

 

DE PESAR E LUTO PELO FALECIMENTO DE  

AMANDA MARFREE  

 
É com muita tristeza que comunicamos o falecimento da ativista e militante do movimento 

LGBTI+, Amanda Marfree na manhã desta terça-feira (23.06), em São Paulo (SP), aos 35 anos, 

vítima de Covid-19.  

 

Amanda era natural de São Gonçalo, Estado do Rio de Janeiro, atuou como agente de 

prevenção do Programa Municipal de DST/Aids por quatro anos (2015-2019) e atualmente era 

orientadora socioeducacional no Centro de Referência e Defesa da Diversidade (CRD) na cidade de 

São Paulo e era pré-candidata a vereadora na capital paulista. 

 

Era incansável na luta pelos direitos de travestis, mulheres transexuais e homens trans, sempre 

engajada e presente em todos os espaços e eventos deste movimento, com falas inteligentes, corajosas, 

críticas e elogiosas.  

 

Sempre sonhou e lutou por um país mais inclusivo, mais igualitário, mais justo para as 

populações vulneráveis, especialmente para a população da qual fazia parte.  

 

Por onde passou, deixou um rastro de amor, alegria, esperança de que nunca podemos desistir 

dos nossos objetivos, dos nossos sonhos. 

 

Desde o início da pandemia, Amanda estava intensamente engajada na prestação de auxílio 

para as pessoas mais vulneráveis, especialmente mulheres trans e travestis, com toda coragem e 

generosidade, sem medo de arriscar sua própria saúde. 

 

Infelizmente, Amanda é mais uma perda irreparável para a militância LGBTI+ do Estado de 

São Paulo e do Brasil. 

 

A Aliança Nacional LGBTI+ presta solidariedade para a família, amigas, amigos e amigues, na 

certeza que sua memória estará sempre presente em nossas lutas. 

 

 

São Paulo, 23 de junho de 2020 
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Toni Reis 

Diretor Presidente da Aliança Nacional LGBTI+ 

 

 

Rafaelly Wiest 

Diretora Administrativa da Aliança Nacional LGBTI+ 

 

 

Heloisa Alves 

Coordenadora Titular  

Coordenação da Representação da Aliança Nacional LGBTI+ no Estado de São Paulo 

 

 

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/
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