NOTA OFICIAL DA ALIANÇA NACIONAL LGBTI+

DE PARABÉNS
À NATURA COSMÉTICOS E AO THAMMY MIRANDA
Como sempre relatamos em nossos pronunciamos oficiais, seguimos vivendo tempos considerados
sombrios para a comunidade LGBTI+, porém em momentos assim jamais podemos deixar que se
apague a chama da esperança. E é crendo que a chama da esperança jamais se apagará que nos
encantamos quando encontramos atitudes dignas de serem louvadas.
Desta vez fomos surpreendidos de maneira positiva com uma campanha promovida pela empresa
Natura Cosméticos dedicada ao dia dos pais, na qual a mesma escolhe como um dos personagens para
estrelar a referida campanha um homem trans, Thammy Miranda.
https://g1.globo.com/pop-arte/noticia/2020/07/28/thammy-miranda-se-manifesta-apos-ataques-porparticipar-de-propaganda-de-dia-dos-pais.ghtml
Apesar dos ataques sofridos tanto pela empresa quando por Thammy, nenhuma das partes retrocedeu e
seguiram rompendo as barreiras do machismo e da LGBTIfobia, promovendo a inclusão de todas
representações familiares existentes.
Acreditando que apenas assim conseguiremos lograr êxito em nossa luta por uma nação mais justa,
igualitária e sem preconceitos, a Aliança Nacional LGBTI+ parabeniza a empresa Natura Cosméticos
por sua atuação sempre pontual em reconhecer a importância da valorização da diversidade sexual,
demonstrando a todos os setores da sociedade o exemplo que assim deve ser seguido.
É mister ainda salientar a importância de as empresas reconhecerem tais pontos e marcarem seu
posicionamento, promovendo a verdadeira responsabilidade social, pois apenas agindo assim, as
empresas conseguem representar a sociedade como assim ela é: Plural e autêntica.
A Aliança Nacional LGBTI+ também se solidariza com Thammy Miranda diante dos ataques sofridos,
o abraçando e agradecendo por contribuir para a luta contra todos os retrocessos, representando assim
toda a comunidade LGBTI+.
Parabéns Natura! Parabéns Thammy!
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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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