
O ano que termina trouxe inúmeros desafios e

agravou problemas sociais, já antes urgentes. Em

consonância com nossa atuação e nossos valores,

nós de TozziniFreire desejamos para o próximo ano:

- uma Justiça mais atenta à sua função social,

com operadores do Direito preparados para a

redução de desigualdades, para o acolhimento

às vítimas e para evitar a revitimização;

- o combate à violência doméstica e sexual

contra mulheres, evidenciada nos alarmantes

índices de feminicídio, agravados pela

pandemia;

- o combate às diversas formas de racismo,

notadamente estrutural e institucional, com

redução da mortalidade de pessoas negras e

diminuição da violência policial;

NOSSOS VOTOS POR UM 2021 COM MAIS 
JUSTIÇA SOCIAL, PAZ E SAÚDE

- o respeito aos direitos das pessoas com deficiência, com desenvolvimento de uma sociedade

com acessibilidade e de um sistema educacional inclusivo;

- o combate à LGBTIfobia, com especial atenção aos graves índices de violência e homicídio,

principalmente contra a população trans;

- o acesso de todos a um sistema de saúde eficiente, sem discriminação, e com atenção à

prevenção, à informação de qualidade e ao tratamento adequado para pessoas de todas as

idades;

- o desenvolvimento de espaços corporativos e empresariais mais atentos a Direitos Humanos e

inclusão, com garantia de condições dignas de trabalho e acolhimento de minorias, grupos

minorizados e vulnerabilizados, tais como pessoas com deficiência, negras, em situação de

refúgio, LGBTI+ e mulheres;

- o fomento ao desenvolvimento econômico sustentável que privilegia nossa biodiversidade e às

ações focadas na reversão das mudanças climáticas, prevenção e reparação de danos

ambientais, com adoção de modelos de baixo carbono;

- a valorização da educação e do conhecimento, com mais apoio à pesquisa científica.

Para tanto, continuaremos trabalhando no desenvolvimento de iniciativas de impacto social e

ESG, com foco em diversidade, inclusão, responsabilidade social corporativa e pro bono, por meio

do programa TFInclusão, e no fomento à atenção a Direitos Humanos e Meio Ambiente pela

iniciativa privada.

Seguiremos em 2021 na luta por uma sociedade mais igualitária e justa.



The year of 2020 brought several challenges, which aggravated urgent social issues. In line with our

practices and values, we wish for next year:

- a Justice more aware of its social role, with Law operators prepared to reduce inequalities,

welcome victims, and prevent re-victimization;

- combating domestic and sexual violence against women, evidenced by alarming rates of

femicide, intensified by the pandemic;

- fighting against racism, especially structural and institutional, with a reduction in mortality of

black people and in police violence;

- respect for the rights of people with disabilities, with accessibility and an inclusive educational

system;

- combating LGBTIphobia, focusing on the violence and homicide rates, especially against trans

people;

- an efficient healthcare system for everyone, without discrimination, with prevention programs,

reliable information, and proper treatment;

- the development of a corporate and business environment that embraces human rights and

inclusion, ensuring appropriate working conditions and welcoming minorities and vulnerable

groups, such as people with disabilities, blacks, refugees, LGBTI+ community, and women;

- a sustainable economic development that protects our biodiversity and focuses on solutions to

reverse climate change, preventing and repairing environmental damage, through the

adoption of low-carbon models;

- a realistic appreciation of education and knowledge, with more support for scientific research.

Thus, we will continue to work on the development of social impact and ESG initiatives, focusing on

diversity, inclusion, corporate social responsibility, and pro bono, through our program TFInclusão, in

order to foster attention to Human Rights and the Environment by private initiative.

In 2021, we will keep our stand for a more equal and fairer society.

OUR WISHES FOR A 2021 FULL OF PEACE, 
HEALTH AND SOCIAL JUSTICE


