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MOÇÃO DE APLAUSOS Nº. 004/2022 

EXMº. SR. PRESIDENTE DA CÂMARA DE VEREADORES DE JAGUAQUARA 

O Vereador Alex Moraes Santos (“Alex Moraes”), na condição de legítimo representante da população do 

município de Jaguaquara requer que após tramitação regimental, sejam concedidos os mais calorosos 

APLAUSOS ao Salão Bonita por Natureza, na pessoa dos proprietários Adriana Nery Rubens e Mikhaell 

Bomfim Sousa, pelos relevantes serviços prestados à comunidade jaguaquarense. 

Esta Moção de Aplausos é destinada ao Salão Bonita por Natureza, situada na Rua do Triângulo, Bairro 

Centro, no Município de Jaguaquara. 

Adriana Nery Rubens é natural de Jaguaquara, professora da rede pública há 22 anos, empreendedora e 

especialista em cabelos crespos e cacheados há dois anos e meio. 

Mikhaell Bomfim Sousa também é natural de Jaguaquara, professor da rede pública há 8 anos, consultor 

de beleza há 12 anos, empreendedor e especialista em cabelos crespos e cacheados há dois anos e meio. 

Ambos se conheceram no ano de 2014, no Colégio Estadual Virgílio Pereira de Almeida, onde lecionam 

atualmente. Após alguns anos de convivência em ambiente de trabalho e boa amizade, no ano de 2018, a 

admiração que um tinha pelo outro contribuiu para o início de um relacionamento amoroso. 

No mesmo ano do início do relacionamento, Mikhaell passou por algumas transformações, 

principalmente internas, que influenciaram nas mudanças externas. Ele sempre teve vontade de fazer 

essas mudanças, mas por conta de diversas barreiras, sempre teve medo. No entanto, uma das mudanças 

externas aconteceu. Por influência de seus próprios alunos, que na ocasião estavam assumindo seus 

cabelos naturais, Mikhael sentiu-se encorajado e deixou seu cabelo crescer, assumindo sua 

ancestralidade.   

Já Adriana sempre admirou os cabelos naturais. Mas durante um longo período alisou o cabelo por 

influência do contexto social. Em 2017, com as mudanças sociais e com lindas referências, encorajou-se e 

passou pela transição. Ouviu muitas críticas, mas manteve-se determinada. 

A combinação dessas duas histórias, somadas ao desejo de ajudar na transformação da vida de pessoas 

que por muito tempo não tiveram seus cabelos naturais valorizados, por conta de uma cultura racista, na 

qual se privilegia o padrão de beleza eurocêntrico, resultou o Salão Bonita por Natureza. 

Com essa afinidade em comum, Adriana e Mikhaell especializaram-se em cabelos naturais e em 2020 

começaram a atender mulheres e homens de cabelos crespos e cacheados, na casa de Mikhaell, no bairro 

Cruzeiro, onde permaneceram por dois anos. 

Neste ano de 2022, perceberam que precisavam expandir esse importante projeto, para deixá-lo mais 

acessível e atingir um público maior. O salão mudou-se para o centro da cidade e sua equipe ganhou uma 

nova integrante.  Neilane Ramos dos Santos, que foi aluna durante vários anos, recebeu o convite para 

fazer parte da equipe do salão. Sua competência e dedicação tornaram o ambiente ainda melhor. 

O Bonita por Natureza é o primeiro salão de cabelos naturais de Jaguaquara. Não utiliza nenhum tipo de 

química que modifique a estrutura do fio capilar. 
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O Bonita por Natureza tem por política valorizar a beleza negra e combater o racismo, bem como lutar 

contra qualquer tipo de preconceito. Seja ele racismo, homofobia, gordofobia, intolerância religiosa ou 

qualquer outro tipo de discriminação. 

Diante de uma sociedade que ainda nega oportunidades para as pessoas por conta de sua cor, seu cabelo, 

sua religião e sua identidade, o Bonita por Natureza tem a função social de valorizar, acolher e incentivar 

o resgate da autoestima da mulher e do homem negro. Mostrando que o cabelo crespo e cacheado é 

bonito e merece respeito.  

Solicitamos que, a presente Moção após aprovada por todos os Vereadores e registrada nos Anais desta 

Casa de Leis, seja levada ao conhecimento do Salão Bonita por Natureza, na pessoa dos proprietários 

Adriana Rubens e Mikhaell Bomfim, que são profissionais exemplos de foco, força e excelência no que 

executam na área da beleza.  

 

 
CÂMARA MUNICIPAL DE JAGUAQUARA, SALA DAS SESSÕES, 30 DE NOVEMBRO DE 2022. 
 
 
 
 
 
 

     Alex Moraes Santos 
                                                                                      Vereador 
 
 

 

 

 

 

CÂMARA MUNICIPAL DE JAGUAQUARA 
 

R E G I S T R A D A 
 

 Sob número _______ às fls. _________do Livro nº. _________ 
 

Jaguaquara, ________ de ______________________ de 2022. 
 

_________________________________________ 
Funcionário(a) 

CÂMARA MUNICIPAL DE JAGUAQUARA 
 

A P R O V A D A 
 

Em ___________________________________________ 
 

______________________________________________ 
 

Jaguaquara, ________ de __________________ de 2022. 
 

_____________________________ 
Presidente 


