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#Representeoamor Dia Mundial do Emoji
ATUALIZAÇÃO: Estamos animados em anunciar que o nossa proposta de emojis interraciais passou com unanimidade no Unicode Consortium durante a reunião
em julho. Próxima etapa: o voto de aprovação final em janeiro de 2019! Se ainda não o fez, tire um minuto para juntar-se às mais de 50.000 pessoas que
assinaram nossa petição no Change.org para que todos os tipos de amor tenham representação. #RepresentLove

Demonstre seu amor pelos emojis e apoie os casais inter-raciais
Não há dúvidas... os emojis são a linguagem universal da era digital. É a forma como aprovamos projetos, como ajudamos você a esquecer seus dramas, e também como nos
representamos. Embora pareça existir um emoji para tudo, não se deixe enganar. O ano de 2015 trouxe emojis para pessoas de cor e casais de mesmo sexo. No entanto, há um
grupo de pessoas que realmente precisa ser representado na forma de emojis: os casais inter-raciais.
Na primavera deste ano, recebemos um apoio gigantesco ao pedirmos para o Unicode dar uma atenção mais do que necessária aos casais inter-raciais. Mesmo tendo o apoio de
mais de 44.000 pessoas até agora, nosso trabalho ainda não terminou. Este mês, o Unicode fará uma votação para selecionar os emojis, e sua ajuda é essencial para mantermos
esse sonho vivo. Nós do Tinder acreditamos que ninguém deva se sentir invisível.
O aumento do número de casais inter-raciais está ligado diretamente ao aumento do relacionamento on-line (holla!), e já estava na hora de a linguagem universal do amor incluir as
conexões feitas entre as raças. De acordo com esta pesquisa publicada na Technology Review, o casamento entre casais inter-raciais aumentou dramaticamente e isso pode ser
atribuído aos algoritmos inteligentes que são usados em sites de relacionamento para aumentar as chances das pessoas saírem de sua zona de conforto. De acordo com o módulo
da pesquisa, há uma completa integração racial na comunidade de relacionamento on-line e isso só pode significar uma coisa: o amor está no ar, não importa qual seja a cor de sua
pele. Agora, só precisamos de um emoji para representar isso.
Está na hora dos emojis começarem a espalhar o amor: se você ainda não assinou, assine nossapetição no Change.org para nos ajudar a disponibilizar emojis nos teclados de casais
inter-raciais do mundo todo.
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