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SÃO PAULO

IRAÇÃOIN
MOMENTOS DE

São Paulo é a cidade mais multicultural do Brasil 
e uma das mais diversas do mundo. A maior 
cidade do hemisfério sul tem uma grande oferta 
de cultura, artes, gastronomia, conhecimento e 
entretenimento, além de ter mais de uma 
centena de parques e uma vasta área verde.

São Paulo é o maior destino LGBT do Brasil e um 
dos mais reconhecidos do mundo. A cidade tem 
uma das maiores Paradas do Orgulho LGBT do 
planeta e foi eleita o melhor destino gay do 
mundo pelo site internacional GayCities.com. O 
estado mais múltiplo do Brasil está pronto pra te 
receber, com todos os cuidados.

Tem SP pra todos. É só escolher o destino que 
combina com você.
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BOAS-VINDAS!

O ano de 2020 e grande parte de 
2021 nos impuseram um isolamento 
forçado levando embora ou adian-
do tantos sonhos, projetos e con-
quistas. Entre esses adiamentos, 
mais uma vez a Conferência Inter-
nacional da Diversidade – Empre-
sas, Cultura e Turismo LGBT preci-
sou mudar a sua data oficial.
Tivemos que nos reinventar, ade-
quar, adaptar, mas, acima de tudo, 
existir ou talvez o termo correto seja 
resistir. Entre tantos eventos cance-
lados ou que foram descontinua-
dos, estamos aqui para que, juntos, 
possamos encontrar os caminhos 
e novas possibilidades para impul-
sionar o turismo LGBT, a diversida-
de nas corporações e na cadeia 
de suprimentos, além da cultura 
da diversidade como negócio que 
gera renda e impulsiona a econo-
mia criativa.
Depois de 3 edições presenciais e 
uma edição virtual chegamos a 
2021 com uma Conferência híbrida 
que promete imprimir este forma-
to para os eventos futuros. Este ano 
teremos uma edição mais enxuta 
e adequada ao período, com foco 
na qualidade das apresentações e 
dos temas discutidos, mesmo com 
as dificuldades de estarmos viven-
do um segundo ano pandêmico. 
Aproveitando que estamos às vés-
peras do centenário da Semana de 
Arte Moderna de 1922, escolhemos 
como sede da Conferência a em-
blemática Biblioteca Mario de An-
drade.
Queremos agradecer aos nossos 
patrocinadores, parceiros, asso-
ciados e a todas as pessoas que 
acreditaram que seria possível re-

alizar esta edição tão importante e 
necessária. Em nome da Diretoria 
da Câmara de Comércio e Turismo 
LGBT do Brasil, dos nossos asso-
ciados, parceiros e patrocinadores 
desejamos as boas-vindas à todas, 
a todos e a todes à 5ª Conferên-
cia Internacional da Diversidade – 
Empresas, Cultura e Turismo LGBT.
Que nós sigamos em frente reto-
mando nossas atividades enten-
dendo que somos finitos e limitados, 
esperando que as duras e amargas 
lições de 2020 e 2021 tenham nos 
tornados mais fortes, resilientes e 
preparados para construirmos um 
2022 pujante, leve e alvissareiro.
Um forte abraço e até agosto de 
2022 quando faremos juntes a 
maior e mais importante edição da 
nossa Conferência!

WELCOME!

Last year and the majority of 2021 
imposed on us a forced isolation 
and a quarantine, taking away 
or putting off so many dreams, 
projects and achievements. And 
among these postponements, 
once again the International Con-
ference on Diversity – LGBT Busi-
ness, Culture and Tourism had to 
change its official date.
We had to reinvent and adapt our-
selves, but above all, we had to find 
out how to live or, if I may suggest 
the right word, resist. Among all 
events which were canceled, we’re 
here together for one specific rea-
son: to find out new ways and new 
possibilities to boost LGBT tourism, 
diversity in companies and in the 
supply chain, and the culture of 
diversity as a business that crea-
tes income and boost the creative 
economy.

After 3 live editions and a virtual 
one (last year), we reach 2021 with 
a hybrid Conference that promi-
ses to be this way in further events.  
This year, we will have a more stre-
amlined edition that is adequate 
for the period, focusing on the qua-
lity of the presentations/talks and 
the topics discussed, even with the 
all the difficulties we have becau-
se the pandemic isn’t over. Taking 
advantage of the fact that we are 
on the eve of the 100 years of the 
Modern Art’s Week in 1922, we cho-
se the emblematic Mario de An-
drade Library as the perfect place 
to host our Conference.
We want to thank our sponsors, 
partners, associates and all the 
people who believed that it would 
be possible to make this necessary 
and important edition. On behalf of 
the Board of the Brazil LGBT Cham-
ber of Commerce and Tourism, our 
associates, partners and sponsors, 
we would like to welcome you all 
to the 5th International Conferen-
ce on Diversity – Business, Culture 
and LGBT Tourism.
May we move forward, resuming 
our activities, understanding that 
we are finite and limited, and also 
hoping that the hard and bitter les-
sons of 2020 and 2021 have made 
us stronger, more resilient and pre-
pared to build a vibrant, light and 
auspicious 2022.
A big hug and see you all in August 
2022 when we will bring together 
the biggest and most important 
edition of our Conference!

RICARDO GOMES
President of Brazil LGBT 
Chamber of Commerce and 
Tourism
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APRESENTAÇÃO

DESTINO INTERNACIONAL CONVIDADO

PATROCÍNIO PLUS

PATROCÍNIO MASTER

DESTINO NACIONAL CONVIDADO
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PATROCÍNIO

COM

APOIO

REALIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO
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APOIO INSTITUCIONAL

CÂMARAS LGBTS APOIADORES

MEDIA PARTNER AGRADECIMENTO

META
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PROGRAMAÇÃO
RESUMO DA

BIBLIOTECA MÁRIO DE ANDRADE

APRESENTAÇÕES

CONFERÊNCIA TURISMO CONFERÊNCIA EMPRESAS

19h00

SHOW DE 
ENCERRAMENTO

CONFERÊNCIA
CULTURA

Ettore Veríssimo Gabriel FabbriQuarteto de Cordas da 
Cidade de São Paulo

Foto: Divulgação

Ellen Oléria
Foto: Diego Bresani

ABERTURA OFICIAL
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TEMAS E SPEAKERS
TURISMO

22.11
SEGUNDA

Mediação - Ana Laura Ravagnani

estratégia e presença de empresas nas redes sociais, 
gerencia campanhas publicitárias, ações promocionais, 
projetos de internet e produção de conteúdo.

Manuel de Oro
Gerente Comercial do Vila da Santa 
Hotel Boutique & Spa

Argentina. Trabalha em empreendimentos hoteleiros em 
Búzios (RJ) desde 2014, atualmente gestor comercial do 
Vila da Santa Hotel Boutique & Spa, associado da Câmara 
Brasileira de Comêrcio e Turismo LGBT e da BLTA (Brazilian 
Luxury Travel Association).

Formado em Ciências Contábeis em Córdoba, 

Diretora da JAM.Co Marketing Digital, Bacharel 
em Turismo e experiência de mais de 20 anos 
em marketing, trabalha com planejamento, 

Jarves Rockenbach
Gerente Geral do Pullman SP Ibirapuera

Atuou em outros hotéis de grande porte como o Novotel 
Jaraguá e o Pullman Guarulhos Airport.

Formado em Engenharia Agronômica, atua 
no segmento da hotelaria há mais de 25 anos. 

Boas-vindas9H00

Flavia Oliveira
Market Development Manager - 
TBO Holidays - Pride holidays

e Hotelaria Nacional e Internacional em empresas de 
pequeno, médio e grande porte, com expertise na área de 
contratação de hotéis e serviços, e análise estratégica de 
clientes. Tem MBA em Marketing e Inteligência de Negócios 
pela FGV, Graduação em Business Hotel Management – 
Oxford Brookes University - Reino Unido & Bacharelado em 
Turismo e Hotelaria – Anhembi Morumbi.

Executiva com 22 anos no setor de Turismo 

Pedro Gramacho
Gerente de mercado Internacional 
da Setur Bahia

da Bahia, MBA em Gestão empresarial pela FGV e Gerente de 
mercado Internacional da Setur e responsável pela promoção 
nos mercados America Latina e Estados Unidos.

Economista formado pela Universidade Federal 

Jorge-Martín Pérez García
Presidente da Associação Pasaje 
de Begoña

Antonio Martí
Direção de Promoção e Comunicação 
de Turismo de Andaluzia

Complutense de Madrid. Mestre em Gestão de entidades 
sociais. Especialista Universitário em Avaliação e Gestão 
de Projetos Sociais pela UNED. Atualmente é presidente da 
Associação Pasaje Begoña, dedicada ao ativismo LGTBI, 
pesquisa sobre memória histórica, cultura e turismo LGTBI.

Licenciado em Psicologia pela Universidade 

9h15 Os desafios para tornar a
hospedagem inclusiva

9h45
Espanha
Pasaje de Begoña, Andaluzia - 50º 
Aniversario da Repressão de 1971

10h05 #VemPraBahia

Credenciamento8H30

Carolina Dias
Relações Públicas do Ministério do 
Turismo de Israel

MBA em Marketing (ESPM). Há 11 anos, atua como Relações 
Públicas no Ministério do Turismo de Israel. Responsável 
pela construção de imagem e desmistificação do destino 
com diversos cases de sucesso como Caldeirão do Huck, 
entre outros.

Formada em Comunicação Social (USP) e 

10h20 Israel: um destino
surpreendente

Coffee break e network
patrocinado pelo Consulado 
Geral de Israel em São Paulo

10h35
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Juntos pela 
diversidade
A Accor está comprometida em garantir com que todos que interagem 
com as diversas marcas do Grupo sejam respeitados e vivenciem as 
melhores experiências em nossos hotéis, bares, restaurantes e coworkings. 
#AccorLGBTI
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TEMAS E SPEAKERS
TURISMO

em Viagens e Turismo há 30 anos.
Jornalista, carioca, 52 anos e especializado 

Mediação - Artur Luiz Andrade 
Editor-chefe e chief communication 
officer da Panrotas

Fernando Botelho de Aquino

promoção e comercialização dos tickets de trens, excursões 
de montanhas e passes de esqui na região suíça de Jungfrau.

Representante da Jungfrau Railways para a 
América Latina. Há mais de 10 anos atuando com 
comunicação e vendas de destinos e hotéis 
internacionais. Atualmente, é responsável pela Intervalo para almoço12h25

12h05
Estado de São Paulo
Lançamento do Mapa 
da Diversidade

Representante do Estado de São Paulo
Secretaria de Turismo e Viagens

Álvaro Machado 
Secretário Adjunto do Turismo do RS

e Psicologia Positiva pela PUCRS. Trabalha há 28 anos junto 
à Secretaria de Turismo do Rio Grande do Sul atuando no 
planejamento e organização de segmentos ligados à natureza 
e atualmente responde pelo planejamento da segmentação 
do turismo gaúcho.

Biólogo, Mestre em Turismo pela Universidade de 
Caxias do Sul e Especialista em Ecologia Social 

Mauricio Bacellar
Secretário de Turismo da Bahia

Camaçari – Copec, secretário de obras no município de Dias 
d’Ávila; secretário de Habitação e Infraestrutura de Camaçari 
e diretor geral do Detran-BA. Antes de assumir a Secretaria 
de Turismo do Estado da Bahia (Setur-BA), estava na direção 
geral da Agência Estadual de Defesa Agropecuária da Bahia 
– Adab.

Engenheiro civil de formação e iniciou a 
experiência com gestão pública nos anos 1980. 
Foi diretor técnico do Complexo Petroquímico de 

Mediação: Aldo Leone
CEO Agaxtur

todos os setores de viagens e associações.

Formado em Administração de empresas na FEA 
e MBA em klessheim Áustria em turismo. Trabalha 
na Agaxtur há 41 anos tendo experiência em 

Representante do Estado de São Paulo
Secretaria de Turismo e Viagens

Ananda Puchta
Diretora para o Brasil da ELLA Global 
Community

& Equal Workplace Advocates, defendeu a criminalização da 
LGBTIfobia no STF representando o Grupo Dignidade e a Aliança 
Nacional LGBTI. Presidenta da Comissão de Diversidade Sexual 
e de Gênero da OAB/PR e Diretora para o Brasil da Ella Global 
Community.

Advogada, ativista interseccional, feminista e 
antirracista! Foi finalista do 24º Prêmio Claudia 
na categoria políticas públicas, Fellow da Out 

14h00

14h30

A importância dos 
Eventos para o Turismo

Jungfrau - o melhor 
da Suíça em uma 
região

Ricardo Gomes
CEO e co-fundador da Rids Eventos

Universidade de Londrina, tem uma trajetória de 20 anos 
na área de eventos em diversos segmentos, Presidente da 
Câmara LGBT e um dos idealizadores do Camarote Sensação 
(SP) e Réveillon Rio Beat House (RJ).

Paranaense, 51 anos, formado em Comunicação 
Social - Jornalismo e pós-graduado pela 

André Almada 
CEO & Fundador do The New World 
Group 

ESPM, atuou como executivo nos hotéis Hilton em São Paulo 
e na Venezuela, criador e co-fundador do Grupo The Week 
Diretor de Cultura da Câmara de Comércio e Turismo LGBT do 
Brasil CEO & Fundador do The New World Group.

Formado em Administração Hoteleira pelo Senac 
São Paulo e pós-graduado em Marketing pela 

22.11
SEGUNDA

11h35 A Redescoberta do 
Turismo Regional
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PELO TELEGRAM

 
REVISTA PANROTAS 
RECEBA A 

Faça parte da 
nossa comunidade: 

Escaneie o 
QR CodeQR Code ao lado, 

pesquise por 
@panrotas ou 

acesse pelo link 
t.me/panrotas

PORTAL PANROTAS - 
único veículo de Turismo 
auditado pelo IVC

Toda sexta-feira

no nosso canal 
do Telegram, 

além da 
Análise dos 

Editores 
diariamente

Sem título-2   1 04/11/2021   12:54



TEMAS E SPEAKERS
TURISMO

22.11
SEGUNDA

John Tanzella
Presidente/CEO IGLTA

Fort Lauderdale, Flórida, atua no Conselho de Administração do 
Stonewall National Museum & Archives (EUA) é o presidente/CEO 
da IGLTA - International LGBTQ Travel Association.

Nascido em Boston, filho de imigrantes italianos, 
estudou na Universidade da Geórgia e reside em 

Laurence Brotero 
Gerente de vendas AWT Brasil 
representante da SKY Airline no Brasil

anos no mercado do turismo em companhia aéreas e operadoras 
para desenvolvimento de estratégias de vendas, planejamento e 
desenvolvimento de novos negócios.

Bacharel em turismo com experiência de mais de 20 

Elmer ‘EJ’ Richardson
Cônsul Comercial do Consulado Geral 
dos Estados Unidos em São Paulo

Universidade do Arizona, é mestre em relações internacionais e 
economia na Johns Hopkins School of Advanced International 
Studies e no consulado cuida de uma equipe de especialistas 
comerciais responsáveis por vários setores como turismo, 
franquias, serviços e mídia e entretenimento. Junto com Jussara 
Haddad promove destinos nos Estados Unidos para turistas 
brasileiros e já coordenou e participou de eventos promovendo 
o fortalecimento dos laços entre a comunidade LGBTQIA+ dos 
Estados Unidos e Brasil. 

Formado em relações internacionais na 

de Ecoturismo pelo Senac e gestão dos negócios Turísticos 
pela FGV.  Experiência em produção de eventos, planejamento 
turístico e gestão pública.  Atualmente é a responsável 
pela diretoria de turismo, coordenando projetos como o 
Observatório do Turismo e Eventos, polos de ecoturismo de 
São Paulo e conteúdo promocional da cidade.

Formada em Turismo pela Universidade Anhembi 
Morumbi, com especialização em Planejamento 

Mediação – Fernanda Ascar  
Diretora de Turismo da SPTuris

Patricia Masche 
Turismo e Marketing Rio CVB

trabalha há 13 anos com marketing de destino no Rio de Janeiro. 
Atuou no setor público por 8 anos, na área de promoção 
internacional, desde 2016 trabalha no Rio Convention & Visitors 
Bureau na divulgação e da promoção do Rio, nos mercados 
nacional e internacional.

Formada em Administração com ênfase em 
Marketing pela North Carolina Central University, 

Marcelo Michieletto 
Diretor Uniglobal / Befree Telecom

Idealizador da marca Viaje Entre Iguais, fundador da MHTour, 
Advogado de formação e apaixonado por viagens, dedicou os 
últimos anos ao turismo LGBTQI+.

Foi presidente da Associação Brasileira de 
Turismo LGBT e vice-presidente da Câmara LGBT, 

Antonietta Varlese
Senior VP de Comunicação, Relações 
Institucionais, CSR e Líder LGBTI+ Accor 
América do Sul

Com mais de 20 anos de experiência em comunicação, 
trabalha para o Grupo Accor desde 2008 como SVP de 
Comunicação, Relações Institucionais e Responsabilidade 

15h00 A importância das empresas 
saírem do armário

16h30 IGLTA e a Compreensão 
do Turismo LGBT Global

Paulo Neves
Assessor da Diretoria de Marketing, 
Inteligência e Comunicação da 
Embratur

Bacharel em Direito (UFBa), Mestre em Arquitetura e 
Urbanismo (UFBa) e Pós-graduado em Direito Público e Direito 
Administrativo. Servidor público federal, atua na Embratur há 9 
anos com a promoção turística do Brasil no exterior.

15h30

17h00 Nas asas da Sky

17h15
Turismo aos EUA e 
a importância da 
Comunidade LGBTQIA+

Sorteios e Encerramento17h45

14h45

Embratur: a transformação 
em Agência; a promoção 
turismo doméstico na 
pandemia; e a retomada 
da promoção internacional

Social Corporativa para a América do Sul. Atualmente administra 
a estratégia para 9 países e mais de 400 hotéis em toda a 
região e recentemente foi premiada como uma das 10 Melhores 
Comunicações do Brasil pela Associação Aberje.apaixonado por 
viagens, dedicou os últimos anos ao turismo LGBTQI+.

Coffee break e network
Patrocinado pela NGLCC - National 
LGBT Chamber of Commerce
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TEMAS E SPEAKERS
EMPRESAS

23.11
TERÇA

André Santos 
Cargo:  Supplier Relationship 
Management

Livre com mais de 15.000 copias vendidas. Já capacitou mais 
100.000 empreendedores por todo Brasil! Atual Responsável 
pela construção e gerenciamento da comunidade on-
line em torno do ecossistema do Meli, criando e mantendo 
relacionamentos estáveis e duradouros com seus clientes, 
seus fãs e, em geral, qualquer usuário interessado na marca.

Credenciamento13h30

Há mais de 13 anos no Mercado Livre, é professor 
e autor do livro Super Vendedores do Mercado 

Boas-vindas14h00

O Comércio Eletrônico pós mundo 
pandêmico no maior marketplace 
da América Latina: Mercado Livre

Mônica Schimenes
CEO MCM Brand Group

responsável com a diversidade e inclusão. Foi eleita “Mulher 
Empreendedora Global do Ano” pela WeConnect International 
em Washington D.C., reconhecida como empreendedora 
Global pela IWEC International em Nova Delhi, India e é 
participante do programa Winning Women da EY. É cantora e 
palestrante.

Relações Públicas, é fundadora e CEO da 
MCM Brand Group, grupo de comunicação 
integrada comprometido com a performance e 

Marcos Domingues 
Procurement Manager - Jhonson & 
Jhonson

anteriores em grandes empresas nos setores de Consumo 
como Avon e McDonalds, na farmacêutica Bristol-Myers 
Squibb e na indústria Química e Telecom.

Há 4 anos na Johnson & Johnson também lidera 
na região o Programa Global de Diversidade e 
Inclusão de Fornecedores. Possui experiências 

J&J e a diversidade na cadeia de 
suprimentos

Fernando Foratto
Vice-Presidente da Câmara LGBT

projetos e planejamento estratégicos ligados a exportação da 
indústria têxtil, plásticos e cosméticos.  Produtor executivo do 
Coral Câmara LGBT do Brasil por Maestro Ettore Veríssimo. Criador 
e produtor do canal do Youtube Papo Panela Veg e do concurso 
Rango Vegano da ONG Colmeia Vegan. Produtor Executivo e 
administrador na empresa Maestrices.

Empresário e contabilista formado pelo Senac São 
Paulo, capacitado em gestão pública municipal 
pela Fundação Ulysses Guimarães, trabalha com 

16h00

Mediador: Antonio Luiz da Silva 
Diretor Presidente da Integrare

de produtos e serviços na área de Indiretos, liderança e gestão 
de pessoas. Atua no Integrare desde sua fundação em 1999, já 
liderou network de compradores, assim como o de fornecedores 
e atualmente é o Diretor Presidente do Integrare.

Gerente de Compras da DuPont do Brasil. Carreira 
de 38 anos na DuPont, há 25 anos na área de 
Suprimentos com experiência em negociação 

Fabiano Penachim 
Diretor  Penachim Radiadores
Master of Business Administration – MBA, 
Administração de Empresas.

Elisabeth Reis Santos 
Proprietária da Empresa Pallas Athena 
Arquitetura 

(SP), Pós Graduação em Conforto Ambiental e Conservação de 
Energia | USP e com MBA em Gestão de Negócios na ESAMC.

Arquiteta e Urbanista  pela Universidade Mackenzie 

14h10

14h30
Os dois lados da diversidade na 
cadeia de valor
Entrevistador: Ricardo Gomes – Presidente
da Câmara LGBT

15h15

15h35 Programa Fornecedores Diversos

16h30
Desenvolvimento e Inclusão 
Através da Cadeia de 
Suprimentos

Coffee break e network
Patrocinado pela NGLCC - National 
LGBT Chamber of Commerce

 26   CONFERÊNCIA INTERNACIONAL DA DIVERSIDADE l EMPRESAS, CULTURA E TURISMO LGBT 2021

Luciana Pan Mulato Vida
Gerente de Compras Logistica América 
Latina

Cecilia Zanotti 
Head da ANDE no Brasil

Tiago Betti
Head de Diversidade, Equidade, Inclusão 
e Experiência do Funcionário LATAM

e ambiental. É head da Aspen Network of Development 
Entrepreneurs no Brasil (ANDE).

Formada em Administração de Empresas com foco em Comércio 
Exterior e pós graduada em Gestão de Negócios. É Especialista de 
Compras e Representante da América Latina em Diversidade na 
Cadeia de Fornecimento, na Dow Brasil, há 10 anos. É responsável 
pelas ações, estratégias e educação interna e externa no tema de 
Diversidade e Inclusão na área de Compras para a região Formada em Administração de Empresas 

pela FGV, trabalha há mais de 20 anos em 
organizações e projetos de impacto social 

Encerramento e sorteio18h10

Kerolen Santos
Especialista de Compras & Regional 
Focal Point para Diversidade e Inclusão 
na Cadeia de Fornecimento Dow

17h00
Jornada Dow – Diversidade, 
inclusão e Equidade para 
todos (as)!

17h20
Programa de Diversidade 
e Inclusão na Cadeia de 
Suprimentos Corteva

Formada em Adm. Empresas com Ênfase em 
Comércio Exterior, certificada Six-Sigma Back-

Belt, extensão em Gestão de Pessoas e Agronegócio pela FGV. 
Experiência de 28 anos nas áreas de Comércio Exterior, Trade 
Compliance, Relacionamento e Inovação com Fornecedores 
e Compras de Serviços Logísticos (nacional e internacional). 
Atualmente exerce a função de Gerente de Compras Logística 
América Latina e é membro dos grupos LGBTQIA+ e Mulheres 
na Corteva Agriscience.

17h40
Design participativo na 
construção de um projeto
 de diversidade



TEMAS E SPEAKERS
CULTURA

24.11
QUARTA

14h15
Painel 1 
A representatividade 
Identitária na cultura

Mediador: Ettore Veríssimo
Maestro, ator, cantor e produtor 
cultural

da Câmara LGBT do Brasil, diretor musical do espetáculo off 
Broadway Naked Boys Singing Brasil e CEO do Espaço ao Cubo. 
Sua última atuação foi em Chaves - Um Tributo Musical, dando 
vida aos personagens Sr. Barriga e Nhonho.

Credenciamento13h30

Paola Valentina Xavier
Ativista Trans, Cantora

organização Amigues da Arte. Atuou como produtora no 
Museu da Diversidade Sexual e foi responsável pelo programa 
+Orgulho, produzindo paradas do Orgulho LGBTQIA+ no interior 
e litoral do Estado de São Paulo.

Apresentadora do talk show virtual 
#Paolacomvida, produtora Cultural no Teatro 
Sérgio Cardoso e em projetos de difusão da 

É bacharel em regência e pós-graduado em 
gestão cultural. Atualmente é maestro do Coral 

Aquiles
Multiartista queer nordestine

representou o Brasil no Show Case da Broadway Dreams 
Foundation na Broadway. Além de seu trabalho como atore, 
integra a comunidade Ballroom e inste em sua carreira no 
mercado fonográfico, com suas composições e conteúdo 
autoral.

Finalista do reality show "Cultura, o Musical", da 
TV Cultura. Já integrou elenco de musicais como 
"70? Década do Divino Maravilhoso “e, em 2019, 

May Calixto
Assessora de Imprensa e Social Media

diversos espetáculos musicais. Com o avanço da internet e 
das redes sociais, migrou para a área de mídias, trabalhando 
com diversos nomes da música. Em 2017, fundou a Unicórnio 
Assessoria e Mídia, na qual atua até hoje.

Boas-vindas14h00

Formada em Comunicação Social, produziu o 
primeiro documentário sobre Teatro Musical 
no Brasil (2012), atuou como produtora de 

Rodrigo Alfer
Diretor, autor, ator e professor de artes

e musicais, redator de televisão e como diretor destaca-se em 
seu último projeto, o musical off-Broadway Naked Boys Singing 
Brasil.

Formado em direção pela SP Escola de Teatro e 
pós-graduação pela FPF e Célia Helena Centro 
de Artes. Atuou em diversos espetáculos teatrais 

André Fisher
Coordenador do Centro Cultural da 
Diversidade

da Diversidade, Coordenador do Centro Cultural da Diversidade 
da Secretaria Municipal de Cultura, tem seis livros publicados. 
Foi General Manager Hornet Brasil, editor e publisher do portal 
e editora MixBrasil, apresentador e roteirista do Cine MixBrasil, 
âncora do CBN MixBrasil, colunista do MTV Notícias e da Folha 
de S. Paulo.

Criador e Diretor do Festival MixBrasil de Cultura 

André Mendes
Produtor/Gestor Cultural  

(SENAC). Trabalha com produção cultural há mais de uma 
década, atualmente é coordenador de produção do Setor de 
Programação da Secretaria Municipal de Cultura da cidade 
de São Paulo.

Formado em Licenciatura -Teatro (FPA), Atuação 
(EAD/ECA/USP), Pós-Graduando em Gestão 
Cultural: cultura, desenvolvimento e mercado 

Mediação: Jurandy Valença 
Diretor Biblioteca Mário de Andrade

de Cultura de São Paulo, coordenador da Oficina Cultural 
Oswald de Andrade e diretor de projetos do Instituto Hilda Hilst. 
Também trabalhou no departamento Educativo do CCBB-SP e 
redator do Mapa das Artes SP durante 16 anos.

Atua na área da cultura há 25 anos. Foi diretor 
adjunto do CCSP, coordenador geral dos centros 
culturais e teatros da Secretaria Municipal 

Conversa com Ellen Oléria15h30
Ellen Oléria
Cantora e Compositora

e acumula prêmios em festivais. Tem 5 discos lançados e 
turnês realizadas pelo Brasil e mundo afora. Sua versatilidade 
estende-se ao seu ativismo político visto no programa Estação 
Plural que apresenta semanalmente pela TV Brasil.

Nascida e criada em Brasília, formou-se em 
Artes Cênicas na Universidade de Brasília. 
Tem mais de 15 anos na estrada da música 

O setor privado e a diversidade 
em ações culturais16h00

Thamires Cordeiro 
Produtora e programadora na 
Secretaria Municipal de Cultura

foi coordenadora e assessora da African Initiative for Micro-
Enterprises, parceria público-privada desenvolvida em 
Conacry, na República da Guiné. Atua na Coordenação de 
Programação Cultural da Secretaria Municipal de Cultura 
desde 2019.

Desenvolve trabalhos na área cultural, 
produção de moda e direção criativa. Em 2018, 

15h00
Painel 2
Descentralização dos 
recursos da Cultura
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Gustavo Torres
Coordenador de Conteúdo da 
WTorre Entretenimentos

Broadway em São Paulo. Foi Gerente de Operações e Patrimônio 
no Complexo Theatro Municipal de São Paulo, e antes disso atuou 
como Gerente de Operações e Entretenimento pela KidZania 
Brasil. 

Escritor e dramaturgo trabalhando entre 2008 e 2016 
com produções de Teatro Musical franqueadas da 

A importância da cultura drag17h00

Márcio Telles 
Produtor e diretor cultural     

cultural do instituto Odara de arte e cultura, produtor artístico da 
Revista Raça e também diretor de carnaval tendo atuado em 
grandes escolas de samba em São Paulo.

Ator do Teatro Oficina, produtor e diretor artístico da 
Tadito produção tendo produzido diversos projetos 
em parceria com a SMCSP, é idealizador e diretor 

Coffee break
Patrocinado pelo Consulado Geral 
de Israel em São Paulo

Palestra
A Economia Criativa e a Cultura

16h30
17h45

Mediadora: Tchaka (Valder Bastos)

Las Bibas From Vizcaya 

empresário no ramo do entretenimento e fundador da Agência 
de Animação Tchaka Eventos.

Estudou artes dramáticas na Escola Teatro 
Macunaíma em São Paulo, também tem formação 
acadêmica no curso de Direito na Universidade 
Brás Cubas, Mogi das Cruzes. Influenciador digital, é 

Graduada em Produção Fonográfica e com pós-
graduação em Marketing Digital, a Artista transmídia, 
cantora, produtora de música eletrônica e Dj, vem 
da velha escola dos Studios analógicos e começou 

Mama Darling 

Alexia Twister (Matheus Moreira 
de Miranda)

Aline Torres
Secretária de Cultura da Cidade de 
São Paulo

American Airlines por 24 anos, onde foi presidente do comitê Pride 
da Diversidade. Já participou de diversos eventos, entre festas e 
palestras corporativas.

como drag, trabalha na casa noturna Blue Space.  É apresentadora 
do projeto Drag Nights, no Clube Barbixas de Comédia e do show 
da Netflix: Nasce Uma Rainha, junto com a cantora Gloria Groove. 

USP e graduanda em Ciências Econômicas. Foi presidente da 
Comissão Técnica de Avaliação de Projetos Culturais, dirigiu o 
Centro Cultural de Juventude Ruth Cardoso, desenvolveu projetos 
na TV Cultura. Desenvolve ações com a sociedade civil para 
inclusão social de mulheres, negros e LGBTQIA+.

Luis Fernando Magrin, é o ator por trás da Drag 
Queen Mama Darling. Ator formado em Artes 
Cênicas pela UNICAMP e Jornalismo pela PUCCAMP, 
trabalhou como executivo de Novos Negócios da 

Formada em Artes Cênicas com licenciatura em 
Teatro e Arte Educação.  Drag queen, transformista, 
ator, dançarino e cantor com 25 anos de carreira 

Graduada em Relações Públicas, Pós-Graduada 
em Gestão de Projetos Culturais pela ECA-CELACC-

Encerramento da plenária e sorteio18h15

Show de encerramento
com Ellen Oléria19h00

a tocar como Dj ainda nos anos 80. É conhecida na internet por 
ser a pioneira dos videos-dublagens e criar o primeiro podcast 
LGBTQI+ em 2004



Se a cultura foi importante durante 
o isolamento, agora ela se mostra 
ainda mais importante para o 
momento da retomada econômica 
da cidade. A economia criativa é 
um dos instrumentos com o qual a 
Prefeitura de São Paulo, por meio da 
Secretaria Municipal de Cultura, visa 
impulsionar a economia paulistana, do 
centro à periferia, promovendo uma 
retomada pulsante e descentralizada, 
com atividades culturais em todas as 
regiões da capital.  

Espetáculos de dança, teatro, 
circo, shows, sessões de cinema, 
intervenções artísticas, exposições, 
debates sobre livros, palestras e 
oficinas, os shows de Ano Novo e o 
tão esperado carnaval de rua - tudo 
isso gera mais do que alegria e bons 
programas para o final de semana: 
gera empregos, demandas diversas e 
mantém dinheiro circulando por toda 
cidade. 

A cultura não beneficia apenas os 
artistas e o público, mas também os 
técnicos envolvidos nos espetáculos; 
as empresas e funcionários que 
fabricam todos os materiais 
necessários para colocar uma história 
em um palco, das luzes ao figurino; 
e todos ao redor, do comércio de rua 
ou do shopping ao senhorzinho que 
vende pipoca em frente ao teatro, que 
volta a levar aquele cheiro gostoso 
de alegria e de infância para a porta 
do espaço. A retomada vai devolver o 
sustento desse senhor; vai aumentar 
os clientes da casa de bolos caseiros 
do bairro; vai permitir ao ambulante 
vender mais garrafas de água; e a 
pizzaria da esquina vai receber mais 
famílias após os espetáculos noturnos. 
As encomendas da costureira também 
vão aumentar, e mais artistas 

RETOMADA   
CRIATIVA!

plásticos, pintores, marceneiros e 
artesãos serão necessários para 
a construção dos cenários. Esses 
são apenas alguns exemplos de 
como o investimento em cultura e 
na economia criativa impulsionam 
a retomada da cidade e a economia, 
principalmente a local, por isso 
a importância de descentralizar 
o investimento, levando a cultura 
para as pontas. 

Como Secretária, meu primeiro 
passo foi lançar o Primeiro Edital 
da Retomada Cultural. Pensando 
justamente nessa importância 
econômica da cultura, lançamos 
o edital inédito, para múltiplas 
linguagens artísticas, no valor 
de 2 milhões de reais. Artistas, 
grupos e coletivos puderam se 
inscrever com projetos de até 
100 mil reais. O fomento prevê 
pontuação maior para projetos 
realizados na periferia e, em 
uma ação inédita, exigiu aos 
proponentes a apresentação de um 
plano arrojado de comunicação, 
para a divulgação dos espetáculos 
fomentados, determinando que 25% 
do valor recebido fosse destinado 
à comunicação. Além de fomentar 
a classe artística, a Prefeitura 
entende que pensar em como 
o projeto chegará ao público é 
importante: queremos os espaços 
culturais da cidade fervendo com 
público e nossos artistas cada vez 
mais reconhecidos, valorizados 
e, principalmente, vistos pelo 
maior número de pessoas. Essa é 
apenas a primeira de muitas ações 
que estamos planejando para a 
retomada cultural, sempre na 
linha de impulsionar a cultura de 
maneira descentralizada, para todo 
mundo.

Tudo isso, sem deixar de lado 
a questão da diversidade. A 
Secretaria Municipal de Cultura 
está empenhada na contratação 
de artistas e de espetáculos com 
temática LGBTQIA+. Dedicamos 
a ela um espaço inteiro, o Centro 
Cultural da Diversidade, no Itaim; 
apoiamos o Festival Mix Brasil, 
através da Spcine, com sessões 
nos nossos equipamentos; e a 
Prefeitura de São Paulo, em um 
esforço intersecretarial, apoia 
uma das maiores paradas LGBT 
do mundo. Além da importância 
econômica, sabemos que a cultura 
também tem papel na luta contra 
a lgbtfobia, contra a ignorância e 
contra todos os preconceitos.     

Juntos vamos construindo uma 
cidade vibrante e inclusiva, 
usando a cultura como 
instrumento de impulsionamento 
econômico e uma ferramenta de 
inclusão e de inovação.

Aline Torres
Secretária Municipal de Cultura

Quando a pandemia da Covid-19 chegou, obrigando todos a praticarem 
o isolamento social, o setor cultural foi um dos mais abalados: afinal, 
cultura também é sinônimo de casas lotadas, de trocas, de encontros 
e de reencontros. Ao mesmo tempo, em nossas casas, a cultura reforçou a sua importância para a alma 
e para a saúde mental das pessoas, nos confortando e nos entretendo nesse momento difícil para a vida de todos. 
Seja dançando nos nossos quartos, ouvindo uma música relaxante, assistindo a uma live ou lendo um livro, a cultura 
esteve presente em todos os momentos, nos ajudou a criar novas memórias em família e a sobreviver aos anseios e 
incertezas que o tal do “novo normal” trouxe com ele.
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Coral Câmara
LGBT do Brasil

Um espaço sem preconceitos, que 
recebe e valoriza a diversidade, a 
identidade e o amor. O Coral Câ-

mara LGBT do Brasil por Maestro Ettore 

Verissimo completou quatro anos de 
existência em 2021, comprovando que 
a arte e o talento são forças fundamen-
tais na luta contra a LGBTFobia. 

Coordenado pelo Maestro Ettore Verissimo, 
com acompanhamento do magistral piano de 
Gabriel Fabbri, o coral conta hoje com quase 
40 membros fixos e diversos outros que se 
juntam às atividades pela diversão, pelo amor à 
cultura ou simplesmente pela oportunidade de 
convivência que o grupo oferece. 
Com um repertório eclético e contagiante – que 
inclui hits da MPB, pop internacional e Broadway 
o coral tem como objetivo unir a população 
LGBT+ por meio da arte e reforçar o movimento 
global de combate ao preconceito e respeito 
à diversidade. Na ativa desde abril de 2017, o 
grupo foi selecionado como membro do Gala 
Choruses, associação que reúne os corais LGBT 
em todo o mundo, com sede nos EUA. O grupo 

é também duplamente premiado: na categoria 
Música pela APOLGBT (Associação da Parada 
LGBT de São Paulo) e na 7ª. Edição do Papo Mix, 
ambos em 2018. 
Na trajetória do grupo estão apresentações 
na Parada LGBT de São Paulo, na Conferência 
Internacional da Diversidade e Turismo LGBT, na 
montagem brasileira do espetáculo ‘Rent’ (na 
qual os coralistas foram convidados a dividir 
o palco com o elenco em uma emocionante 
performance do clássico da Broadway ‘Dias de 
Amor’), nas apresentações de Natal da Prefeitura 
de São Paulo, trio carnavalesco “Será que é”, do 
Museu da Diversidade Sexual paulistana e em 
2020 participou do Global Pride.

por maestro Ettore Veríssimo
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Às vésperas de completar 25 anos 
da primeira Parada do Orgulho 

GLT (era a sigla em 97) e comemo-
rando 20 anos da primeira lei conta 
a LGBTfobia no País (lei estadual n° 
10.948/2001), São Paulo reafirma a di-
versidade como parte de sua forma-
ção como cidade e Estado. Em com-
promisso assumido no ano passado 
– confirmado em 2021 com a Câmara 

de Comércio e Turismo LGBT –, São 
Paulo encara os desafios como in-
centivo, não como barreiras. Aquela 
primeira Parada, com dois mil parti-
cipantes, virou a maior do mundo, é 
tratada pelo poder público como um 
dos megaeventos anuais, ajudou na 
criação de uma imagem positiva do 
Brasil e mostrou que o armário pau-
lista tem porta giratória.

tem porta giratória
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Boituva l SP - Balonismo l Foto: Ken Chu 
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Uma conquista silenciosa, porém, importan-
te, ocorre nos aspectos institucionais. Se antes o 
tema LGBTQIA+ era tratado nos extremos, no âm-
bito social e de inclusão e, posteriormente, como 
público consumidor estratégico para viagens e 
turismo, hoje permeia as ações de governo, pro-
gramas e iniciativas.

“Nos países livres, democráticos, que têm res-
peito pelo diverso, o consumo de viagens e tu-
rismo cresce, gera empregos, desenvolvimento 
econômico, tolerância e, por fim, uma sociedade 
mais equilibrada”, lembra Vinicius Lummertz, se-
cretário de Viagens e Turismo do Estado. “Deve-
mos, com o mercado, trabalhar na busca, con-
solidação e preservação das conquistas sociais 
baseadas na diversidade”.

Para ultrapassar os atos institucionais, incen-
tivar o consumo de viagens, a qualificação e a 
maior oferta, a Secretaria de Turismo e Viagens 
do Estado decidiu fazer o mapeamento dos desti-
nos turísticos comprometidos com a diversidade 
de forma mais ampla. O objetivo é dar visibilida-
de e promover os municípios com produtos turís-
ticos pensados aos idosos, aos afrodescendentes 
e ao público LGBTQIA+, além de acessíveis aos 
viajantes com deficiência e às comunidades tra-
dicionais. 

Materializado por meio de um convênio da Se-
cretaria com a Câmara de Comércio e Turismo 
LGBT do Brasil, o mapa é parte de um escopo 
mais amplo, que no Estado de São Paulo envolve 
as Pastas da Cultura e Economia Criativa, Desen-
volvimento Econômico, Desenvolvimento Regio-
nal, Desenvolvimento Social, Infraestrutura e Meio 
Ambiente, Justiça e Cidadania, Direitos da Pessoa 
com Deficiência e Relações Internacionais. 

Brotas l SP - Raffting l Foto: Ken Chu 

Pedregulho l SP - Cachoeira do Estreito l Foto: Ken Chu

São Paulo l SP l Parque do Ibirapuera l Foto: Ken Chu

Desde 2019, início da gestão do Governador 
João Doria, a Secretaria de Turismo e Viagens 
adotou o mote São Paulo Pra Todos. Ou seja, sem 
distinção. Esse é um exercício constante, um di-
recionador das ações, um lembrete que os bons 
resultados do Estado são a consequência do di-
verso e do coletivo, de todxs, tod@s, todes. 

As ilhas l SP l Foto: Marcos Bonello

Eldorado l SP l Caverna do Diabo l Foto: Ken Chu
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em um só lugar.

Situado numa altitude mais baixa, o vilarejo 
fica entre as águas cor de esmeralda dos 
lagos Brienz e Thun. Interlaken é um playground 
para os aventureiros, mas também é um local 
para quem gosta de aconchego e sossego. Há 
opções e atrações para os amantes da arte, da 
natureza e da aventura, e até sobra tempo para 
compras de clássicos souvenirs da Suíça como 
relógios, canivetes e o melhor chocolate suíço. 
Produtos regionais típicos também podem ser 
encontrados, como cosméticos naturais, iguarias 
locais ou artesanato.

Harder Kulm, localizado no topo de Interlaken, 
são apenas 10 minutos para subir e conhecer a 
montanha que está 1.322 metros acima do nível 
do mar, sendo ideal para quem tem pouco tempo 
ou está com pressa. 

No alto da montanha há um restaurante que 
combina uma vista fantástica com uma comida 
deliciosa. Além da Two Lakes, uma ponte com 
uma vista de tirar o fôlego da bela cidade de 
Interlaken, dos lagos Brienz e Thun e dos Alpes 

Interlaken

Toda Suíça
L ocalizada no coração da Suíça e a duas 

horas da capital Zurique, com altitude de 
4158 metros, Jungfrau encanta a todos 

pois parece ter saído de um conto de fadas. 
A região possui uma natureza exuberante, 
lagos com cores incríveis, centenas de 
montanhas com picos nevados e clássicos 
chalés com lindas varandas floridas, tudo 
isso conectado pelos trens e teleféricos da 
Jungfrau Railways.

Em Jungfrau    é   possível  encontrar  restaurantes 
de montanha que oferecem lindas vistas aliadas 
ao melhor da gastronomia suíça, com muito 
queijo, chocolate e vinho local. É um destino 
para o ano todo, e que oferece um pouco de 
tudo para todos os perfis de viajantes.
A região reúne quatro importantes vilarejos, 
cada um com uma característica única que o 
torna especial em relação aos demais, sendo 
eles: Interlaken, Grindelwald, Lauterbrunnen e 
Wengen.

Restaurante com vista espetacular é o destino perfeito da pequena 
caminhada até o topo de Interlaken, em Harder Kulm.

nevados ao fundo. Em Harder Kulm o sol se põe 
e o coração nasce, por isso a Harder Railway 
transporta românticos todas as noites a tempo 
do pôr-do-sol, para que possam desfrutar da 
vista deslumbrante.

Conheça Jungfrau: 
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Grindelwald

Esse é o maior vilarejo no alto 
dos Alpes nevados. É o ponto de 
partida ideal para as melhores 
excursões à região de Jungfrau, 
como Jungfraujoch - Top of 
Europe e Grindelwald - First.

A “Fisrt Glider” levanta voo 
e seus quatro "passageiros" 
podem flutuar pela paisagem 
montanhosa e desfrutar de 
uma vista panorâmica em alta 
velocidade.

Lauterbrunnen

Aninhado entre gigantescas 
faces rochosas, Lauterbrunnen 
é conhecido por suas 72 
cachoeiras. Neste vilarejo, o 
trabalho artístico com seda, 
linho ou algodão é uma tradição 
há mais de 500 anos, é possível 
visitar a “Bobbin Room” para 
apreciar como esse trabalho 
é incrivelmente realizado com 
tanta destreza e agilidade pelas 
rendeiras.

Acima de Lauterbrunnen, 
estão localizadas as Cataratas 
de Staubbach, a terceira maior 
cachoeira da Suíça e uma 
das maiores de queda livre na 
Europa, ela é a opção perfeita 
para os amantes da natureza e 
sua beleza já chegou a inspirar 
o poema “Canção dos espíritos 
sobre as águas” de Johann 
Wolfgang.

Ar gelado, neve sob os pés, 
3.454 metros acima do nível 
do mar e uma vista de tirar o 
fôlego: a estação de trem mais 
alta da Europa está aberta e 
com neve nos 365 dias do ano, 
reunindo inúmeras atividades 
para passar o dia.

Começando pelo Alpine 
Sensation, um túnel com 250 
metros de extensão pontilhados 
de efeitos especiais.

Blocos de gelo azulados e 
sulcados sob um manto de neve 
eterna e ao longe o panorama 
de picos de quatro mil metros: 
é assim que a estação Eismeer 
aparece a 3.160 metros acima 
do nível do mar. Aqui o trem para 
por 5 minutos e os passageiros 
podem tirar sua própria foto 
para guardar de lembrança.

No Ice Palace, um castelo todo 
feito de gelo, é possível realizar 
um passeio suave com um 
espelho por um mundo gelado, 
e realizar a descoberta de obras 
de arte em cantos, diversas 
esculturas em um ambiente 

Wengen

Wengen está localizado na 
beira de um precipício com 
ótima vista para o vale de 
Lauterbrunnen, oferecendo 
uma experiência de montanha 
pura. Livre de carros, o que 
torna o vilarejo mais agradável 
e especial, a única forma de 
se chegar até Wengen é de 
trem, num percurso de apenas 
15 minutos partindo do vale 
de Lauterbrunnen. Aqui o 
relaxamento é garantido, seja 
tomando sol nas esplanadas 
dos hotéis e restaurantes, 
ou fazendo caminhadas por 
“Männlichen”, uma montanha 
belíssima com uma vista única 
e fenomenal do Eiger, Mönch e 
Jungfrau, ou pela “Lauberhorn”. 

Para quem quiser se manter 
no ar, a First Flyer deve ser a 
próxima atração a ser seguida, 
perfeitamente preso no cinto de 
segurança, o participante passa 
ao longo de um cabo de aço 
pairando aproximadamente 
50 metros acima dos prados 
alpinos.

Aqui também está presente 
a beleza do Lago Bachalpsee, 
uma verdadeira "joia azul" 
que viaja ao redor do mundo 
como um cartão postal. Ele 
pode ser alcançado a partir de 
First a pé em menos de uma 
hora. Com tanta aventura, 
certamente a fome irá surgir, e 
por lá é possível encontrar um 
restaurante que surpreende não 
só pelos clássicos suíços, mas 
também por oferecer uma vista 
fantástica dos Alpes de Bernese 
Oberland com a imponente 
face norte do Eiger. 

mantido a três graus negativos.   
Em Jungfraujoch, estão situadas 
nessa região as melhores lojas 
da Europa com roupas de todos 
os tipos, relógios, bonecos de 
madeira entalhados à mão, 
ímãs, chaveiros, globos de neve, 
chapéus, bonés e luvas.

Para os corajosos, se aventurar no 
“Fisrt Glider” é a opção perfeita para 
aproveitar uma vista panorâmica dos 
prados alpinos.

A estação de trem mais mais alta 
da Europa é um paraíso de gelo em 
Jungfraujoch.
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A partir da capital, principal 
portão de entrada dos visitantes, 
há um mundo de possibilidades 
para viver a Bahia. Em Salvador, 
as praias, a exemplo do Porto da 
Barra, recomendada por veículos 
de comunicação internacionais 
como o jornal britânico The Guar-
dian, a rede de televisão e o jornal 
norte-americanos CNN e The New 
York Times, convidam para um 
banho de mar em águas mor-
nas e claras. A orla, de Ipitanga 
a Paripe, reúne calçadões, bares, 
restaurantes e monumentos que 
são marcas registradas da Bahia. 
Dentre eles estão o Forte de San-
to Antônio, conhecido como Farol 
da Barra; a casa de Yemanjá, no 
Rio Vermelho, bairro das baladas, 
onde acontece a tradicional fes-
ta do 2 de Fevereiro, dedicada à 

Diversidade. A palavra de origem la-
tina é a que mais define a Bahia e 
todas as possibilidades de vivê-la. 

Seu sentido perpassa tudo: a cultura, a 
gastronomia, o povo, a musicalidade, a 

natureza e os atrativos turísticos do esta-
do, que, de tanta vocação, tem 13 zonas e 
mais de 130 cidades de reconhecido po-
tencial para o turismo, cheias de experi-
ências a oferecer.

orixá rainha das águas salgadas; e 
a Sereia de Itapuã.

O segmento de sol e praia é o 
mais procurado na Bahia e Salva-
dor também pode ser o ponto de 
partida para passeios pela Baía 
de Todos-os-Santos, incluindo as 
encantadoras ilhas de Itaparica e 
dos Frades. Nos roteiros náuticos é 
possível juntar elementos mágicos 
da Bahia, que vão além do conta-
to com a natureza: degustação da 
gastronomia baiana, o artesanato 
e as manifestações populares.

Parada obrigatória para os visi-
tantes, o Centro Histórico de Sal-
vador é um espelho da vida do 
povo baiano e concentra meios de 
hospedagem do roteiro de char-
me. Conta a história da cidade, da 
Bahia e do Brasil a partir de mu-
seus, igrejas, ruas de pedra e do 

casario colonial, tombado pela 
Organização das Nações Uni-
das para a Educação, a Ciência 
e a Cultura (Unesco) como pa-
trimônio mundial. Oferece uma 
gastronomia rica, com destaque 
para as receitas mais famosas, 
feitas à base do azeite de den-
dê, como moquecas de frutos do 
mar e acarajé. A cultura e mu-
sicalidade são pulsantes. O Pe-
lourinho é a casa do Afoxé Filhos 
de Gandhy e do Olodum, grupo 
percussivo que levou o ritmo da 
Bahia para o mundo inteiro.

No verão, as festas populares 
misturam sagrado e profano em 
comemorações singulares. A La-
vagem do Bonfim, por exemplo, 
mostra a peculiar mistura de fé 
e festa. E mais: como catolicismo 
e candomblé andam juntos na 
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Turismo na
Bahia é
sinônimo de
diversidade

Bahia – uma das singularidades 
que encantam os visitantes e os 
fazem querer voltar. Por falar em 
festa, o maior Carnaval do plane-
ta faz de Salvador um destino ir-
resistível para quem quer curtir a 
alegria e a descontração típicas 
do jeito baiano de ser, seja brin-
cando no chão - dentro ou fora 
das cordas dos blocos - ou ainda 
nos badalados camarotes. Mes-
mo fora da alta estação, outros 
eventos costumam atrair público 
diverso. A Semana da Diversida-
de e a Parada do Orgulho LGBT 
estão consolidadas no calendá-
rio da Bahia, que se mostra um 
destino turístico gay-friendly.

Outros destinos, distribuídos 
entre os mais de 1,1mil km do li-
toral baiano oferecem experiên-
cias que vão da simplicidade do 
rústico ao luxo e sofisticação. No 
Litoral Norte, pertinho da capital 
fica a Praia do Forte, antiga vila 

de pescadores que viu no turis-
mo a oportunidade de desenvol-
vimento. Nos últimos anos, é refe-
rência de luxo, com lojas de grife, 
resorts e hotéis e restaurantes 
sofisticados, mas também ofere-
ce opções de meios de hospeda-
gem e outros serviços mais em 
conta. Entre as atrações estão 
o histórico Castelo Garcia D’Ávi-
la, o projeto Tamar e as piscinas 
naturais das praias do Lord e do 
Papa Gente.

Na Costa do Dendê, Morro de 
São Paulo é um destino para an-
dar a pé e esquecer os grandes 
centros, embora receba visi-
tantes de todo o mundo. A pro-
gramação diária promete mui-
ta praia, podendo se estender a 
localidades como a paradisíaca 
Boipeba. O pôr do sol na ilha é 
fantástico e alguns pontos prefe-
ridos para sua apreciação suge-
rem clima romântico ou de con-
quista. A noite é de puro agito.

Itacaré, na Costa do Cacau, 
é outro destino indicado para 
quem gosta de curtir praia, aven-
turas em meio à natureza e uma 
noite de baladas na rua Pituba. 
As cinco praias urbanas (Con-
cha, Resende, Tiririca, Costa e 
Ribeira) ficam bem pertinho do 
centro, mas quem gosta de tri-
lha pode investir em caminhadas 
com duração média de 30 minu-
tos para chegar a paraísos como 
São José, Havaizinho e Itacarezi-
nho. Os roteiros contemplam ain-

da cachoeiras, a exemplo do Ti-
juípe e do Cleandro. Agências da 
cidade comercializam também 
passeios náuticos para outros 
destinos próximos, como Barra 
Grande e Morro de São Paulo.

Já no Sul da Bahia, Porto Segu-
ro reserva ao visitante verdadei-
ras pérolas. Além de toda a his-
tória do descobrimento do Brasil 
e possibilidade de conhecer de 
perto a cultura indígena que re-
siste na região, a cidade tem nos 
distritos importantes atrativos 
turísticos. Começando por Arraial 
D’Ajuda e Trancoso, onde rusti-
cidade e luxo se encontram nas 
ruas, barracas de praia e servi-
ços turísticos. No caso de Arraial, 
a rua do Mucugê é o point. Em 
Trancoso, o famoso Quadrado é 
puro requinte. Menos conheci-
da, Caraíva é um destino rústico, 
com ruas de areia e muita sim-
plicidade em meio à natureza 
exuberante, premiada pelo en-
contro do mar com o rio que dá 
nome à vila.

Já a bucólica Chapada Dia-
mantina é o destino certo para 
quem deseja se conectar com a 
natureza e desconectar do resto 
do mundo, nem que seja ape-
nas por alguns dias. Em cidades 
como Lençóis, Mucugê, Rio de 
Contas e Andaraí, é possível fazer 
um roteiro histórico que remonta 
à exploração de pedras precio-
sas no século XIX. Trilhas, banhos 
de cachoeira, cicloturismo, ob-
servação da vida silvestre, rapel 
e espeleoturismo (visitação a 
cavernas) fazem parte da vasta 
gama de atividades que podem 
ser realizadas pelo turista.

Com tanto potencial, a Bahia 
se torna um destino perfeito. Ve-
nha viver os encantos da terra da 
diversidade!

 Muito além
de Salvador

Salvador Farol da Barra l Foto: Rosilda Cruz

Centro Histórico l Foto: Rosilda Cruz

Pelourinho l Foto: Daniel Meira

Morro de São Paulo l Divulgação
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NÓS VALORIZAMOS E AMAMOS AS PESSOAS COMO ELAS 
SÃO. BRINDAMOS A AUTENTICIDADE, PLURALIDADE E

ORIGINALIDADE DE CADA UM.

OUR WORLD IS YOUR PLAYGROUND

Rua Joinville - Ibirapuera, São Paulo - 04008-011 - BRASIL | Telefone (11) 5088-4106 | reservas.pullmanspibirapuera@accor.com.br



Um país que abraça a diversida-
de, onde todo mundo é bem-
-vindo e onde, sem dúvida, será 

fácil você sentir o carinho do seu povo, 
seja como for. Uma qualidade que, 
junto às leis de igualdade de direitos, 
uma sociedade que valoriza e promo-

ve a diversidade e os eventos especí-
ficos dedicados à comunidade LGBTI+, 
faz da Espanha um destino perfeito e 
um dos mais bem avaliados do mun-
do. Descubra as dicas para desfrutar 
ao máximo da sua viagem.

o país da diversidade

Puerta de Alcalá, Madri
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Escolha bem o seu destino
Certamente você pode tirar férias perfeitas em 

qualquer lugar da Espanha, mas alguns desti-
nos são declarados especialmente como LGBTI+ 
friendly. Além disso, as opções são muitas, des-
de lugares para aqueles que querem curtir praia, 
como Sitges, Benidorm e Torremolinos ou as nos-
sas famosas ilhas de Ibiza, Gran Canaria e Tene-
rife, até alguns mais frenéticos e cosmopolitas, 
como Bilbao ou as duas maiores cidades do país: 
Madri e Barcelona. Os seus bairros de Chueca e 
Eixample, o segundo já conhecido como Gayxample, 
são os epicentros destas cidades, símbolos de 
modernidade, vanguarda e tolerância, com uma 
ampla oferta de locais frequentados pelo coleti-
vo LGBT, lojas de moda, livrarias, clubes noturnos, 
restaurantes e um clima divertido e despreocu-
pado.

A Espanha é um país que 
valoriza e protege a
diversidade.

Aproveite o mar, a areia e o sol. Experimen-
te a nossa deliciosa gastronomia e descubra 
o nosso patrimônio. Curta a noite. Desligue 
em entornos naturais únicos e desfrute de 
um clima privilegiado. Na Espanha você terá 
tudo isto e mais!

De olho no calendário
Na Espanha, além das festas do orgulho gay, 

acontecem alguns dos festivais mais icônicos 
para o público LGBTI+. Encontros muito coloridos, 
a maioria deles ao ar livre, com interessantes op-
ções culturais e, acima de tudo, muita vontade de 
se divertir. Por isso, dar uma olhada na agenda 
ajudará a tornar sua viagem para a Espanha ain-
da mais inesquecível. Adicione à sua lista festivais 
de música, cinema, eventos esportivos... inclusive 

algumas festas que cada ano atraem milhares 
de pessoas do mundo inteiro. Desde o Carnaval 
de Las Palmas de Gran Canaria até o Circuit Fes-
tival Barcelona ou Wonder Gay Festival em Tor-
remolinos e a festa de Los Palomos em Badajoz. 
Independentemente de qual seja o seu destino, 
de Madri às Ilhas Baleares, você vai encontrar di-
versão.

Cala d'Hort, Ibiza

Festa de Los Palomos, Badajoz

Gala Drag Queen do Carnaval de Gran Canaria

Bairro de Chueca, Madri
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www.bma.sp.gov.br
@bibliotecamariodeandrade

Localizada na região central de São Paulo, 
a Biblioteca Mário de Andrade é a maior da cidade. 

Seu acervo reúne cerca de 350 mil livros, 
2 milhões de periódicos, 52 mil obras raras 
e 7 mil mapas antigos, contando ainda com 

inúmeras gravuras originais, moedas e fotografias.  

Além de oferecer espaços voltados para leitura e estudAlém de oferecer espaços voltados para leitura e estudo, 
a instituição promove uma vasta programação cultural, 

que inclui palestras, debates, cursos, 
peças de teatro e clubes de leitura. 

BIBLIOTECA MÁRIO DE ANDRADE
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A Biblioteca Mário de Andrade é uma das mais 
importantes do Brasil. Fundada em 1925, é a maior 
biblioteca pública da cidade de São Paulo e pos-
sui o segundo maior acervo do país, atrás apenas 
da Biblioteca Nacional (RJ). Além das áreas de 
acervo voltadas para estudo e pesquisa, a Má-
rio – como costuma ser chamada pelos seus fre-
quentadores – disponibiliza espaços expositivos 
e de convivência, e oferece uma programação 
cultural diversificada, buscando atender o públi-
co mais amplo possível.

Seu acervo reúne cerca de três milhões de itens. 
Ao todo, são por volta de 350 mil livros, 2 milhões 
de periódicos, 52 mil obras raras e especiais, 7 
mil mapas antigos, que vão do século XVI ao XX, 
além de inúmeros desenhos e gravuras originais, 
moedas e fotografias. Para ser melhor gerido e 
acessado, esse material está dividido em dife-
rentes seções: Coleção Circulante, Coleção Geral, 
Mapoteca, Coleção de Arte, Coleção São Paulo, 
Coleção de Referência, Sala de Atualidades, Mul-
timeios, Coleção de Obras Raras e Especiais, Co-
leção de Periódicos (Hemeroteca) e Arquivo His-
tórico. Com exceção das duas últimas coleções, 
resguardadas no edifício anexo, à Rua Dr. Bráulio 
Gomes 125, grande parte do acervo está localiza-
do no prédio sede. Marco da arquitetura art déco 
na cidade, o edifício, à Rua da Consolação, 94, 
conta também com espaços para exposições e 
um auditório com capacidade para 175 pessoas, 
onde semanalmente acontecem atividades cul-
turais.

A programação cultural da biblioteca é efer-
vescente, com eventos acontecendo de modo 
presencial e online. Além de debates, palestras e 
cursos sobre uma variedade de temas nas áre-
as de literatura, artes, humanidades e ciências, 
a instituição hospeda espetáculos teatrais, para 
jovens e adultos, e organiza diversos clubes de 
leitura. Ao receber artistas e pesquisadores com 
frequência, a biblioteca divulga e torna mais 
acessível o seu acervo, que pode então ser re-
descoberto pelo público, sob novas perspectivas.

Muitas dessas atividades culturais já estão dis-
poníveis na internet e podem ser acessadas atra-
vés do canal do Youtube da biblioteca. Hoje, além 
disso, há conteúdos digitais produzidos especial-
mente para as redes sociais da instituição, com 
curiosidades sobre a sua história, divulgação de 
itens selecionados do acervo, explicações sobre 
processos de preservação e vídeos com media-
ções de leitura protagonizados pela equipe de bi-
bliotecários.

Conheça a 
Biblioteca
Mário de 
Andrade

Saguão da Biblioteca
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CÂMARA LGBT.
AMPLIANDO O ALCANCE
DAS EMPRESAS 
E FORTALECENDO A CAUSA.

WWW.CAMARALGBT.COM.BR 

ANUNCIE E PATROCINE ESSA IDEIA! 
DARLAN@CAMARALGBT.COM.BR • (11) 98375-4606

A Câmara LGBT realiza uma pesquisa inédita
para apresentar o perfil e o comportamento
de consumo do turista e da população LGBTQIA+
no Brasil. O projeto conta com o apoio
do IEMI - Inteligência de Mercado,
especialista em estudos de mercado
e pesquisas personalizadas.
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Por dentro da Secretaria 
de Cultura
A Secretaria Municipal de Cultura da cidade de São Paulo está pre-
sente em todas as regiões da capital paulista, com diversas opções 
de equipamentos  culturais e programações que acontecem dia-
riamente.

Para mais informações, use o QR 
Code e navegue pelo nosso site: 

As Casas de Cultura são os equipamentos 
culturais do município com maior presença 
em regiões periféricas. Em suas 20 unidades 
- dentre elas, duas dedicadas especialmen-
te ao Hip Hop -, acontece uma programação 

Casas de Cultura

CASA DE CULTURA RAUL SEIXAS CASA DE CULTURA SÃO MIGUEL

Foto: Luan Lima Foto: Ricardo Roberto Sizenando ferreira

intensa e diversa com shows, performances, 
exposições, oficinas e muitas outras ativida-
des gratuitas, envolvendo artistas locais e 
ajudando a formar novos talentos em cada 
canto da cidade. 
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CENTRO CULTURAL DA DIVERSIDADE CENTRO DE CULTURAS NEGRAS

Foto: Divulgação Foto: Divulgação

Centros Culturais
Espalhados por 15 pontos de São Paulo, 

os Centros Culturais reúnem, num só espa-
ço, ambientes de estudo, criação, encontro, 
formação e diversão para todas as idades. 
Suas programações, sempre antenadas aos 
novos ritmos e tendências culturais, incluem 
espetáculos, debates, oficinas, sessões de 
cinema e exposições, além de leitura e con-

TEATRO JOÃO CAETANO TEATRO ALFREDO MESQUITA

Foto: Sylvia Masini Foto: Sylvia Masini 

Teatros
A cidade de São Paulo conta com 19 tea-

tros municipais, incluindo o icônico Theatro 
Municipal, que acaba de completar 110 anos. 
Juntos, eles levam à população paulistana 

uma programação variada, com atrações in-
fantis e adultas realizadas tanto por artistas 
que estão começando, quanto pelos que já se 
consagraram na cena teatral da cidade.

tação de histórias nas unidades que contam 
com bibliotecas e salas de estudo. Alguns, 
como o Centro Cultural da Diversidade e o 
Centro de Culturas Negras, ainda têm te-
máticas específicas e trazem atividades que 
promovem a discussão e o aprendizado so-
bre elas.

 CONFERÊNCIA INTERNACIONAL DA DIVERSIDADE l EMPRESAS, CULTURA E TURISMO LGBT 2021    51



BIBLIOTECA MONTEIRO LOBATO BIBLIOTECA MÁRIO DE ANDRADE

Foto: Sylvia Masini Foto: Sylvia Masini 

Bibliotecas
Presentes em todas as regiões da capital, 

as bibliotecas municipais já somam 58 uni-
dades geridas pela SMC. Entre elas, estão 
as bibliotecas de bairro, que oferecem à vi-
zinhança o acesso gratuito a livros, revistas, 
gibis e materiais multimídia, além de uma 
programação cultural marcada por conta-
ções de histórias, apresentações musicais e 

todo o tipo de atividades lúdicas. Treze delas 
têm acervo e programação temáticos, volta-
dos para áreas específicas como o cinema, 
a poesia ou os contos de fadas. Além disso, 
com o intuito de atender a um público ainda 
mais amplo, todas as bibliotecas municipais 
contam com equipamentos que facilitam a 
leitura para pessoas com baixa visão. 

SOLAR DA MARQUESA DE SANTOS CHÁCARA LANE

Foto: Sylvia Masini Foto: Fabio Cintra

Espaços Históricos
Acreditando que a memória histórica da 

cidade também é parte importante de sua 
vida cultural, a Secretaria Municipal de Cul-
tura mantém um conjunto de 17 museus, 
acervos e casas históricas, responsáveis 

tanto pela preservação de documentos e 
outros arquivos, quanto pela difusão desse 
conhecimento por meio de exposições, pas-
seios guiados, cursos e disponibilização de 
material educativo para o público.
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APOSTE
NAS DIFERENÇAS.
ABRACE
A DIVERSIDADE. 
REPENSE
SUA AGÊNCIA.  
TRANSFORMAÇÃO POR MEIO DA TECNOLOGIA. 
CRIATIVIDADE VOLTADA PARA RESULTADOS–

A REPENSE se orgulha em cuidar da comunicação da Câmara LGBT 
e de fazer parte do programa Fornecedor Diverso.

C o m u n i c a ç ã o  &  C o n t e ú d o  /  C o n s u l t o r i a  &  T r e i n a m e n t o  /  D a t a  &  P e r f o r m a n c e 

www.repense.com.br
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Obrigado
Thanks
Gracias
Merci
Tack
Todá
Grazie

CONFERÊNCIA INTERNACIONAL DA DIVERSIDADE
EMPRESAS, CULTURA E TURISMO LGBT

6ª EDIÇÃO

23 A 26 DE AGOSTO, 2022
São Paulo l SP l Brasil

conferencialgbt.com.br



OS CUMPRIMENTOS
MUDAM, A UNIÃO 
PERMANECE.  
CÂMARA LGBT
PROMOVENDO
CONEXÕES.

www.camaralgbt.com.br 
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