
Miss Brasil Gay 2019 já tem data marcada 

Maior concurso gay do país acontece em Juiz de Fora no mês de agosto, com participação de 

Pabllo Vittar.  

 

A 39ª edição do Miss Brasil Gay Oficial está confirmada para o dia 17 de agosto. A cerimônia que 

elege o mais belo transformista do país acontece em Juiz de Fora (MG), no Terrazzo, e tem como 

destaque neste ano o show de Pabllo Vittar, engrandecendo ainda mais a noite de premiação. 

A programação também inclui outras grandes atrações artísticas, além do principal espetáculo 

da noite, protagonizado pelas 27 candidatas, que desfilam em trajes típicos e de gala em busca 

do título de Miss Brasil Gay Oficial.  

Nova gestão marca profissionalização do evento 

Em 2019, o Miss Brasil Gay Oficial apresenta uma nova equipe na organização e produção do 

evento. Aline Firjam, Michel Brucce e Orlando Capaluto assumem a gestão, juntamente com 

André Pavam na direção artística, a fim de explorar ainda mais o grande potencial do concurso.  

De acordo com Brucce, que possui larga experiência na realização de eventos, essa mudança dá 

espaço a uma nova estratégia, que visa trabalhar o evento em todo o país, fortalecendo não só 

o concurso, mas também as etapas estaduais. O organizador destaca também que uma maior 

aproximação com a iniciativa privada é um dos objetivos da nova gestão.   

Programação  

O Miss Brasil Gay Oficial terá sua 39ª edição repleta de novidades. A cerimônia terá um novo 

cenário e um formato de shows inédito, com a participação de Pabllo Vittar. A cantora vai 

apresentar seus hits para o público antes da coroação da Miss Brasil Gay Oficial 2019.  

A programação também inclui as famosas festas Stomp e Funhouse, antes e depois do concurso, 

para movimentar a cidade durante todo o final de semana do evento, juntamente com a 

Rainbow Fest. A previsão é que os ingressos para o Miss Brasil Gay Oficial estejam a venda a 

partir de junho.  

Embaixadores 

A edição de 2019 contará com um time de influenciadores e jurados potencializando a 

divulgação do concurso e dando visibilidade à causa LGBT. Por meio das suas redes de influência, 

eles vão ajudar no reforço dos principais objetivos do Miss Brasil Gay Oficial: tornar o evento 

instrumento de luta em favor dos direitos dos homossexuais no Brasil e posicionar a cidade de 

Juiz de Fora na rota do turismo LGBT, nacional e internacional.  

Apoiadores  

O Miss Brasil Gay 2019 conta com o apoio das instituições e empresas a seguir: Prefeitura de 

Juiz de Fora, Funalfa, IGLTA (International Gay and Lesbian Travel Association), Rocket Pub, 

Trade Hotel, Ibis Hotel, JCC comunicação Visual, Marechal Shopping, MGM, Aquarela 

Fotografias, Juiz de Fora e Região Convention & Visitors Bureau, Zine Cultural, Grupo Libertempo 

e Spotmob.  

 
 



 
Sobre o Miss Brasil Gay Oficial 
 
Em 1976, na cidade de Juiz de Fora, o cabeleireiro Francisco Mota criou o Miss Brasil Gay. Trata-
se de uma competição entre 27 candidatos (26 estados brasileiros e o Distrito Federal) onde é 
eleito o mais belo transformista do país. A principal regra é: os concorrentes devem ser do sexo 
masculino, não podem ser travesti ou transexual, sendo proibidas as intervenções cirúrgicas 
estéticas. O evento é conhecido internacionalmente, fato que lhe rendeu o registro como 
patrimônio imaterial do município em 2007.  
 
O Miss Brasil Gay Oficial visa ser um evento social, com ingressos a preços populares, estrutura 
de qualidade, além de shows e presença de artistas reconhecidos nacionalmente.  
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