Candidata de Pernambuco é eleita Miss Brasil Gay Oficial 2019
Em uma noite de muita alegria, luxo e celebração, o país conheceu sua nova Miss Brasil Gay.
Antônia Gutierrez, representante do estado de Pernambuco, foi coroada e agora assume o
posto de mais belo transformista do Brasil. “ É a realização de um sonho. Só tenho a agradecer
a todas as pessoas que me ajudaram a realizá-lo. A maior emoção da minha vida, uma honra
representar o estado de Pernambuco, onde moro há 8 anos; e uma responsabilidade ser a
Miss Brasil Gay 2019. É muita felicidade!” , comentou emocionada, logo depois do anúncio do
resultado.
Além do glamour das misses e dos convidados, o evento contou ainda com uma série de
shows que animaram o público, entre eles de Pabblo Vittar.

O resultado oficial:
Miss Simpatia: Narrasha Delatorre, Miss Roraima Gay
Juri popular: Kamila Duarte, Miss Rio Grande do Sul, Gay
Melhor traje típico: Antônia Guitierrez, Miss Pernambuco Gay
Melhor traje de gala: Radha Vasconcellos, Miss São Paulo Gay

Miss Brasil Gay 2019:
3º lugar: Jennifer Lizz, Miss Mato Grosso Gay
2º lugar: Radha Vasconcellos, Miss São Paulo Gay
1ª lugar: Antônia Gutierrez, Miss Pernambuco Gay

O Concurso
O Miss Brasil Gay Oficial é um concurso que tem como objetivo eleger o mais belo
transformista do Brasil. Trata-se de uma competição entre 27 candidatos (26 estados
brasileiros e o Distrito Federal), sendo que os concorrentes devem ser do sexo masculino, não
podem ser travesti ou transexual, sendo proibidas as intervenções cirúrgicas estéticas com
prótese (seios e glúteos).
O evento, criado em 1976 pelo cabeleireiro Francisco Mota, é reconhecido
internacionalmente, fato que lhe rendeu o registro como patrimônio imaterial de Juiz de Fora
em 2007.
Programação
O Miss Brasil Gay Oficial teve como mestres de cerimônia a dupla Sheila Veríssimo (Miss Brasil
Gay Oficial 2013) e Ikaro Kadoshi (apresentador do programa Drag me as a Queen, do canal
E!).

Karina Karão e Suzy Brasil receberam os convidados, interagindo com eles, comentando os
looks e divertindo todo o público presente. No comando da galeria da beleza, toda a simpatia e
carisma de Baby Mancini e Santana Loren.
A programação ainda contou com as grandes performances artísticas de Alexia Twister, Aloma
Divina, a dupla Hidra e Musa Voncarter, Kaka Di Polly, Titiago, Uatila Coutinho e Yonne-Karr.
Encerrando a lista de atrações, as tradicionais festas Funhouse e Stomp agitaram o after com
muitos hits e clima de celebração.
Ibis Juiz de Fora é o hotel oficial do Miss Brasil Gay pelo terceiro ano consecutivo
O Miss Gay 2019 é o principal evento do ano na cidade e, para nós, a oportunidade de
fortalecer a nossa marca, além de atrair turistas que vêm para o concurso”, afirma Bianca
Baptista, Gerente Geral do hotel Ibis Juiz de Fora. “Para os clientes, é uma opção excelente,
afinal, podem contar com a qualidade do nosso café da manhã e o conforto definitivo
oferecido pelos nossos quartos com a sweet bed™ by ibis, a cama que se adapta ao corpo do
hóspede para oferecer a ele o sono dos sonhos”, completa.
A vice-presidente de Comunicação e Responsabilidade Social Accor América do Sul, Antonietta
Varlese, afirma que esta é mais uma ação de apoio à diversidade promovida pela Accor.
“Realizamos diversas ações em prol da diversidade e esta é uma das mais aguardadas.
Queremos que todos nossos hóspedes sintam-se bem-vindos nos hotéis da Accor em toda
América do Sul”, afirma Antonietta.
A Accor foi reconhecida pela Prefeitura de São Paulo, em 2018, com o Selo Municipal de
Direitos Humanos e Diversidade, que reconhece esforços em estabelecer políticas de inclusão
de diferentes segmentos da população. Accor também é a rede hoteleira oficial da Parada do
Orgulho LGBTI+ pelo terceiro ano consecutivo, uma das maiores do mundo, realizada em São
Paulo.
Patrocinadores e apoio
O Miss Brasil Gay Oficial 2019 conta com o patrocínio das instituições e empresas a seguir:
Sexfree, Spotmob, Aquarela Fotografias, Felipe Estevão Beauty & Hair, Accor - Ibis Hotel, Lolja,
Trade Hotel, M. Marques Moda Masculina e Viação Útil. O evento recebe apoio de: Prefeitura
de Juiz de Fora, Funalfa, IGLTA (International Gay and Lesbian Travel Association), André
Pavam Cabelereiros, F. Works Produtora, Rocket Pub, JCC comunicação Visual, Marechal
Shopping, MGM, Zine Cultural, Grupo Libertempo, Tribuna de Minas e Gráfica América.
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