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Buenos Aires, o Destino
Internacional Convidado
da conferência
Descubra as qualidades que levaram a Cidade
de Buenos Aires a se posicionar como
um dos principais destinos LGBT da América Latina.

muitas
paixões

BEM-VINDXS À 2ª CONFERÊNCIA
INTERNACIONAL DA DIVERSIDADE
E TURISMO LGBT

E

m nome da diretoria da Câmara de Comércio
e Turismo LGBT do Brasil quero das as boasvindas a todas, a todos e a todxs, à segunda
edição da CONFERÊNCIA INTERNACIONAL DA
DIVERSIDADE E TURISMO LGBT. Sabemos que se
passaram apenas sete meses da nossa primeira
edição e ainda tivemos neste período: recesso ou
férias coletivas de empresas e entidades, Natal,
Ano Novo, férias e carnaval, mas mesmo assim
conseguimos fazer nosso evento crescer e se tornar
mais expressivo.
Ampliamos em um dia a apresentação e no total
do evento crescemos dois dias porque a abertura
oficial acontece em um dia exclusivo. Em termos de
parceria crescemos em 100% o número de destinos
parceiros nacionais e mais que dobramos o número
de destinos parceiros Internacionais, passando
de três para oito destinos que vão se apresentar
na conferência. Conseguimos reter a maioria dos
parceiros de 2017 e trouxemos outros novos para
edição 2018, sem contar no aumento do número de
entidades que estão conosco em 2018.
Acreditamos estar no caminho certo, mas no
entanto queremos que cada parceiro e conferencista
nos ajudem a construir um evento ainda maior para
o próximo ano. Por isso esperemos que colaborem
dando sugestões para que possamos fazer a edição
de 2019 ainda mais expressiva.
Neste ano inauguramos o dia das empresas
e com esforços conjuntos de vários parceiros e
principalmente do João Torres, que foi o curador para
este dia, conseguimos trazer grandes corporações
para o evento para que partilhem seus cases de
sucesso de forma democrática, uma vez que as

inscrições para o evento são gratuitas e garantidas
para quem se inscreve primeiro.
Apesar de sermos uma Câmara LGBT, o nosso
compromisso é com o respeito à diversidade.
Almejamos uma sociedade, sem qualquer tipo
de preconceito. O ser humano precisa e deve ser
respeitado independente da sua orientação sexual,
identidade de gênero, nacionalidade, religião,
cor da pele, deficiência ou por qualquer outra
característica.
Somos uma Câmara de comércio mas não
queremos apenas fomentar ou falar de negócios.
Vamos além e por isso trabalhamos com cultura,
direitos humanos, apoio ao fomento dos empregos
e tantas outras áreas que acreditamos ser de suma
importância para a construção de uma sociedade
mais justa e fraterna. Todas estas premissas da
Câmara LGBT certamente são premissas da
Conferência.
Acreditamos que todas as pessoas sendo LGBT ou
não precisam se comprometer com a diversidade,
seja por respeitos aos direitos humanos e/ou por
aceitar que a diversidade é a mola propulsora de
criatividade e do incremento dos negócios e da
cidadania.
O Brasil ficou fora da lista de países do continente
americano que tem suas conferências internacionais
da diversidade por muitos anos. Chegou a hora de
escrevermos o nome do nosso País na ciranda de
eventos que promovem os negócios e a inclusão
das pessoas tendo a diversidade como base.
E para finalizar gostaria de agradecer aos nossos
parceiros que têm nos ajudado a construir a história
deste evento que caminha para ser o maior e o mais
importante do continente Sul-Americano.
Um forte abraço e até 2019!

RICARDO GOMES
Presidente da Câmara de
Comércio e Turismo LGBT
do Brasil
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FÓRUM DE INCLUSÃO
LGBTQ NO AMBIENTE DE
TRABALHO 2018 SÃO PAULO, BRASIL
28 - 29 NOVEMBRO
OUTANDEQUAL.ORG/BRAZIL2018

Junte-se a nós para o
terceiro Fórum de Inclusão
LGBTQ no Ambiente de
Trabalho Out & Equal, para
oportunidades educacionais
e networking focadas em
avançar a igualdade LGBTQ
no ambiente de trabalho

São Paulo, um estado,
muitos destinos
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PIQUENIQUE PARA LGBT COM DEFICIÊNCIA

22 DE ABRIL - 13H00

PARQUE DO IBIRAPUERA
ABERTURA OFICIAL

23 DE ABRIL - 20H00

SALÃO NOBRE - SALA SÃO PAULO

PRO
GRA
MA
ÇÃO

CONFERÊNCIA TURISMO

24 DE ABRIL - 9h15 às 19h15
UNIBES CULTURAL

CONFERÊNCIA DIREITOS HUMANOS

25 DE ABRIL - 14h00 às 20h00
UNIBES CULTURAL

CONFERÊNCIA EMPRESAS

26 DE ABRIL - 9h15 às 18h45
UNIBES CULTURAL

Anúncio
FEEL
Accor
WELCOME

COMPROMISSO COM
A DIVERSIDADE
Estamos comprometidos seriamente em promover a igualdade de gêneros em
todos os nossos hotéis. Somos uma empresa friendly e praticamos genuinamente
o acolhimento para que todos, sem distinção, sintam-se bem-vindos.

PROGRAMAÇÃO
24 DE ABRIL
TERÇA-FEIRA
9h15

CREDENCIAMENTO

9h45

ABERTURA

Ricardo Gomes l Marcelo Michieletto l Alan Gattiboni
(Câmara de Comércio e Turismo LGBT do Brasil)

10h00

BUENOS AIRES, MUITAS PAIXÕES

Felipe Crevatini (Junta de Turismo de Buenos Aires) l
Pablo De Luca l Gustavo Noguera (Câmara de Comércio
Gay e Lésbica da Argentina)

10h30

O PODER GAY: ENTENDENDO E CRIANDO
VANTAGENS PARA O MERCADO DE VIAGENS
LGBTQ

Ed Salvato (Revista ManAboutWorld)

11h20

SORTEIO UNIQUE

11h25

BAHIA: TERRA DA DIVERSIDADE

José Douglas Lima / Eduardo Visco (Bahiatursa)

11h45

ISRAEL É SURPREENDENTE!

Renata Cohen (Ministério do Turismo de Israel)

12h15

SORTEIO VILA GALÉ

12h20

ALMOÇO

13h45

LAS VEGAS - DESTINO ONDE TODOS SÃO BEM
VINDOS

Mediador Ricardo Hida (Promonde) l Ana Beatriz di Pietro
(Las Vegas) l Ming Liao Tao (Ming Management)

14h15

DESCOBRINDO NOVOS DESTINOS LGBT
FRIENDLY - SEYCHELLES, MÔNACO E NORUEGA

Gisele Abrahão (Global Vision Access) l Rangel Vilas Boas
(Sonder)

15h00

LOVE IS GREAT: A GRÃ-BRETANHA LGBT

Malcolm Griffiths e Priscila Moraes (VisitBritain)

15h30

AS ESTRATÉGIAS DAS COMPANHIAS AÉREAS
COM O TURISMO LGBT

Jeremy Jameson (AirShopRQ.com)

16h00

DESMISTIFICANDO O PRODUTO TURÍSTICO
LGBT

Marcelo Michieletto (MHTour)

16h20

COFFEE BREAK

16h45

SORTEIO VILLA GALÉ

16h50

MARKETING DIRECIONADO ÀS MULHERES
LGBTQ EM VIAGENS

Meg Cale (https://www.dopesontheroad.com)

17h20

ACOLHENDO A DIVERSIDADE

Ewerton Camarano (Accor)

17h50

CURAÇAO – UMA ILHA COM MUITAS CORES

Janaina Araujo (Representante de Curaçao no Brasil)

18h10

SÃO PAULO - UM ESTADO, MUITOS DESTINOS

Ana Cristina Fernandes Clemente (Secretaria Estadual de
Turismo)

18h30

PAINEL VEÍCULOS LGBT

Alan Gatiboni (Sonder) l Elton Trindade (Guia Gay) l Rafael
Leick (Viaja Bi)

19h00

ENCERRAMENTO E SORTEIO VILA GALE

Ricardo Gomes l Marcelo Michieletto (Camara LGBT)

PROGRAMAÇÃO DIA 25 ABRIL (QUARTA-FEIRA)
14h00

CREDENCIAMENTO

14h45

ABERTURA

Ricardo Gomes
(Câmara de Comércio e Turismo LGBT do Brasil)

15h00

AGENDA “O MUNDO QUE QUEREMOS”, POR
OCASIÃO DOS 70 ANOS DA DECLARAÇÃO
UNIVERSAL DOS DIREITOS HUMANOS

Andrey Pereira Brito (Assessoria Especial para Assuntos
Internacionais – Governo do Estado de São Paulo)

15h45

POLÍTICAS PÚBLICAS LGBT E O DESAFIO
DA INTERIORIZAÇÃO

Cássio Rodrigo (Coordenação de Políticas para Diversidade
Sexual)

16h30

LGBT TAMBÉM ENVELHECE

Mediador Ricardo Gomes (Câmara LGBT) l Sandra Regina
Gomes (Coordenação do Idoso – Prefeitura de São Paulo)
l Diego Miguel (Gerontólogo / Eternamente Sou) l Edite
Modesto (Grupo de Pais de LGBTI)

17h30

COFFEE BREAK

18h00

DIVERSIDADE NOS ESPAÇOS CORPORATIVOS:
UMA REIVINDICAÇÃO DE DIREITOS HUMANOS
E DA LEGITIMIDADE E EFICIÊNCIA DOS
RESULTADOS

Adriana Oliveira (Comissão de Igualdade Racial da OAB
Pinheiros)

18h30

MODA, IDENTIDADE E SEXUALIDADE

Mediador: Gabriel Rajão (Câmara LGBT) l Ivone Oliveira
(Gata de Rodas) l Maitê Schneider (Transempregos) l Paulo
Caiado (Big Bear Clothing) l Henrique Chirichella (logay)

19h15

FAMÍLIAS FORMADAS POR PESSOAS LGBTI+:
A RESISTÊNCIA PELO AFETO

Fernanda Sabatini Quintas (Associação Brasileira de
Famílias Homotransafetivas)

19h45

ENCERRAMENTO

Ricardo Gomes (Câmara LGBT do Brasil)

Anúncio Curaçao

PROGRAMAÇÃO
26 DE ABRIL
QUINTA-FEIRA
9h15

CREDENCIAMENTO

9h45

ABERTURA E APRESENTAÇÃO DA CÂMARA
LGBT

Ricardo Gomes (Câmara de Comércio e Turismo LGBT
do Brasil)

10h05

CÂMARA LGBT E OS NEGÓCIOS

Tyler Brent (National Gay & Lesbian Chamber of
Commerce - NGLCC)

10h30

SORTEIO UNIQUE

10h35

PAINEL DE EXECUTIVOS LGBT+: OS PRINCIPAIS
DESAFIOS EM SER UM EXECUTIVO LGBT+ E
CASES DE INCLUSÃO

12h00

ALMOÇO

13h30

CASE DE DIVERSIDADE E INCLUSÃO NOS
NEGÓCIOS

14h00

SORTEIO VILLA GALÉ

14h05

PAINEL DE BENCHMARK EM COMUNICAÇÃO E
MARKETING

Mediador Ricardo Sales (Mais Diversidade / USP) l Mafê
Albuquerque (Skol / Ambev) l Miguel Marsicano (Avon)

15h30

PROGRAMA DE MENTORIA PARA
FORNECEDORES

Bruno Abreu (Monsanto)

16h00

COFFEE BREAK

16h30

PAINEL DE FUTUROS LÍDERES LGBT+: COMO SE
DESTACAR EM UM AMBIENTE INCLUSIVO

Mediador João Torres (Mais Diversidade) l Isabella Mota
(Facebook) l Rafhael Bentos (Mattos Filho) l Filipe Roloff
(SAP) l Vinicius Mercado (AIG) l William Ramos (Cargill) l
Debora Gepp (Braskem)

18h00

PEQUENOS NEGÓCIOS E MERCADO LGBT –
OPORTUNIDADES E DESAFIOS

Hannah Salmen (Sebrae Nacional)

18h30

SORTEIO VILLA GALÉ

18h35

ENCERRAMENTO

Moderador: Ramon Jubels (KPMG) l Pedro Alves (Mastercard) l Danielle Torres (KPMG) l Steve Roth (Out &
Equal Workplace Advocates) l Adriana Ferreira (IBM)

Erin Uritus (Out & Equal Workplace Advocates)

Ricardo Gomes l Marcelo Michieletto
(Camara LGBT do Brasil)

TEMAS E SPEAKERS

24 DE ABRIL (TERÇA-FEIRA)
9H45

ABERTURA E APRESENTAÇÃO DA CÂMARA DE COMÉRCIO E TURISMO LGBT DO BRASIL
RICARDO GOMES l MARCELO MICHIELETTO l ALAN GATTIBONI

10H00

11H20

BUENOS AIRES, MUITAS PAIXÕES
Buenos Aires lidera o caminho na América Latina no que diz
respeito ao turismo LGBT. Cidade maravilhosa de muitas paixões,
aberta a todos os visitantes, cativa-os com história, vida noturna,
cultura e gastronomia. É fácil perceber porque centenas de
milhares de turistas LGBT se apaixonaram pela cidade.

FELIPE CREVATINI
Responsável pelo segmento LGBTI da Junta
de Turismo de Buenos Aires desde 2015,
é formado em Comunicação Audiovisual,
Cinematografia e Produção de Cinema e
Vídeo pela Universidade de Palermo.

PABLO DE LUCA
Presidente e co-fundador da Câmara de
Comércio Gay e Lésbica da Argentina
(CCGLAR), diretor da Gnetwork360, uma
organização
integrada
de
marketing
especializada no público LGBT da América
Latina que originou, em 2006, a Conferência

10H35
Internacional
de Negócios e Turismo LGBT da Argentina.
GUSTAVO NOGUERA

SORTEIO HOTEL UNIQUE

11H25
BAHIA: A TERRA DA DIVERSIDADE
Um dos destinos mais desejados e conhecidos do País, a Bahia
tem começado um trabalho para desenvolver o turismo focado no
público LGBT aproveitando o movimento do carnaval de Salvador
que tem um número muito expressivo de blocos friendly e por
isso recebe muitos visitantes LGBT durante todo ano.

EDUARDO VISCO
Gerente de Mercado Nacional e Internacional
da Bahiatursa, foi coordenador de projeto
das AVSI Brasil. É formado em Relações
Internacionais pelo Centro Universitário
Jorge amado e tem MBA em Marketing pela
fundação Getúlio Vargas.

JOSÉ DOUGLAS LIMA
Gerente de Mercado Internacional da
Bahiatursa, já respondeu pela Coordenação
de Ações Estratégicas e compôs a equipe da
superintendência de fomento de turismo da
Bahiatursa. É graduado em Administração
de Empresas pela UNIESP-SP e tem MBA

Vice-presidente e co-fundador da Câmara
de Comércio Gay e Lésbica da Argentina em Gerenciamento de Projetos pela UNIJORGE-BA.
(CCGLAR), diretor da Gnetwork360, uma
organização
integrada
de
marketing
11H45
especializada no público LGBT da América
Latina que originou, em 2006, a Conferência ISRAEL É SURPREENDENTE
Internacional de Negócios e Turismo LGBT da Argentina.
Israel já foi classificado inúmeras vezes como o melhor destino gay
do planeta. Tel Aviv é conhecida como a Capital Gay do Oriente
10H30
Médio por ser diversificada, com influências multiculturais e por
ter moradores de mente aberta. Serão abordados temas como
O PODER GAY: ENTENDENDO E CRIANDO
visto, moeda, vacinas, como chegar, infraestrutura turística, e,
VANTAGENS PARA O MERCADO DE VIAGENS LGBTQ
principalmente, segurança, desmitificando o país para seus
Um dos mais experientes pensadores do turismo LGBT do visitantes.
planeta vai falar das vantagens em investir no público LGBT
quando se trata de viagem tanto para agência de viagens, agente
RENATA COHEN
de viagens, operadoras, destinos e hotéis.
Diretora do Ministério do Turismo de Israel

ED SALVATO
Diretor de conteúdo da revista digital de
viagem gay ManAboutWorld, trabalhou nos
últimos 15 anos em renomadas publicações
sobre viagem LGBT, como OUT & ABOUT,
Out Traveler, PlanetOut Travel, Advocate
Travel e Gay.com Travel. Membro do conselho
da IGLTA, é autor do livro “Handbook of LGBT Tourism and
Hospitality: A Guide for Business Practice” e instrutor ocasional na
NYT Tisch School and Temple. É reconhecido tanto pela defesa do
consumidor como pela liderança do setor de viagens com foco
no público LGBT.

no Brasil, lidera a gestão, investimento,
suporte a operadores e agentes de viagem,
ações de relações públicas e canais digitais. É
graduada em marketing pela Escola Superior
de Propaganda e Marketing (ESPM), pósgraduada em administração industrial pela Fundação Vanzolini
(USP) e tem extensão em business intelligence pela Harvard
School (EUA).

Mônaco é um destino divertido e moderno cheio de atrações culturais, opções esportivas
e vida noturna agitada. Para apreciadores de viagens culturais, há museus sobre os mais
diferentes e interessantes assuntos. Na lista dos principais monumentos do país figuram
a Catedral de Mônaco, o Palácio Principesco e o famoso Cassino e Ópera de Monte-Carlo,
que recebe concertos e apresentações prestigiadas. A gastronomia também é excelente
em todo o país, com mais de uma centena de restaurantes de todos os tipos, sendo seis
deles premiados com estrelas Michelin. Mônaco também está investindo cada vez mais
em iniciativas sustentáveis. Tanto instituições governamentais como empresas privadas
estão mudando suas próprias atitudes para torná-las mais responsáveis.

Saiba mais sobre Mônaco:
visitemonaco.com

/VisitMonaco

@VisiteMonaco

@VisiteMonaco

TEMAS E SPEAKERS - 24 DE ABRIL (TERÇA-FEIRA)

RANGEL VILAS BOAS

12H15

Chairman do Sonder, bacharel em Relações
Públicas pela UFMG e pós-graduado em
Marketing pela ESPM e especialista em
Inovação, Turismo e Marketing Esportivo.

SORTEIO HOTEL VILA GALÉ

13H45
LAS VEGAS – DESTINO ONDE TODOS SÃO
BEM-VINDOS
Eventos específicos para o público LGBT e também a novidade
do voo direto da LATAM. O destino requisitou Liao Tao Ming, para
falar do desafio de uma transgênero de sucesso em suas viagens
a negócio por diversos países. O que esperar das cias aérea,
agências de viagens e hotelaria?

MEDIADOR RICARDO HIDA
Formado em administração pela FAAP
e pós-graduado em jornalismo, media e
relações públicas pela fundação Casper
Líbero é Diretor Executivo da Promonde. No
seu currículo conta passagens pela Atout
France, AccorHotels e Air France.

ANA BEATRIZ DI PIETRO
Graduada em Turismo pela Faculdade
Ibero Americana e pós-graduada em
Administração de Empresas pela Fundação
Armando Alvares Penteado (FAAP), possui
experiência nas áreas de hotelaria, eventos,
aviação, consolidadora, e atualmente no
marketing de destinos, este último por
quase 10 anos na Interamerican Network, onde atualmente
exerce função de gerente de conta para Brasil e América do Sul
para o Las Vegas CVA.

LIAO TAO MING
Natural de Taiwan, veio para o Brasil com 4
anos. Formada em medicina, saltou para o
mundo da moda quando estava na China
fazendo especialização. Foi caçadora de
talentos de uma agência de modelos em
Nova York e ao voltar ao Brasil resolveu
empreender e hoje é proprietária da agência de modelos Ming
Management e viajante.

14H15
DESCOBRINDO NOVOS DESTINOS LGBT FRIENDLY SEYCHELLES, MÔNACO E NORUEGA
Três destinos perfeitos para a viagem com a pessoa amada,
amigos ou com família, seja na elegância e luxo de Mônaco, na
exclusividade e ilhas paradisíacas de Seychelles ou nas belíssimas
paisagens da Noruega, que foi um dos primeiros países do
mundo a dar direitos iguais a todos, não importando a quem eles
amassem.
GISELE ABRAHÃO:
Fundadora e diretora da Global Vision Access
Marketing e Comunicação em Turismo.
Trabalha na indústria do turismo desde 2002,
avaliando continuamente as oportunidades
de negócios sustentáveis de turismo de cada
um dos 55 países que conhece. De 2002 a
2009, atuou como Gerente de Marketing e Comunicações do
Jordan Tourism Board na América do Norte.

15H00
LOVE IS GREAT: A GRÃ-BRETANHA LGBT
O VisitBritain apresenta a campanha Love is GREAT, uma
celebração do amor em todas as suas formas, e explica como a
Grã-Bretanha se consolidou como um destino referência em
diversidade.

MALCOLM GRIFFITHS
Diretor do VisitBritain, é especialista em
marketing de destinos, com mais de 16
anos de experiência na América do Norte.
Por 13 anos trabalhou na Destination
Marketing Agency Development Counselors
International, onde trabalhou diretamente
com mais de 10 destinos.

PRISCILA MORAES
Executiva de Marketing B2B e Comunicações
na VisitBritain, tem mais 10 anos de
experiência em marketing, Bacharel em
Marketing e Comunicação e Mestra em
Gestão Empresarial e Marketing Digital.

15H30
AS ESTRATÉGIAS DAS COMPANHIAS AÉREAS COM O
TURISMO LGBT
O que as companhias aéreas têm feito para ajudar o viajante LGBT
não terem surpresas ao chegar no destino? Como as operadoras
de turismo, podem aproveitar a nova tecnologia NDC para
aumentar a visibilidade dos seus pacotes diante as agências?

JEREMY JAMESON
CEO da airShopRQ.com é um dos autores de
uma tecnologia nova, chamada NDC, que
está sendo implementada mundialmente
pelas companhias aéreas para evoluir
o marketing e distribuição de produtos
turísticos.
Estudou
diplomacia
com
especialização em ciência, tecnologia e relações internacionais
na faculdade School of Foreign Service na Georgetown
University em Washington, DC.

16H00
DESMISTIFICANDO O PRODUTO TURÍSTICO LGBT
A importância de identificar o produto certo para cada cliente,
não generalizando um produto para o grupo LGBT. Experiências
de conferências internacionais, podem ajudar? Importante ter
cuidado com a empolgação do mercado, nem sempre um bom
evento gera uma boa venda.

Paisagens livres,
mentes livres.

A Noruega é um país movido pela natureza e tem muito mais a oferecer do que se
possa imaginar! Terra dos encantadores fiordes, da magia da aurora boreal e do sol da
meia-noite, este é um destino para deixar qualquer tipo de viajante extasiado. De norte
a sul, existem inúmeras experiências inusitadas, durante todo o ano.
Quem tem vontade de conhecer este paraíso, não deve pensar duas vezes. O acesso é
muito fácil, com voos feitos pelas principais companhias aéreas europeias. Além disso,
o povo norueguês é extremamente receptivo e todo o ambiente do lugar contribui para
que os visitantes tenham momentos inesquecíveis.

Saiba mais sobre a Noruega:

visitenoruega.com

/VisiteNoruega

@VisiteNoruega

@VisiteNoruega

TEMAS E SPEAKERS - 24 DE ABRIL (TERÇA-FEIRA)

MARCELO MICHIELETTO
Sócio fundador da operadora MHTour
está há 13 anos no mercado de turismo. É
Vice-presidente da Câmara de Comércio
e Turismo LGBT, com experiência em
negociação internacional. Atuou como
diretor comercial para América Latina na
área de Telecomunicação.

JANAINA ARAUJO
Representante de Curaçao no Brasil há
4 anos, é formada em contabilidade e pós
graduada pela FGV em gestão empresarial.
Atua deste de 1998 no mercado de turismo,
começou a carreira na TAM linhas aéreas
na área comercial e trabalhou na gestão de
viagens do Grupo Camargo Corrêa.

18H10

16H45
SORTEIO HOTEL VILA GALÉ

16H50
MARKETING DIRECIONADO ÀS MULHERES LGBTQ
EM VIAGENS

SÃO PAULO – UM ESTADO, MUITOS DESTINOS
Apresentar o turismo no estado de São Paulo a partir dos seus
diversos segmentos e descrever os principais programas e ações
desenvolvidos pela Secretaria Estadual de Turismo.

ANA CRISTINA CLEMENTE

Umas das mais influentes blogueiras sobre viagens para lésbicas,
vai falar como os elos da cadeia produtiva do turismo podem
atingir as mulheres lésbicas.

Assessora Técnica da Secretaria Estadual
de Turismo, Bacharel em Lazer e Turismo
pela USP, Especialista em Administração de
Empresas pela FGV-SP e Mestra em Turismo
pela USP.

MAG CALE
Militante LGBT no turismo e na educação
da comunidade, é editora do blog de
viagens Dopes on The Road, focado no
público lésbico. Mestra em Administração
Pública, pesquisadora focada na política de
juventude urbana LGBT. É autora do livro
“Slacktivist: Using Digital Media to Create Change”, e já teve
seus conhecimentos sobre a causa LGBT já apresentados na
Cosmopolitan Magazine, Go Magazine, Out Traveler, Gay Star
News, Buzzfeed, Matador Network, Elite Daily, Korea Observer e
The Quint, da Índia.

18H30
O TURISMO E OSVEÍCULOS LGBT
Os empresários vão contar suas experiências a frente dos veículos
LGBT e como têm contribuído para a disseminação do turismo
LGBT. MEDIADOR: GABRIEL RAJÃO (Câmara LGBT)

ALAN GATTIBONI
Sócio do Sonder, rede social de turismo
apenas para homens gays, Bacharel em
Administração Hoteleira pela Castelli,
Escola Superior de Hotelaria (Canela – RS),
especialista em Essentials of Corporate
Financial Analysis and Decision-Making pela

17H20
ACOLHENDO A DIVERSIDADE
Buscar nas instituições e empresas das quais consumidos e para
as quais trabalhamos, valores que compactuem com os nossos.
Queremos compartilhar com a sociedade a experiência que
temos tido, trocar e aprender com as boas práticas de todos.

EWERTON CAMARANO
Com recente formação no Programa
Internacional de Gestão Hoteleira da ESSEC
Business School e Académie AccorHotels,
ingressou na AccorHotels em 2005. Após
passagens em cargos operacionais e
comerciais, no Brasil e no Chile, hoje atua
como Gerente Geral do Novotel São Paulo Jaraguá Conventions e
foi nomeado Embaixador LGBT AccorHotel Brasil.

University of Melbourne/ BNY Mellon e em Financial Engineering
and Risk Management – pela Columbia University.

RAFAEL LEICK
Publicitário, editor do site Viaja Bi! Desde 2014,
trabalhou em várias áreas da comunicação
em empresas como Sesc e Imovelweb.
Pelo Viaja Bi!, já desenvolveu trabalhos
para destinos e players do turismo como
Argentina, Reino Unido e a rede AccorHotels.
Morou em Londres, conhece 23 países e escreve sobre viagem
desde 2009.

WELTON TRINDADE

17H50

Sócio proprietário da Guiya Editora Bacharel
em Jornalismo (UnB), especialista em
Comunicação com o Mercado (ESPM),
mestre em Comunicação e Semiótica (PUCSP) e ativista LGBT. Responsável pela Guiya
Editora, com guias turísticos arco-íris em sete

CURAÇAO - UMA ILHA COM MUITAS CORES
A colorida Ilha de Curaçao vai apresentar os motivos pelos quais
tem sido escolhida pela população LGBT.
capitais brasileiras.

19H00

ENCERRAMENTO E SORTEIO HOTEL VILA GALÉ

RICARDO GOMES (Câmara de Comércio e Turismo LGBT do Brasil)

Crédito: Sonder

SEYCHELLES É UM
LUGAR QUE RECEBE TODOS
DE BRAÇOS ABERTOS!

Seychelles é realmente um outro mundo! Um arquipélago localizado no Oceano Índico, que é
constituído por 115 ilhas com o grande diferencial de oferecer ao visitante a possibilidade de
explorar vários destinos em um só. As ilhas de Mahé, Praslin e La Digue são as principais, mas
existem também muitas outras para se hospedar e vivenciar momentos únicos e inesquecíveis.
Todas as ilhas de Seychelles, cada uma a sua maneira e com características singulares, são muito
ricas em experiências. Entre paisagens paradisíacas, natureza preservada e multiculturalidade,
Seychelles se destaca como um dos melhores destinos do mundo, oferecendo diversas
experiências para seus visitantes.

Saiba mais sobre as Ilhas Seychelles:

visiteseychelles.com

/VisiteSeychelles

@VisiteSeychelles

@IlhasSeychelles

TEMAS E SPEAKERS

25 DE ABRIL (QUARTA-FEIRA)
14H45

ABERTURA E APRESENTAÇÃO DA CÂMARA DE COMÉRCIO E TURISMO LGBT DO BRASIL
RICARDO GOMES

15H00

16H30

AGENDA “O MUNDO QUE QUEREMOS”, POR OCASIÃO
DOS 70 ANOS DA DECLARAÇÃO UNIVERSAL DOS
DIREITOS HUMANOS
A agenda busca a conscientização sobre a importância da
inclusão de direitos humanos como base transversal em políticas
públicas e privadas, promovendo a implementação dos Objetivos
de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Organização das
Nações Unidas, dos quais a Assessoria Internacional tem como
missão coordenar e implementar no Estado de São Paulo.

ANDREY BRITO
Responsável pelo segmento LGBTI da Junta
de Turismo de Buenos Aires desde 2015,
é formado em Comunicação Audiovisual,
Cinematografia e Produção de Cinema e
Vídeo pela Universidade de Palermo.

15H45
POLÍTICAS PÚBLICAS LGBT E O DESAFIO
DA INTERIORIZAÇÃO
Políticas públicas desenvolvidas em prol da comunidade
LGBT, no Estado de São Paulo, nas mais diversas áreas, como
justiça, educação, segurança pública, cultura, administração
penitenciária, etc. O desafio de interiorização dessas políticas
para além da capital, levando-se em conta que o Estado de São
Paulo possui 645 municípios.

CÁSSIO RODRIGO
Jornalista à frente da Coordenação de
Políticas para a Diversidade Sexual, da
Secretaria da Justiça e da Defesa da
Cidadania, do Governo de São Paulo, tem
mais de 20 anos de experiência na vida
pública, como foco na Diversidade. Trabalhou
nas Prefeituras de Santo André e de São Paulo, onde participou
da capacitação da Guarda Civil Metropolitana para questões
LGBT, e na Secretaria de Cultura do Estado de São Paulo.

LGBT TAMBÉM ENVELHECE

MEDIADOR: RICARDO GOMES (Câmara LGBT)
Discutir o processo de envelhecimento da polução LGBT
analisando as questões de gênero, sexualidade e invisibilidade
sob a ótica da gerontologia e dos direitos humanos.

SANDRA REGINA GOMES
Coordenadora de Políticas para Pessoas
Idosas,
da
Secretaria
de
Direitos
Humanos e Cidadania da Prefeitura de
São Paulo, Fonoaudióloga pela PUC-SP,
titulada Especialista em Gerontologia
pela Sociedade Brasileira de Geriatria e
Gerontologia. Mestre em Gestão e Políticas Públicas na Fundação
Getúlio Vargas (SP). Tutora e docente do Curso de Atenção à
Saúde do Idoso da Telemedicina da USP/Faculdade de Medicina.
Foi Coordenadora-Geral dos Direitos do Idoso da Secretaria
dos Direitos Humanos, Governo Federal e Vice-Presidente do
Conselho Nacional dos Direitos do Idoso (CNDI).

DIEGO MIGUEL
Mestre em Filosofia (USP), Especialista em
Gerencia de Salud para Personas Mayores
(OPAS - OMS), Gestor dos setores Centro de
Convivência e Comunicação do CRI Norte
- ambulatório para idosos da Secretaria
de Estado da Saúde em parceria com
Associação Congregação de Santa Catarina – OSS e padrinho da
ONG Eternamente Sou - pioneira no Brasil a desenvolver projetos
voltados à Velhices LGBT.

EDITH MODESTO
Edith Modesto: Pscanalista, escritora,
professora universitária e pesquisadora,
Mestre e doutora em Linguística Geral e em
Semiótica francesa pela USP, especialista
em diversidade sexual e questões de
gênero e fundadora da ONG Grupo de Pais
de LGBTI.

TEMAS E SPEAKERS

25 DE ABRIL (QUARTA-FEIRA)

MAITÊ SCHNEIDER

18H00
DIVERSIDADE NOS ESPAÇOS CORPORATIVOS:
UMA REIVINDICAÇÃO DE DIREITOS HUMANOS E
DA LEGITIMIDADE E EFICIÊNCIA DOS RESULTADOS
A diversidade nas empresas responde a uma transformação da
conjuntura social. Somos múltiplos, diversos e é preciso que todos
participemos da formação das ideologias corporativas, ainda que
haja líderes escolhidos para determinadas posições e tarefas.

Uma
das
fundadoras
do
projeto
TRANSEMPREGOS, ao lado da cartunista
Laerte Coutinho e Márcia Rocha, que existe
desde 2013 e busca a inclusão de pessoas
trans no mercado de trabalho. É também
uma das fundadoras da ABRAT (Associação
Brasileira de Transgêneros) e do Portal casadamaite.com.

PAULO CAIADO
ADRIANA OLIVEIRA
Presidente da Comissão de Igualdade Racial
da Oab Pinheiros, Advogada Criminalista,
Membro do Instituto Brasileiro de Ciências
Criminais. Sócia do Espaço Jabuti, empresa
focalizada em projetos corporativos de
ressignificação do ambiente de trabalho.

Criador da grife Big Bear Clothing, com foco
nos “Ursos”, homens geralmente corpulentos
e peludos com cultura e identidade própria
dentro da comunidade LGBT. É também o
idealizador da festa Big Bear Pool Party, um
encontro diurno que valoriza a amizade e a
integração ao ar livre.

Docente de Pós Graduação em Ciências Criminais do Curso Êxito.

HENRIQUE CHIRICHELLA
Após algumas viagens, decidiu abrir a Logay,
uma loja online voltada ao público LGBT
que aposta em produtos que abraçam a
diversidade. Sócio e diretor de comunicação
da marca é responsável pelo marketing,
mídias sociais e design de produto.

18H30
MODA, IDENTIDADE E SEXUALIDADE
Qual o papel da moda na construção da identidade e da
sexualidade dentro da comunidade LGBTQ+ e na valorização
de diferentes corpos? A identificação de gênero e a diversidade
de configurações de corpos pode ter no estilo um aliado de
empoderamento social?

MEDIADOR GABRIEL RAJÃO
Jornalista especialista em branding para
moda inclusiva; diretor de Secretariado da
Câmara de Comércio e Turismo LGBT do
Brasil.

19H15
FAMÍLIAS FORMADAS POR PESSOAS LGBTI+:
A RESISTÊNCIA PELO AFETO
Entidade que congrega as famílias homotransafetivas via
apresentar seu trabalho em busca do respeito e reconhecimento
pelas famílias formadas por LGBT.

FERNANDA SABATINI
IVONE OLIVEIRA
Mulher cis, bissexual e cadeirante. Com
formação superior em Ciências Contábeis,
palestrante, militante e ativista pela
diversidade sexual e a causa da mulher com
deficiência. Em 2012, criou o Blog Gata de
Rodas, sobre a diversidade. Com a página
Menino Gay e apoio da Parada do Orgulho LGBT de São, realizou o
Piquenique LGBT da Pessoa com Deficiência, durante a abertura
da 1ª Conferência Internacional da Diversidade e Turismo LGBT e
também da edição 2018.

Coordenadora
Regional
Sudeste
da
Associação
Brasileira
de
Famílias
Homotransafetivas (ABRAFH), especialista
em Gênero e Diversidade na Escola e Gestão
Escolar, com formação em Pedagogia
Empresaria e Terapia Holística. Pedagoga e
Terapeuta Integrativa.

19H45
ENCERRAMENTO
RICARDO GOMES
(Câmara de Comércio e Turismo LGBT do Brasil)

RESERVE SEU
MOMENTO INCRÍVEL
Visitbritainshop.com
Economize em mais de 300 atrações
no Reino Unido, incluindo:
• Os principais destinos em todas as regiões (Londres,
Inglaterra, País de Gales, Escócia e Irlanda do Norte)
• Descontos para entradas em atrações
e passeios fora da cidade
• Compre com confiança no UK Tourist Board
(Conselho de Turismo do Reino Unido)

TEMAS E SPEAKERS

26 DE ABRIL (QUINTA-FEIRA)
9H45

ABERTURA E APRESENTAÇÃO DA CÂMARA DE COMÉRCIO E TURISMO LGBT DO BRASIL
RICARDO GOMES

DANIELLE TORRES

10H05
CÂMARA LGBT E OS NEGÓCIOS
Como uma câmara de Comércio pode ser o elo de ligação entre
pequenas médias e grandes empresas, parceiros corporativos,
poder público e outros interessados nas questões LGBT.

TYLER BRENT
Gerente do programa de portfólio da National
LGBT Chambre of Commerce (NGLCC), a
maior organização econômica LGBT de
promoção e desenvolvimento de negócios
do mundo. Bacharel em Administração
Pública pelo College of William and Mary em
2015, escreveu sua tese sobre casamento cooperativo e direitos
LGBT na China. Por seu trabalho foi incluído na China Hands
Magazine da Yale University “25 Under 25: Rising Stars in USChina Relations.”

10H30
SORTEIO HOTEL UNIQUE

Sócia-Diretora de serviços financeiros
do escritório de São Paulo da KPMG,
graduada em Ciências Contábeis e também
Administração de Empresas, auditora
habilitada para prática em instituições
reguladas (CVM, SUSEP e BACEN), Certified
Public Accountant – CPA – pelo estado do Texas, EUA (2012) e
pós-graduada (MBA) em Gestão de Negócios pelo IBMEC. Tem
vasta experiência no ambiente corporativo enquanto mulher
transgênero andrógina.

PEDRO ALVES
Diretor de Comunicação Corporativa da
Mastercard para Brasil e Cone Sul, tem 12 anos
de experiência em comunicação, marketing
digital, relacionamento com a imprensa,
engajamento com empregados e relações
institucionais, com vivência profissional em
São Paulo, Hong Kong e Toronto. Foi líder global de Comunicação
e Marketing para GE Additive e líder de Comunicação Digital e
Publicidade da GE América Latina.

10H35
PAINEL DE EXECUTIVOS LGBT+: OS PRINCIPAIS
DESAFIOS EM SER UM EXECUTIVO LGBT+ E CASES DE
INCLUSÃO
Trazer duas perspectivas de seus participantes: a pessoal e
profissional. Os principais desafios de ser um executivo LGBT+
no mercado e no profissional, levantar questões como: cultura
brasileira x cultura organizacional, estratégia de negócios x
estratégia de diversidade, influenciando a cadeia de valor,
programas de voluntariado e cidadania corporativos, cases de
sucesso e também de insucesso.

MODERADOR RAMON JUBELS
É doutor em contabilidade, economia
e administração na Universidade de
Amsterdam (UvA), é sócio do Departamento
de Práticas Profissionais (DPP), sócio do
International Standards Group (ISG) em
Londres e sócio líder da rede de normas
internacionais de contabilidade (International Financial Reporting
Standards ou IFRS) da KPMG para América Latina. Desde 2017
integra o Comitê de Inclusão e Diversidade da KPMG no Brasil e é
membro da comunidade I&D da Firma Global, sendo responsável
pelo desenvolvimento e execução das políticas direcionadas à
comunidade LGBT+.

ADRIANA FERREIRA
Gerente de Diversidade & Inclusão na IBM
América Latina onde ingressou como
estagiária em 2007. Responde pelo programa
de Inclusão de pessoas com deficiência
em 5 países e atua no empoderamento de
mulheres em tecnologia e nos direitos pelas
causas LGBT. Formada em Gestão de Pessoas com Pós Graduação
em Psicologia Organizacional é também representante do Comitê
Gestor do Fórum de Empresas e Direitos LGBT e conselheira do
GAMES - Government Affairs, Media, Entrepreneurs & Supporters.

STEVE ROTH
Diretor Sênior de Iniciativas Globais da Out &
Equal Workplace Advocates, lidera os esforços
da organização para promover a igualdade
no local de trabalho LGBTQ globalmente.
Atuou como diretor executivo fundador da
Alturi, uma organização sem fins lucrativos
cuja missão é educar e engajar os americanos em questões
globais LGBT. Em 2008, fundou a OutThink Partners, uma
organização boutique de comunicação, marketing e advocacia
especializada no mercado LGBTQ. Líder em comunicações
corporativas e marketing, também atuou como Diretor na
Atlantis Events, a maior empresa de viagens LGBT do mundo e
Gerente de Relações Internacionais na United Airlines. Formado
pela Universidade de Chicago em Estudos Latino-Americanos.

Ousada &

Orgulhosa

Como um dos primeiros destinos para
os visitantes LGBT, Las Vegas oferece
a liberdade de ser você mesmo, e ser
celebrado por isso.

VisitLasVegas.com

TEMAS E SPEAKERS - 26 DE ABRIL (QUINTA-FEIRA)

MIGUEL MARSICANO

13H30
THE BUSINESS CASE OF DIVERSITY & INCLUSION
Perspectiva de negócio para Diversidade & Inclusão. Como
fortalecer o Business Case de inclusão e como conectar estratégia
de negócio a estratégia de diversidade serão as principais
questões respondidas.

ERIN URITUS
CEO da Out & Equal Workplace Advocates,
mestra em Desenvolvimento Organizacional,
em Gerenciamento de Mudanças e
Gerenciamento de Desempenho pela
American University Johns, Hopkins e
Georgetown,
respectivamente.
Como
líder na equipe de comunicação estratégicas da Booz Allen,
ajudou agências governamentais em todo o mundo a orientar
mudanças e impulsionar a transformação. Seu trabalho com o
Departamento de Segurança Interna levou a esforços em toda a
agência para que os Serviços de Cidadania e Imigração incluíssem
funcionários no planejamento estratégico e na reformulação de
sua organização.

14H00
SORTEIO HOTEL VILA GALÉ

14H05
BENCHMARK EM COMUNICAÇÃO E MARKETING
A questão da diversidade entrou no radar de grandes marcas.
Neste painel, Ricardo Sales e convidados discutem estratégias
para uma comunicação inclusiva com a população LGBT+.

MODERADOR RICARDO SALES
É consultor de comunicação e diversidade
e pesquisador na Escola de Comunicações
e Artes da Universidade de São Paulo, onde
se formou e é doutorando sobre políticas
de diversidade nas organizações e é
membro fundador do grupo de estudos em
diversidade e interculturalidade. É conselheiro de diversidade do
Itaú e foi eleito em 2017 um dos brasileiros mais influentes no
tema diversidade nas organizações pela Out&Equal.

MAFÊ ALBUQUERQUE
É Diretora de Marketing da Skol (Ambev)
e formada em Marketing pela ESPM,
Comunicação na FAAP e com MBA em
Marketing pela USP, atua há cerca de 15
anos no segmento de marketing de grandes
empresas de consumo, sendo 10 deles na
Ambev. Em 2015 assumiu a direção de marketing de Antarctica e
de Marketing Institucional da Ambev. Em 2017 assumiu a direção
de Marketing de SKOL.

É coordenador de comunicação, conteúdo
e PR da Avon, Pós-Graduado em Branding
e Content pela Business School São Paulo,
Atua há 10 anos na área de comunicação
e mídia, onde participou ativamente na
mudança do posicionamento da Avon no
Brasil com campanhas de comunicação e na publicidade muito
mais inclusivas e representativas.

15H30
PROGRAMA DE MENTORIA PARA FORNECEDORES
Programa criado nos Estados Unidos em 2015 com o objetivo
de aumentar a capacidade competitiva de pequenas e
médias empresas de diversidade, oferecendo ferramentas de
desenvolvimento e suporte de líderes da Monsanto.

BRUNO ABREU
É Líder de estratégia de compras e
relacionamento com fornecedores da
Monsanto. Trabalhou na Coca Cola, FEMSA,
Cemig e FEAD. Lidera a Estratégia de
Materiais Diretos da América do Sul para
as Organizações de Cultivos e Embalagens
(Embalagens, Utilidades e Matérias Primas), inspirando
esforços de compras para alcançar resultados notáveis em
sustentabilidade, diversidade, qualidade e inovação.

16H30
FUTUROS LÍDERES LGBT+: COMO SE DESTACAR EM
UM AMBIENTE INCLUSIVO
Jovens talentos que se destacam como líderes LGBT+ em suas
posições de trabalho. Algumas perguntas serão levantadas:
como se destacar em um ambiente inclusivo? Quais as principais
características dos líderes do futuro? Ser LGBT+ no ambiente de
trabalho, hoje e no futuro, quais os principais desafios? Exemplos
das principais ações afirmativas, inspiração de benchmarks e
boas práticas.

MODERADOR JOÃO TORRES
É advogado internacionalista formado pela
UNESP e atua como consultor de Diversidade
& Inclusão.
Implementou parte do
programa de Diversidade & Inclusão da Dow,
tornando-a uma das empresas referência e
benchmark do mercado. Compôs o Comitê
Gestor do Fórum de Empresas e Direitos LGBT+ e também foi
membro fundador da Rede Empresarial do Pride Connection
Brasil. Idealizador do primeiro programa de inclusão de Jovens
Aprendizes Transgêneros e Transexuais do mercado, tem ampla
experiência na implementação de políticas e programas dos
pilares LGBT+ e gênero. Ganhou o Prêmio de Excelência do
Out&Equal, como uma das três pessoas mais influentes do país
no tema de Diversidade nas organizações.

NATURALLY
UNIQUE

TEMAS E SPEAKERS - 26 DE ABRIL (QUINTA-FEIRA)

ISABELLA MOTTA
Trabalha há 4 anos no time de recrutamento
do Facebook, é formada em Relações
Internacionais, é uma das líderes do Pride,
grupo de funcionárixs LGBTQ+ e aliadxs
do Facebook, cuja missão é trabalhar com
comunidades para fomentar orgulho e
respeito por pessoas LGBTQ+ local e globalmente.

RAFHAEL BENTOS
É advogado no Mattos Filho, graduado em
direito pela PUC-SP e mestre em direito
tributário pela USP. Co-lidera o #mfriendly
– grupo de afinidade LGBT+ pioneiro em
escritórios de advocacia. Integra o Comitê
Gestor do Fórum de Empresas e Direitos
LGBT+ e o Comitê LGBTI do International Bar Association (IBA)
como Latin America Officer.

FILIPE ROLOFF
É Customer Success Manager da SAP, Líder
de Diversidade LGBT pelo grupo Pride@
SAP no Brasil, Expert em Engajamento de
funcionários, Coach de Design Thinking e foi
eleito um dos 30 futuros líderes globais LGBT
pela Financial Times, lista Outstanding, 2017.

VINICIUS MERCADO
É Subscritor Sênior de (Seguros) Linhas
Financeiras da AIG, graduado em Relações
Internacionais na PUC-SP e trabalha no
mercado segurador desde 2008. É líder da
área de seguros de gestão para entidades
comerciais no Brasil. Em 2016 iniciou o grupo
de afinidade (ERG) para LGBT & Aliados na AIG Brasil, chamado
Diversitas. Em março de 2018 o Diversitas foi premiado pela AIG
como destaque global em educação e conscientização entre os
grupos de afinidade da companhia.

DEBORA GEPP
É Líder de Diversidade & Inclusão da Braskem,
é Socióloga formada pela Universidade
Federal de São Paulo e artista visual,
trabalha há 5 anos com desenvolvimento
organizacional, onde hoje, é responsável
pelo desenvolvimento do Programa Global
de Diversidade e Inclusão da Braskem S.A. É membro do grupo
de trabalho de Direitos Humanos do Pacto Global – ONU.

18H00
PEQUENOS NEGÓCIOS E MERCADO LGBT –
OPORTUNIDADES E DESAFIOS
O mercado LGBT tem potencial de consumo em todo mundo,
incluindo o Brasil. Existem mais de 12 milhões de pequenos
negócios, volume superior a 96% das empresas do País. Entender
as conexões possíveis entre o mercado LGBT e os pequenos
negócios possibilita a ampliação das oportunidades de negócio,
aumento da sustentabilidade dessas empresas e entendimento
do perfil de consumo dos LGBT. Essas conexões permitem a
melhor compreensão de como o empreendedorismo surge
como oportunidade para que empreendedores LGBT constituam
seus negócios.

HANNAH SALEN
É Analista da Unidade de Acesso a Mercados
no
Sebrae
Nacional,
administradora,
especialista em marketing (ESPM), pequenos
negócios (FIA/USP), com MBA em estratégia
avançada de negócios (UFAL), mestranda
em Comportamento do Consumidor pela
UNB e pesquisadora Capes no mesmo tema. Coordena as
iniciativas em inteligência de mercado, mercados de nichos e
empreendedorismo feminino.

18H30
ENCERRAMENTO E SORTEIO HOTEL VILA GALÉ
RICARDO GOMES
(Câmara de Comércio e Turismo LGBT do Brasil)

WILLIAM RAMOS
É gerente de projetos na Cargill e líder do
Cargill Pride Network no Brasil. Trouxe o
programa para o país em 2016 e em dois anos,
conseguiu criar uma rede com mais de 300
Aliados, em 21 localidades, que participam
ativamente das atividades de promoção de
visibilidade LGBT+. Desenvolveu a série de painéis Cargill Pride
Talks, projeto para inclusão de talentos trans, grupo de afinidade
negro (AfroCargill) e a realização da Semana da Diversidade
Cargill, além da organização e participação de eventos globais
sobre Inclusão & Diversidade.

AJUDE A ONG VEGANISMO SOLIDÁRIO

Câmara de Comércio e Turismo
LGBT do Brasil: conquistas
contínuas

A

segunda edição da CONFERÊNCIA INTERNACIONAL DA DIVERSIDADE E
TURISMO LGBT coroa as conquistas da Câmara LGBT do Brasil no ano de
2017. A entidade cresceu em associados, em ações e em objetivos, celebrando
a incorporação da tradicional ABTLGBT (Associação Brasileira de Turismo LGBT) e
ampliando assim seu nome original com o acréscimo da palavra “turismo” para destacar
o importante trabalho no desenvolvimento do tema no Brasil voltado para comunidade.

///// NOVA MARCA

Para
acompanhar
o
novo
posicionamento a Câmara definiu
também sua nova marca, que incluiu
a renovação do logotipo, do site e
das mídias sociais. A criação reflete
a amplitude de atuação da Câmara
frente seus associados tendo como
base de apoio o mapa brasileiro e as
referências da bandeira LGBTQ+.

///// GAY GAMES PARIS
Além de todas as atividades de apoio
a eventos e atividades o departamento
de cultura ganhou forças em 2018 com a
representatividade da diretora de cultura
Denise Prado frente o Gay Games de Paris.
Denise estará presente no evento com seu
projeto pessoal “Mulher de 50 Pode”, bem
como atuando como embaixadora da
Câmara LGBT no encontro esportivo.

///// TURISMO
Com a redefinição de atividades a Câmara
ampliou seu protagonismo dentro e fora
do País, com destaque para assinatura
de convênios no segmento turístico com
instituições como SEBRAE, EMBRATUR,
Ministério do Turismo, Braztoa e IGLTA. As
parcerias permitiram também a ampliação
de destinos participantes da Conferência,
bem como um maior alcance do evento no
contexto do turismo global. Com o tema em
franca expansão a Câmara reorganizou sua
diretoria, com a chegada do executivo Alan
Gattiboni que assumiu, em 2018, o cargo de
Diretor de Turismo na Câmara.

///// CARNAVAL 2018
Com a criação da “Ala da Diversidade”
na “Império da Casa Verde” e a efetiva
atuação da Câmara na adesão da escola
de samba à campanha “Carnaval é Alegria,
Diga não à LGBTfobia”, o Carnaval 2018
ficou muito mais colorido na cidade de São
Paulo. O sucesso da atividade da Câmara
deve ser repetido nos próximos anos, com
possibilidade de ampliação para outras
escolas.

CÂMARA DE COMÉRCIO E TURISMO LGBT DO BRASIL: CONQUISTAS CONTÍNUAS

///// CONNECTING

///// CORAL CÂMARA LGBT POR
MAESTRO ETTORE VERISSIMO

O consagrado evento de
networking da Câmara LGBT
evoluiu e continua promovendo
as relações profissionais entre
empresários,
empreendedores
e profissionais liberais com a
comunidade,
incentivando
a
criação de uma rede de contatos
que
valorizem
efetivamente
o trabalho e a contratação de
LGBT’s. Em 2017 a ação itinerante
ultrapassou as fronteiras paulistas
e chegou ao Rio de Janeiro,
garantindo assim um maior
espectro de atuação.

O projeto do Coral, parte da Diretoria de Cultura
e coordenado pela Ponto Texto Comunicação e
Conteúdo em parceria com a Câmara, expandiuse, acompanhando a evolução da entidade e
ganhando logotipo, redes sociais e identidades
próprias. O crescimento de coralistas e uma
extensa agenda de apresentações transformou
o Coral em referência da comunidade em São
Paulo e no mundo, tendo em vista sua entrada
no GALA (Grupo Internacional de Corais LGBT).
Os ensaios gratuitos acontecem às terças-feiras
de 20h às 22h na Casa do Baixo Augusta, um dos
apoiadores do grupo.

///// AZULEJO “AQUI RESPEITAMOS A DIVERSIDADE”
Depois do apoio do estilista Weider Silveiro é a
vez do artista Fause Haten assinar o azulejo “Aqui
Respeitamos a Diversidade”, uma homenagem da
Câmara às empresas associadas e a grupos e pessoas
que beneficiam a comunidade no Brasil e no mundo.
Em três idiomas a tradicional peça chega a 2018 com
um desenho inspirado em formas e seres singulares,
que vão se misturando e dando origem a novas
formas e cores. “É assim que somos! Somos diversos,
somos únicos, essa é a beleza da humanidade. E é no
encontro dessas singularidades que a vida se torna
mais interessante e plena”, afirma Haten.
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A CONFERÊNCIA DE 2019
JÁ COMEÇOU!

Sabemos que nem terminamos a edição de 2018 da
CONFERÊNCIA INTERNACIONAL DA DIVERSIDADE E
TURISMO LGBT, mas temos certeza que para conseguirmos
continuar crescendo e fazendo um evento cada vez
melhor e mais expressivo, precisamos de tempo. Por isso já
estamos preparando a próxima edição.
A terceira conferência, que vai acontecer no primeiro
semestre de 2019, será lançada em um evento especial
no dia 23 de maio de 2018. Neste dia serão divulgadas as
datas e todas as novidades que estamos preparando para
oferecer aos conferencistas, patrocinadores, parceiros e
sociedade. Estamos desenhando um evento para honrar
a grandeza e importância do maior País do continente Sul
Americano.
Como aconteceu de 2017 para 2018, em 2019 vamos
crescer. O que podemos adiantar é que o turismo ganhará
um segundo dia. Desta forma teremos dois dias dedicados
ao turismo LGBT, um dia dedicado às empresas e um dia
dedicado aos direitos humanos. A abertura do evento,
como já aconteceu em 2018, terá um dia e local exclusivos.

Da primeira para a segunda edição tivemos um salto
em número de parceiros, apresentações, conferencistas
e
participações
de
speakers
e
conferencistas
internacionais, o que deve se repetir na edição de 2019. A
tão esperada press trip vai ser viabilizada para o próximo
ano no destino nacional convidado, para que, jornalistas
e influenciadores convidados conheçam as maravilhas
do nosso País.
Para deixar a Conferência mais atrativa e mais
democrática estamos programando uma série de
exposições e apresentações culturais que estarão à
disposição do público durante toda a semana do evento.
Estas são as informações que podemos adiantar. As
outras novidades divulgaremos no dia 23 de maio no
evento de lançamento do projeto da 3ª CONFERÊNCIA
INTERNACIONAL DA DIVERSIDADE E TURISMO LGBT.

Obrigado pela presença, pelo apoio e até breve!
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