
 
 

MANIFESTO: A LIBERDADE É ARCO ÍRIS! 
 

Somos homens e mulheres, mulheres e homens livres por nossa militância no amor: nossa 
rebeldia, peculiaridade, estranheza e encantamento são baseadas no amor! Pelo amor 

fomos perseguidos, pelo amor discriminados, em nome desse radical amor que agora ousa 
dizer todos os nomes nos fortalecemos e unimos! Fazemos a mais profunda revolução: a 
rebeldia pelo corpo, pela reinvenção dos afetos, pela subversão da carne com todas as 

cores da sensibilidade! Somos amantes do mar, do cais, do porto, da terra que mais sofreu 
com a ditadura e primeiro conheceu o flagelo da Aids e a intolerância pelo desconhecimento 
do seu contágio: somos descendentes diretos de Pagu, Plínio Marcos e seus personagens 

malditos, em nossa pele e alma correm as veias das putas, dos putos, dos cabarés 
centenários, da boca imortal , do amor de marinheiros, das lésbicas pioneiras, das travestis 
que faziam arte anonimamente sob o risco da prisão e saciavam seus desejos sob o peso 

das trevas de todas tiranias. Saudemos antes de tudo as mulheres, homens e 
transformistas que proporcionaram a liberdade de nossos atos com o martírio de seus 

sonhos e vidas: saudemos aos que tombaram em nome dessa nossa libertação! Ser gay é 
o mais antigo gesto revolucionário, 

resistamos a alienação, aos padrões instituídos, resistamos a tentação da normatização 
pelo mercado, pelo consumo e a cooptação da mídia conformista! Somos herdeiros de 

Oscar Wilde, Andre Gide e Jean Genet: devemos estar altura de nossas responsabilidades 
festejando sim! Mas sem nunca perder a noção do combate diário contra qualquer 

preconceito nas ruas, nas universidades, nos ambientes de trabalho, no cotidiano burguês 
que por tanto tempo nos tentou sufocar. Já agora comemoramos 50 anos de Stonewall e 

quarenta 
anos do jornal Lampião e só nesse momento a libertária terra do cais do porto conheceu o 

grito de uma primeira Parada! Por quê esperamos tanto? Onde nos acovardamos para 
nunca mais estancar nosso brado!? É chegada a hora de nossa afirmação de respeito: 
respeito ao nosso abraço, nosso beijo, aos nossos laços, aos nossos modos e ao nosso 

comportamento. 
Todo silêncio é reacionário! 



 Exijamos respeito além do politicamente correto, além da festa, 
além do carnaval, muito além das eleições, nossa causa é todo dia, toda hora, todo instante 
em que nos neguem a liberdade a nossos poros, mucosas, ardores, todo amor que houver 

em nossas vidas e para todo sempre visível, desnudado, iluminado sem medo.  
Nossa revolução enfatizo se faz pelos lábios!  

Todos lábios mais poderosos de nosso corpo e espírito que 
qualquer munição antiga dos seres bem comportados! 

 Beijemo-nos porque o arco íris daqui 
prá frente será multicor, transformado, travestido para que mil primaveras floresçam a partir 

dos nossos passos destemidos! 
 

 Flávio Viegas Amoreira 
Poeta  

 
Santos realiza a Primeira Parada do Orgulho LGBT 

 
Programação inclui atividades formativas pré Parada, cinema, teatro, 

exposições e música durante toda a semana. 
 

No próximo domingo, dia 30,  encerrando a Semana da Diversidade Sexual, o 
Centro Histórico e o porto de Santos receberão a primeira edição da esperada 
Parada do Orgulho LGBT,  uma manifestação da diversidade  por igualdade de direitos que 
acontece em várias cidades do mundo. Com  extensa programação de atividades, vem para 
atrair a atenção para o combate contra o preconceito de identidade de gênero e orientação 
sexual, além de promover sua visibilidade, suas pautas e demandas. 
 
A ação começa às 10hs no Valongo, com uma aula pública sobre o que é  gênero e 
sexualidade e se o debate de tais temas deve estar presente em sala de aula, com o 
docente Daniel Camargo,  educador social e coordenador pedagógico no programa do 
governo Projovem Adolescente, onde os (as) participantes serão convidados (as) a refletir 
sobre tais questões, como também sobre a relação  destes temas com a evasão escolar, 
violência e discriminação.  
Teremos ainda, exposições, gastronomia, música, maquiagens com glitter, performances, 
literatura com Leia Santos, oficina de cartazes e zumba e durante toda a concentração o 
Bonde Turístico funcionará gratuitamente.  
Ao 12h teremos a roda de conversa: “LGBTs em Santos: pautas, demandas & 
compromissos”, abordando questões como empregabilidade e legislações,  com mediação 
da apresentadora oficial da Parada, Renata Carvalho, atriz santista e transfeminista 
fundadora do MONART (Movimento Nacional de Artistas Trans), que pesquisa a presença 
do Corpo Trans nas artes desde 2007 quando assume sua identidade travesti. Atualmente 
em cartaz com "Domínio Público" e "O evangelho segundo Jesus, Rainha do céu",  peça 
que vem sofrendo ataques, ameaças e censuras desde 2016.  
 
 



Às 14h é a saída pelo trajeto com carros de som, com as Mães pela Diversidade abrindo o                  
desfile em homenagem ao Banho da Dorotéia, alas coreografadas, a bateria Entre Elas e o               
Bonde das Drags com a percurso pela Rua Tuiuti, paralela à Avenida Portuária, até a Praça da                 
República na apoteose, onde grupos de dança, slams, expositores de moda, gastronomia,            
artesanato e muita música ocuparão diferentes ruas e praças no Centro Histórico e Porto de               
Santos. 
 
Entre as participações confirmadas:  Duo Bonbeck,  Célia Demézio, Lelê Lótus, Paula Matta, 
Silvetty Montilla,  Slam dos Andradas, Batalha do Caoz, Flávio Viegas Amoreira,  música com 
Entre Elas, Banda Isso e as Bicates, Natt Maat,  Silvino,  Flávia Bianco e trio e  Banda Surr, 
dança com Grupo BH2 /Baixada Hip Hop e  Grupo Impacto, Vogue e flashmob com Allan 
Maximiniano, performances de Matheus Lipari e  Lokas de Favirenz,  exposições  de Dyego 
Costa e projeções com Caique Unger e “Diversidades”, fotos de Jefferson Fernandes. E ainda 
as  performances Drag Queen com Punk Klô,  Magenta, Ariellen Louzada, Cellyne Cartter, 
Alexia Muller,  Bella Velaskez, Ariella Ka,  Kimbelly Rodrigues, Mohara Benatto, Nicolly Hill, 
Yessica Laffront, Rafaelly Oliveira,  entre outras. 
No line up da Parada as Djs Laysa Huana, Litha Afrontite, Dj Nanne Bonny, Dj Paula Pivatto, 
Djs A Praça é Nossa,  Bloco do Tinder, DJ Lorena Lauritzen, DJ Hanna Sampazzi, DJ Nicolly 
Leblanc, DJ Allan Lima,  DJ Lucas Medeiros, DJ Gabriel Nandi, Dj Betinho Neto,  Djs Vênus - 
Rodrigo Pinho e Lu Moraes, Dj Daniel Casali, Dj Thyg Thiago, Dj Paul Henry, Dj Mafolk, DJ 
Lucas Franz, DJ Leo Costa,  DJ Gil Paiva, Dj Caue Pozzani,  Dj Caio Panaguiel, Dj Fábio,  DJ 
Wictor Farias, Dj Gusta, Dj RoMaroto,  DJ Lais Calazans, e a tropa Nicholas Arnaud e Higor 
Castro + Gabriel Oliveira + Rafael Materagia + Victor Corleone, Rádio Futuráfrica, Dj Silvio Luiz 
e Dj Cigano, e encerrando  a programação  “ZONA!” do grupo O Coletivo com participações de 
Silvino e Rafaelly Oliveira + Dj surpresa. 
A Primeira Parada do Orgulho LGBT de Santos é dedicada Im memoriam à Dudu do Gonzaga. 
 
 
Atividades pré Parada:  
 

VII SEMANA MUNICIPAL DE DIVERSIDADE SEXUAL SANTOS/2018  
TEMA: ACEITAR É UMA ESCOLHA SUA!  RESPEITAR É DEVER DE TODOS! 

 
Segunda-feira - 24 de setembro 
 
19h – Câmara de Vereadores de Santos – Auditório Vereadora Zeny S. Goulart 
Mesa de abertura  
Painel 1: Sensibilização e orientação sobre gênero, no acolhimento e no atendimento à 
população LGBT, em especial: travestis, mulheres transexuais e homens trans. 
Palestrante: 
Walentina Nogueira R. Soares – Professora Português/Inglês – Faculdade Integrada de Patos - 
FIP. 
 
Painel 2: Tema: Diversidade Sexual e de Gênero e a Cidadania LGBT, na Educação, no Direito 
e na Segurança. 
Palestrantes: 
Monica Croce – Chefe Coordenadoria da Supervisão - SEDUC 
Dr. Frederico dos Santos Messias - Juiz titular da 4ª Vara Cível de Santos 
Dra. Fernanda dos Santos Sousa - Delegada titular da Delegacia da Mulher (DDM) de Santos 



Homenagens: "CIDADANIA EM RESPEITO À DIVERSIDADE 2018" 
Local: Praça Tenente Mauro Batista de Miranda, nº1 - Vila Nova - Santos. 
 
 
Terça feira – 25 de setembro 
 
Museu Pelé 
R. Marquês de Herval, s/n - Valongo, Santos 
De Terça–feira a Domingo 
14h às 18h - Abertura da Exposição “Diversidade Futebol Clube – No nosso time joga todo 
mundo” – Curadoria Museu da Diversidade Sexual. Com intuito de discutir o preconceito dentro 
de campo e nas torcidas, o fotógrafo Roberto Setton registrou, entre 2008 e 2012, o “Futebol 
das Drags”, com um jogo de futebol entre drag queens. 
 
14h – Apresentação dos Documentários “Futebol Homofobia – Futebol fora do Armário” (ESPN). 
Após apresentação, roda de conversa. 
Facilitadora: 
Débora Barga Vaz – Diretora Cultural da Associação Nação Santista e Conselheira do Santos 
Futebol Clube (Gestão Atual-1º Mandato) 
Apresentação dos Documentários: De terça-feira a domingo: 1ª sessão: 11h/2ª sessão: 15h 
Local: Rua Marquês de Herval, s/n - Valongo, Santos 
 
19h – OAB Subseção Santos 
Painel 1: Intersexualidade e Violação de Direitos Humanos 
Palestrante: Thais Emília de Campos - Atua nas áreas de Psicopedagogia, Educação Inclusiva e 
Educação Sexual (AME) 
Painel 2 – Intersexualidade e a Invisibilidade do tema no ambiente da saúde e do direito. 
Palestrante: Amiel Modesto Vieira – Doutorando em Biomédica, mestre em Ciências Humanas e 
Sociais e Pessoa Intersexo 
Local: - Praça José Bonifácio, 55 – Centro - Santos 
 
Quarta-feira – 26 de setembro 
 
Das 17h30 às 19h30 – Painel de Debate: Corpo, banheiro e educação 
Tema: Direitos de travestis e transexuais 
Palestrante-Facilitador/a: docente da área biológica da UNIFESP, docente da área de humanas 
da UNIFESP e estudantes trans da UNIFESP 
Local: Saguão UNIFESP – Unidade Silva Jardim, nº136 - Vila Mathias – Santos. 
Organização: UNIFESP - Projeto de Extensão Juventudes e Funk, Centro de Educação em 
Direitos Humanos 
 
Quinta-feira – 27 de setembro 
 
19h – Cine Debate: “Meu nome é Ray” 
Drama - 1h32m – Sinopse: Ray nasceu mulher, mas nunca se identificou com o gênero de 
nascimento e se prepara para fazer a cirurgia de redesignação de gênero. Sua mãe, Maggie, 
tenta encontrar a melhor forma de lidar com a questão, mas a avó homossexual de Ray, Dolly, 
recusa-se a aceitar a resolução e cria um conflito familiar. 



Classificação etária: 18 anos. 
Após exibição do filme, roda de conversa e apresentação do Ballet Tamtam 
Participação especial de um tradutor/intérprete de libras. 
Local: Café Teatro Rolidei – Teatro Municipal Brás Cubas – 3º piso. Av. Pinheiro Machado, nº48 
– Vila Mathias – Santos. 
Organização: Diogo Almeida e Thomaz Oliveira – Youtubers – Canal Cavalos-Marinhos, 
Palestrantes das questões trans. 
Parceria: ONG Associação Projeto TAMTAM 
 
Sexta-feira – 28 de setembro 
 
19h – Tema: A luta contra a LGBTfobia e a desconstrução de valores heteronormativos: 
interpessoalidade e igualdade. 
Palestrantes: 
Dr. Yuri Lage Gabão - Advogado formado em Direito na Universidade Presbiteriana 
Mackenzie/SP 
Ana Cristina Falaschi - Coletivo Mães pela Diversidade 
Local: Auditório SEDUC – Rua Visconde do Embaré nº 14 – Centro Histórico de Santos 
Organização: SEDS - Secretaria de Desenvolvimento Social 
 
22h - Espetáculo ZONA! -  Grupo O Coletivo  
Local: Catraias - Praça Iguatemi Martins-Paquetá, Santos 
Entrada Franca – retirada de ingressos com meia hora de antecedência – capacidade máxima: 
45 pessoas 
Classificação indicativa: 18 anos. 
 
Sábado dia 29 de Setembro 
 
Bazar Empório Criativo Bazar – Edição de Primavera  
Horário: 10h às 20 horas 
Local: AABB Santos – Salão Nobre 
Avenida Ana Costa n°442 – Gonzaga 
Entrada franca  
 
O Empório Criativo mais uma vez reúne os melhores artesãos da nossa região em um só                
lugar. O local escolhido para celebrarmos a chegada da estação mais bonita do ano é no                
coração do Gonzaga. Trazendo o conceito “Compre de quem faz”, o Empório Criativo             
mostra ao público a beleza do artesanato feito à mão, produto único e exclusivo, que traz                
carinho e sentimento na sua produção.  
Sob o olhar de uma atenta curadoria, os artesãos são escolhidos para fazer parte deste               
grande evento, que enaltece o trabalho do artista regional. O Empório Criativo dá espaço              
aos mais diversos segmentos do artesanato: Patchwork, Costura criativa, Bolsas, Roupas,           
Cama, mesa e banho, comidinhas, confeitaria artesanal e muito mais. 
 
 
Intervenção artística: "Maquiagem & Drag Queen" com  Rafael Wlisses e Magenta 
Horário: 15h 
Local: Sesc Santos 
Rua Conselheiro Ribas, 136, Aparecida, Santos - SP  
 



A atividade trará o passo a passo da produção de uma maquiagem para drag queens. 
Através de demonstrações em modelos, os alunos terão a oportunidade de treinar na 
prática a maquiagem para a Primeira Parada LGBT de Santos. 
 Será trabalhado o passo a passo de cada técnica utilizada, dando dicas de produtos com 
bom custo benefício e desmistificando a maquiagem Drag, tanto para iniciantes quanto para 
mais experientes. No dia da Parada, com auxílio dos professores, xs participantes farão a 
maquiagem e o visual com cabelo e figurino para o desfile. 
Informações: paradalgbtsantos@gmail.com 
Classificação indicativa: todxs os públicos. 
 
Facilitadores: 
RAFAEL WLISSES ALVES GONÇALVES 
20 anos trabalhando com maquiagem social e artística, atuando em peças teatrais, 
curta-metragens, desfiles de moda, carnaval, shows, performances, casamentos e eventos 
em geral. Eleito como melhor maquiador em 3 edições do evento Celebrity Night, que 
premia por voto popular os melhores profissionais da Comunidade Lgbtqia+ da Baixada. 
Ator  e Miss Santos Gay 2013, é responsável pelas maquiagens das vencedoras do Miss 
Santos e Miss São Vicente Be Emotion. Professor no Projeto Escola da Beleza, do Governo 
do Estado e da Prefeitura Municipal de Santos e no curso de capacitação profissional 
SuperMei do Sebrae. Professor no curso de drag queen, o DQC. 
 

 
Christian Marccelo 
Maquiador desde os 15 anos de idade,  formado em maquiagem 
pelo Senac Lapa Faustolo (São Paulo), que é a escola mais 
conceituada de maquiagem do Brasil e em Produção Multimídia 
pela Unisanta. Com experiência em salões de beleza, teatro, 
cinema, publicidade, estuda e assina a maquiagem de Drag 
Queens e dá vida à Magenta, personagem Drag.  
 
 
 
 
 

 
Rodas de Conversa: Cultura & Saúde LGBTQIA+ 
Horário: 15h às 19h30 
Local: Cadeia Velha - Praça dos Andradas, s/n – Centro – Santos 
 
Das 15h às 17h  
 Tema: Expressão LGBT: Políticas Públicas e Cultura LGBT na Baixada Santista 
 Mediador: Junior Brassalotti - Presidenta do Conselho Municipal da Cultura de Santos 
 Facilitadores: Flávio Viegas Amoreira – Poeta 
Raquel Pellegrini – Secretária de Cultura de Santos e realizadora audiovisual 
 Natt Maat – Rapper, Ativista Trans e periférica  
Gabriel Ricceri – realizador audiovisual  
 



 
Das 17h30 às 19h30  
Tema: Expressão LGBT: Políticas Públicas e Saúde LGBT        
na Baixada Santista.  
Mediador: Igor Borysow – Psicólogo, Doutor em Saúde        
Coletiva pela Faculdade de Medicina da USP, Mestre em         
Ciências da Saúde pela Unifesp  
Facilitadores: 

Paloma Paula Paulino Melo – Psicóloga, funcionária        
Pública da Prefeitura de Santos, especialista em Educação        
Inclusiva 
Rafael Ruano – Atxr, Estudante de arquitetura, Integrante         

da Rede Jovens vivendo com HIV de Santos e Ativista do           
Direito à Cidade  
Silvino – Cantxr, Integrante da Rede Jovens vivendo com         
HIV de Santos  
Robson Brandão – Psicólogo, formado pela Unesp Assis,         

com ênfase em história da sexualidade e criador da banda          
LGBT “ Isso e as Biscates” 
Luiz Philipe Belarmino Reis - Formado em Serviço Social          

pela UnB, integrou a rede afro LGBT, atualmente Residente         
no Programa de residência em Rede de Atenção        
Psicossocial da UNIFESP - BS  
Local: Cadeia Velha - Praça dos Andradas, s/n – Centro –           
Santos  
 
 
PRÉ PARADA OFICIAL 
15h à 00h 
Esquenta com o Bloco do Tinder  
Local:  Buraco's - Espaço de Resistência Cultural. 
Horário:  15h 
Rua Marquês de Herval, 11/13 - Valongo | Centro de Santos 
 
⭐ LINE UP ⭐ 
 
15h - Marcos B2B Sykes [ Bloco do Tinder ] 
16h - Gabriel B2B Caio [ Sexta Pride ] 
17h - Hannah Sampazzi [ Vanilla Club ] 
18h - Laysa Huana [ Sexta Pride ] 
19h - Kaue Pozzani [ Sexta Pride ] 
20h - Gabriel Ribeiro [ Magested Agency ] 
21h - Gabriel Bispo [ Bloco do Tinder ] 
22h - Rafael Materagia [ Bloco do Tinder ] 
23h - Allan Lima [ Manas ] 

Espetáculo “ZONA!” do grupo O Coletivo  
22h 
Local: Catraias - Praça Iguatemi Martins-Paquetá,      
Santos 
Entrada Franca – retirada de ingressos com meia        
hora de antecedência – capacidade máxima: 45       
pessoas  /  Classificação indicativa: 18 anos 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100025252210659
https://www.facebook.com/joao.sykes.18
https://www.facebook.com/gabsolivei
https://www.facebook.com/caio.cesar.3367174
https://www.facebook.com/biasampazzi
https://www.facebook.com/laysa.huana.3
https://www.facebook.com/kaue.pombo
https://www.facebook.com/gabriel.ribeirocorrea.1
https://www.facebook.com/gabriel.bishop.353
https://www.facebook.com/rafael.materagia
https://www.facebook.com/Deejayjallanlima


 
Dia 30 de Setembro 
 
PRIMEIRA PARADA DO ORGULHO LGBT DE 
SANTOS  
 
 
Concentração / Percurso / Apoteose  
Horário: 10h às 21h 
Locais: Concentração no Largo Marquês de Monte 
Alegre nº 2, Valongo - desfile pela Rua Tuiuti, 
paralela à avenida Portuária, segue pela Praça 
Barão do Rio Branco até a Praça da República no 
Centro Histórico. 
 
 
 

 
 
Espetáculo “ZONA!” do grupo O Coletivo  
22h 
Local: Embarque das catraias Santos/Vicente de Carvalho - Praça Iguatemi          
Martins-Paquetá. 
Entrada Franca – retirada de ingressos com meia hora de antecedência – capacidade             
máxima: 45 pessoas 
Classificação indicativa: 18 anos 
 
 
Todas as atividades são GRATUITAS 
Consultem a classificação indicativa das atividades 
Programação sujeita à alterações 
No caso de chuva o ato não será cancelado 
Tragam suas bandeiras do arco íris. 

Aceitar é uma escolha sua! Respeitar é dever de todos  
 
 

 



Organização  Comissão Municipal de Diversidade Sexual de Santos /   Conselho 
Municipal de Cultura - Santos 
 
Apoio: Prefeitura de Santos / Sesc Santos 
 
Transporte oficial da Parada | Patrocínio: Cabify 
 

Apoio Cultural  Curta Santos - Festival de Cinema de Santos /  Visite a Costa da Mata 
Atlântica / Juicy Santos / Comissão da Diversidade Sexual e Gênero da OAB Santos / Palazzo - 
Sonorização & Iluminação / Widia Cultural / Ônibus Balada Litoral / Revista Nove / Gráfica e 
Comunicação Visual BM Grafic's / Mães pela Diversidade / Conselho Regional de Psicologia de 
São Paulo - CRP SP / Empório Criativo / 3 Fios / Anseven /  AGEM - Agência Metropolitana da 
Baixada Santista / Centro Cultural Cadeia Velha 
 

Produção  Vila do Teatro, MTBS - Movimento Teatral da Baixada Santista, O Coletivo 
 
 
Produção executiva: Upah! Soluções Culturais 
 

Comunicação  Audiovisual: Dois Pontos Filmes | Social Media: MODI Intelligence Brasil 
 
Identidade visual: Ludmilla Rossi 
 
Hostels parceiros:  Santos Hostel e Rolds Hostel 
 
Hotéis parceiros: Cosmopolitan Hotel, Monte Serrat Hotel, Novotel Santos, Mercure Santos, Ibis 
Santos, Carina Flat & Parque Balneário Hotel, Grupo Mendes. 
 
Restaurantes & Bar Parceiros: Tikki Bar, Australiano 
 
 
Consulte para saber os descontos, tarifas e promoções especiais dos hotéis e restaurantes 
Parceiros da Parada LGBT de Santos. 
 
 
 A Cabify contará com um stand de maquiagem com glitter e oferecerá 50% de desconto na 
plataforma para que todos possam ir e voltar com conforto e segurança. Os usuários devem 
inserir o código #MAISRESPEITO na aba "promoções" do app - disponível para download nas 
versões Android e iOS.  
 



Contato 
 

E-mail, informações, imprensa e inscrições: paradalgbtsantos@gmail.com 
 

Instagram da Parada: https://www.instagram.com/paradasantosoficial/ 
 

   Programação / Line up: 
https://www.facebook.com/events/324061068153275/permalink/324748141417901/ 
 
 
 
 

https://www.instagram.com/paradasantosoficial/
https://www.instagram.com/paradasantosoficial/
https://www.facebook.com/events/324061068153275/permalink/324748141417901/
https://www.facebook.com/events/324061068153275/permalink/324748141417901/


 
 


