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Cultura na Semana da Diversidade
Amanhã, uma noite cultural vai marcar início das atividades contra o preconceito, que ocorrem entre os dias 19 e 25 deste mês

Maya Papillons do canal “De Barba & Salto Alto”

Divulgação

Na segunda-feira, dia 19, às 
19h, ocorre a abertura cul-
tural da Semana de Com-

bate ao Preconceito e à Discri-
minação, no Teatro Municipal 
“Celina Lourdes Alves Neves”. 
De forma inédita, o Conselho 
Municipal de Atenção à Diver-
sidade Sexual (Cads), a Asso-
ciação Bauru pela Diversidade 
(ABD), a Comissão da Diver-
sidade Sexual (CDS) da OAB 
e a Prefeitura de Bauru realizam 
uma noite cultural que marca o 
início das atividades, que ocor-
rem entre os dias 19 e 25.

A abertura cultural tem a 
proposta de integrar o público e 
enaltecer a cultura e os artistas 
LGBT, com o objetivo de pro-
mover entretenimento, conhe-
cimento, informação e respeito 
por meio da das atividades que 
tratam do universo LGBT, re-
tratando suas lutas e reflexões 
sobre a importância de uma 
sociedade igualitária. Comple-
mentado a programação propos-
ta pelos organizadores, o público 
poderá ver a exposição “Oitava 
Marca”,que estará exposta em 
frente ao Auditório “Helvécio 
de Barros. A exposição é resul-
tado de reflexões e produções de 
mulheres lésbicas e bissexuais, 
promovida pela “Coletiva Visi-
bilidade Lésbicas- Bauru”.

A programação terá início 
com a exibição do solo docu-
dramático “Legado: Uma Breve 
História Sobre a Cultura Gay” 
de Willian Lansten. Wilian é 
licenciando em Artes Cênicas 
pela Universidade do Sagrado 
Coração (Bauru - SP), iniciou 
os estudos em Teatro em 2012, 
pela Associação de Artes de Ibi-
tinga (ASSARI), estudou dança 
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Perfecto Style estará na noite cultural desta segunda

Divulgação

Coreografias “Análogo”, de Marcos Rodrigues e Leonardo Alciole

Divulgação

Cantora Gaby Moretto fará show amanhã

Divulgação

Paulo Carvalho apresenta “Minha história”

Loriza Lacerda/Divulgação

contemporânea pela mesma as-
sociação e atualmente é aluno 
de Jazz pela Divisão de Ensino 
às Artes. No documentário, o 
ator relaciona sua vida pessoal 
com diversos momentos históri-
cos de sua comunidade, ruman-
do do entretenimento para a mi-
litância e criticando a violência.

A programação segue com 
a apresentação da artista Gaby 
Moretto. Entre letras já con-
sagradas de grandes nomes e 
composições autorais, Gaby 
busca em seu trabalho sempre 
aprimorar sua performance e 
surpreender. Gaby foi uma das 
30 cantoras selecionadas para 
o quadro “Mulheres que Bri-
lham”, concurso de talentos exi-
bido no Programa Raul Gil, da 
emissora SBT.

O grupo Perfect Style dá 

sequência às atividades cultu-
rais. Totalmente independen-
te, o grupo vem representando 
Bauru pelo Interior e Capital de 
São Paulo e já se apresentou em 
Bauru em eventos como a Mos-
tra do Dia Internacional de Dan-
ça e o Festival de Inverno.

Na sequência, haverá um 
Stand Up com a artista e ma-
quiadora Maya Papillons, pro-
prietária do canal “De Barba & 
Salto Alto”. Com quase 8 anos 
de carreia como Drag Queen, 
Maya Papillons veio ao mundo 
pelas mãos de seu criador Mau-
ricio Jiacomin no final de 2011. 
Iniciou suas atividades como 
ativista LGBT em 2012 pela 
Plataforma Anti Transfobia e 
Homofobia (PATH) em Coim-
bra, Portugal. Hoje faz parte do 
Conselho de Atenção a Diversi-
dade Sexual (CADS) em Bauru.

A noite conta com atrações 
de dança, com as coreografias 
“Análogo”, de Marcos Rodri-
gues e Leonardo Alciole; “Em 
trânsito”, de Jéssyca Pauletto e 
Thiago Tardivo, “Minha histó-
ria”, de Paulo Carvalho, e “Ci-
nésia” do grupo Perfect Style.

Abertura Cultural da Semana de Combate 
ao Preconceito e à Discriminação

Willian Lansten: Legado: Uma Breve História Sobre a Cultura 
Gay
Gaby Moretto
Perfect Style
Stand Up Maya Papillons/Cronograma/Oficina de Drags
Coreo Marco e Leo “Análogo” (Grupo Essência)
Coreo Tardivo e Convidada “Parabatei” (Grupo Parabatei)
Coreo José Paulo “Minha história” (Solo)
Perfect Style
Encerramento

Confira as atividades da noite


