Vendas abertas para o Miss Brasil Gay 2018
O público já pode garantir os ingressos para o Miss Brasil Gay 2018. As vendas estão abertas
pela internet e também em pontos de venda em Juiz de Fora (MG), com valores promocionais
de primeiro lote. O Miss Brasil Gay 2018 acontece no dia 18 de agosto, no Terrazzo. O
concurso chega a sua 38ª edição, tendo como missão eleger o mais belo transformista do país.
Há ingressos disponíveis para três setores: pista, camarote e mesas. Na pista, os clientes têm
acesso à arquibancada lateral e aos ambientes comuns do evento, como stands e banheiros. Já
no camarote, há bar e banheiro exclusivo, além de visão privilegiada do palco e passarela. Nas
mesas, é possível reservar um lugar para assistir à cerimônia com mais conforto e proximidade.
No site www.missbrasilgay.com está disponível o mapa do evento com a distribuição dos
setores.
Os ingressos estão à venda no site da Ticket Mais e também no Zine Cultural (Rua Floriano
Peixoto, 723), na All Sports (Shopping Jardim Norte), na Shape Suplementos (Independência
Shopping) e na Planet Music (R. Morais e Castro, 218, Alto dos Passos).
Valores
Pista Promocional – R$20
Camarote – R$80
Mesa para 6 pessoas no setor ouro – R$750
Mesa para 6 pessoa no setor prata – R$600
Cadeira individual nas mesas do setor prata – R$110
O espetáculo
Candidatas de todo o país já começam a se preparar para o concurso. Alguns estados já
elegeram suas misses e 27 participantes estarão em Juiz de Fora em busca do seu sonho de se
tornarem Miss Brasil Gay. Os participantes são homens, não podendo ser travestis ou
transexuais, sendo proibida pela organização qualquer intervenção cirúrgica estética.
A cerimônia também conta com uma intensa programação artística, que levanta o público e
desperta as mais variadas emoções. A organização já está mobilizada na contratação de
performers para a edição deste ano, para garantir mais um luxuoso espetáculo.
Sobre o Miss Brasil Gay
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 visa ser um evento social, com ingressos a preços populares, estrutura de
qualidade, além de shows e presença de artistas reconhecidos nacionalmente. O concurso
também tem como objetivos se tornar instrumento de luta em favor dos direitos dos
homossexuais no Brasil e reposicionar a cidade de Juiz de Fora na rota do turismo LGBT,
nacional e internacional.
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