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Concurso da Rainha Trans da Parada do Orgulho de Ser
LGBT acontece em Vitória da Conquista
Date : 21-10-2015

As inscrições estão abertas e seguem até o dia 4 de novembro
O Coletivo Finas – Coletivo pela Diversidade Sexual lança o primeiro concurso da Rainha
Trans da Parada do Orgulho de Ser LGBT. O evento, cujo objetivo é garantir visibilidade ao
público de travestis e transexuais de Vitória da Conquista, será realizado no dia 7 de
novembro, às 20h, no Estação Juventude.
A inciativa conta com a parceria da Prefeitura Municipal, por meio da Coordenação Municipal
de Promoção da Cidadania e Direitos de LGBT’s – vinculada à Secretaria Municipal de
Desenvolvimento Social.
‘Como participar’ – Pode concorrer quaisquer travestir e transexuais que vivenciam sua
identidade. As inscrições estão abertas e seguem até o dia 4 de novembro.
Os interessados deverão comparecer, das 8h às 12h e das 14h às 18h, na sede da
Coordenação LGBT, localizada na Praça Tancredo Neves, nº 116, Centro – mesmo espaço em
que funciona a Rede de Atenção dos Direitos da Criança e do Adolescente.
‘Premiação’ – Um corpo de jurados avaliará alguns quesitos: performance, figurino e
maquiagem. As três melhores apresentações receberão os seguintes prêmios: 1° lugar –
Rainha Trans – R$500,00; 2° lugar – Princesa Trans – R$300,00; e 3° lugar – Trans Simpatia –
R$200,00.
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Além disso, as três vencedoras participarão do desfile da 6ª Parada do Orgulho de Ser LGBT
que acontece no dia 8 de novembro, a partir das 13h, com concentração na Praça Guadalajara.
‘Avaliação’ – Cada jurado receberá uma ficha individual de cada participante. As notas terão
intervalos de 0,5 pontos em uma escala de 1 a 10, sendo atribuída nota 0 apenas em caso de
desclassificação. A nota final será a média entre as notas dos jurados. As vencedoras serão
aquelas com as maiores notas finais. Vale ressaltar que a decisão final da coordenação e
jurados é irrefutável e inquestionável.
Confira abaixo os ‘Quesitos da Premiação’:
* Performance – Os jurados analisarão a capacidade do indivíduo de criar seu desfile com
elevado grau de diferenciação em relação a outras concorrentes. Avalia, aqui, a qualidade do
roteiro e da interpretação, impacto da apresentação, desenvoltura no palco, coerência,
sincronia de movimentos e harmonia da apresentação.
* Figurino – Os jurados analisarão o ‘recado’ que cada participante estará informando com os
seus trajes. As vestimentas devem ser salientadas e reforçadas em uma apresentação
artística, já que se trata de uma arte de mostrar e exibir mensagens.
* Maquiagem – Seja uma maquiagem leve ou pesada, essa é uma etapa muito importante. A
maquiagem acompanha o resto do conjunto que inclui a roupa, adereços e atitude no palco
referente ao estilo. Caso a maquiagem esteja borrada, leve demais, pesada demais ou fuja do
padrão característico do estilo, perdem-se pontos nesse quesito.

2/2
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

