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Este Guia foi elaborado para levar você por passeios e experiências únicas pelo Distrito Federal. Uma seleção de locais que
vai desde restaurantes, bares, lojas a atrativos turísticos que
você merece conhecer.

This guide was elaborated to take you through unique tours
and experiences around the Federal District. With a selection
of places ranging from restaurants and bars to shops and
tourist attractions that you deserve to know.

Brasília, a Capital do Brasil, a cidade modernista que une
diversos sotaques e culturas, é acolhedora e é em sua diversidade que está sua autenticidade, tornando-a única.

Brasília, the Capital of Brazil, a modern city that unites various
accents and cultures, is a welcoming city and it’s in its diversity that it shows its authenticity, making it unique.

Explore, experimente, viva a cidade. Brasília está de asas
abertas para receber você, sua família e amigos.

Explore, experience, and live the city. Brasília is with open
wings to receive you, your family and your friends.

Bom passeio e até a volta!

Have a nice trip and hope to see you back!

Brasília é uma cidade acolhedora e berço de todas as etnias,
cores, crenças e afetos. Por ser uma cidade jovem e receber
pessoas de todos os lugares do mundo, está de asas abertas
para todos, com opções para todos os públicos e gostos. Foi
pensando nisso que nós criamos a rota LGBTQIA+.
Dos mais de 212 milhões de brasileiros, a comunidade LGBTQIA+ representa, pelo menos, 10% da população brasileira,
o que ultrapassa 20 milhões de pessoas. Nós recebemos em
Brasília cerca de 6 milhões de turistas por ano.
De acordo com uma pesquisa realizada pelo Fórum de Turismo LGBT, o Brasil é o país com maior capacidade econômica,
em toda a América Latina, para receber turistas LGBTQIA+,
o que demonstra a força desse público e o quanto Brasília é
friendly.

Brasília is a friendly city, birthplace for all ethnicities, colors,
beliefs and affections. It is a young city that receives people
from all over the world. With that in mind that we created the
Route LGBTQIA+
The LGBTQIA+ community represents at least 10% of the
Brazilian population (more than 212 million), which means it
exceeds 20 million people. During a year, we receive around 6
million tourists.
According to a survey carried out by the LGBT Tourism Forum,
Brazil is the Latin America country with the greatest economic
capacity to receive LGBTQIA+ tourists, which demonstrates
this public’s strength and how friendly Brasília is.
Be welcome and be surprised by a city that is unlike anything
you have ever seen.

Seja bem vindo e se surpreenda com uma cidade que é diferente de tudo que você já viu.

Vanessa Mendonça
Secretaria de Estado de Turismo do Distrito Federal

Vanessa Mendonça
Secretary of Tourism

Marcela Passamani
Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania

Marcela Passamani
Secretary of Justice and Citizenship

ASA NORTE

BARES E RESTAURANTES
BARS & RESTAURANTS
Barziin Gastrobar

Casa MimoBar (Bar e Galeria de Arte)
Bar-galeria. Happy Hour todos
os dias com programação
musical. Galeria com exposição
e instalações cenográficas.

Drinques variados autorais e
tradicionais. Espaço pet-friendly. Viva essa experiência!

Bar-galeria. Happy Hour todos
os dias com programação
musical ao vivo e mecânica.

Assorted and traditional original drinks. Pet-friendly space.
Live this experience!

@mimobarbsb
CLN 205 bloco C loja 25

@barziin_gastrobar
CLN 413 norte bloco E loja 47
Terça a sexta de 17h à 01h. Sábado e domingo de 15h às 01h
Tuesday to Friday 5pm to 1am. Saturday and Sunday 3pm to 1am

Brotinho Pizzaria
Pizzaria e bar de drinks.
Pizzeria & Drink Bar.

Terça a quinta de 17h30 à 00h30. Sexta de 17h30 à 01h;
Sábado e Domingo 15h à 01h.
Tuesday to Thursday 5:30pm to 12:30pm. Friday 5:30pm to 1am;
Saturday and Sunday 3pm to 1am.

Casinha Café

Almoço e lanches. Brunch aos
sábados. Cozinha vegana e
opções sem glúten.
Lunch and snacks. Brunch on
Saturdays. Vegan cuisine and
gluten-free options.
@casinhacafe

@brotinho.pizza
SHCN CLN 216
Quarta a domingo de 18h às 23h
Wednesday to Sunday 6pm to 11pm

CLN 411 bloco D loja 41/44
Segunda a sexta de 17h às 21h30
Sábado de 10h às 15h
e de 17h30 às 21h30
Monday to Friday 5am to 9h:30pm
Saturday 10am to 3pm
5:30pm to 9:30pm

Rubato chocolate bar e
Insto Café Selecionados

Civitá Café
Torrefação de cafés especiais
e pães de levain.

Chocolateria, confeitaria e
cafeteria.

Special coffee roasting and
levain bread.

Chocolate shop, Bakery and
Cafeteria.

@civitacafe
CLN 709 Bloco F, loja 55
@rubatochocolatebar
@instocafes

Terça a sexta de 9h às 19h
Sábado de 9h às 17h
Domingo de 9h às 14h
Tuesday to Saturday 9am to 7pm
Saturday 9am to 5pm
Sunday 9am to 2pm

CLN 102 BL. D, Via W1 Norte, Loja 02
Segunda a Sábado de 10h às 19h
Monday to Saturday 10am to 7pm

Objeto Encontrado

Santuária Café Bar

Cafeteria, Restaurante, Bar,
Loja de Artigos de Vestuário.

Restaurante, bar e cafeteria.

Cafeteria, Restaurant, Bar,
Clothing Store.

Restaurant, Bar and cafeteria.
@santuariacafebar
CLN 216, Bloco C, loja 76

@objetoencontrado
CLN 102 Bloco B Loja 56
De 12h às 22h
12am to 10pm

Terça e Quarta de 11h30 às 17h
Quinta e Sexta de 11h30 às 22h
Sábado de 11h às 19h
Tuesday and Wednesday 11:30am to 5pm
Thursday and Friday 11:30 to 10pm
Saturday 11am to 7pm

Velvet Pub
Bar e Casa Noturna.
Bar & Nightclub.
@velvetpub
SHCN CLN 102, bloco B , Lojas 28/32
Quarta e Quinta de 19h à 01h
Sexta e Sábado de 20h às 02h
Domingo de 18h à 00h
Wednesday and Thursday 7pm to 1am
Friday and Saturday 8pm to 2am
Sunday 6pm to 12pm

Caixote
Brechó e Loja colaborativa

LOJAS
STORES

Brechó e Loja colaborativa (Moda Vintage, retrô, clássica e
contemporânea, acompanhada de um delicioso café, pão de
queijo e mate da casa).
Thrift Shop & Collaborative Store (Vintage Retro, and Contemporary Fashion, followed by a delicious coffee, pão de
queijo and mate tea from the house).
@caixote_brecho
SHCGN 715 bloco C loja 57
Terça a sábado de 10h às 20h
Tuesday to Saturday - 10am to 8pm

HOTELARIA
HOTELS

Grand Mercure Brasília Eixo
@grandmercurebsb
Setor Hoteleiro Norte, Quadra 5, Bloco G
24h

Joy Hostel
joyhostelbrasil
SCRN 702/703 BL H Entrada 49
Todos os dias de 7h às 22h
Everyday from 7am to 10pm

Mercure Brasília Líder
@mercurebrasilia
Setor Hoteleiro Norte, Quadra 5, Bloco I
24h

ASA SUL

BARES E RESTAURANTES
BARS & RESTAURANTS
Birosca

LAH no bar
Bar/Pub instagramável. Especialista em coquetelaria e com
apresentações artísticas com
Drag Queens e DJs.

Bar e Casa Noturna.
Bar & Nightclub.

Instagrammable bar and pub.
Specialized in cocktails with
artistic presentations with Drag
Queens and DJS.

@biroscadoconic
SDS Bloco E Loja 3 – CONIC
20h às 04h
8pm to 4am

@lahnobar
CLS 413, Bl A, Loja 36
Todos os dias de 19h às 4h. Everyday from 7pm to 4am

CAH no bar
Bar instagramável especialista em coquetelaria com
variedades de petiscos.
Instagrammable bar specialized in cocktails with snacks
variety.
@cahnobar
CLS 413, Bl A, Loja 26
Todos os dias de 20h às 2h
Open daily from 8pm to 2am

Chicão do Conic
Bar e casa noturna focada
em música brasileira
Bar & Nightclub focused on
Brazilian music
chicaodoconic
SDS - Conjunto Baracat, Loja 29
sexta a sábado: 20h às 4h
Friday to Saturday: 8pm to 4am

LOJAS
STORES
Dane-se
Loja de roupas.
Clothing
@usedane-se
Brasília Shopping:
SCN Quadra 5
Segunda a sábado: 10h às 22h
Domingo: 13h às 19h
Monday to Saturday from 10am
to 10pm. Sunday from 1pm to
7pm

Flagship:
SLS 210 bloco C loja 6
Segunda a sexta: 10h às 20h
Sábado: 10h às 18h
Monday to Friday from 10am to
8pm. Saturdays from 10am to 8pm.
Iguatemi:
SHIN CA 4 loja 39
Segunda a sábado: 10h às 22h
Domingo: 14h às 20h
Monday to Saturday from 10am to
10pm. Sunday from 2pm to 8pm
Lago Sul:
SHIS 5 bloco J, Gilberto Salomão
Segunda a sábado: 11h às 19h
Monday to Saturday from 11am
to 7pm

Verdurão
Camisetas
Verdurão é a marca autoral de camisetas criadas para quem tem
orgulho de ser brasiliense.
Clothing.
@verduraocamisetas
CRS 506 Bloco A Loja 67
Segunda de 12h às 19h
Terça a Sábado de 12h às 20h
Domingos e feriados de 12h às 18h
Monday 12am to 7pm
Tuesday to Saturday 12am to 8pm
Sunday and holidays 12am to 6pm

ENTRETENIMENTO
ENTERTAINMENT

MISTICISMO E RELIGIOSIDADE
MYSTICISM & RELIGION

Cine Vip

Templo Shin Budista
de Brasília

Salas de filmes, cabines, chuveiro,
bar com pole dance e todos os
tipos de bebidas, labirintos, entre
outras atrações.
Movie theaters, cabins, shower,
pole dance bar with all kinds
of drinks, labyrinths, and many
other attractions

Organização religiosa.
Religious organization.
@terrapuradf
315/316 sul
8h30 às 20h30
8:30am to 8:30pm

@cinevipbr
SDS Edifício Venâncio IV CONIC loja 2
Segunda a Sábado de 12h às 22h
Monday to Saturday 12am to 10pm

Comunidade Cidade de Refúgio
Brasília
@cr_brasilia
195 B

SIA Quadra 5C Lote 17/18 Número

Terça e domingo de 19h às 21h. Tuesday to Sunday,
from 7pm to 9pm

PARQUES
PARKS
Parque da Cidade Dona Sarah Kubitschek

City Park

O Parque da Cidade é um dos maiores parques urbanos
do mundo e o maior da América Latina. No Jardim Marina
Garlen, próximo ao estacionamento 11, encontramos o único
jardim no Brasil em homenagem às pessoas trans que morreram por conta da transfobia e aos ativistas do movimento.
O espaço recebeu esse nome em homenagem à uma travesti
baiana, que foi assassinada quando participava de um ato no
Dia da Visibilidade Trans. As mesas e bancos são pintados de
azul, rosa e branco, cores da bandeira trans. Todo ano, no dia
29 de janeiro, acontece ali o “Ato Contra a Transfobia”.

The City Park is one of the biggest urban parks of the world
and the biggest one in Latin America. At the Marina Garlen
garden located next to the parking lot 11, we can find the only
garden in Brazil in honor of trans people who died because of
transphobia and/or who fight or fought for more rights and
respect for trans people. The space was named after a trans
woman activist who was killed at an event on the National
Day of Trans Visibility, in the capital of São Paulo. All tables
and benches are painted with the trans flag colors, namely
blue, pink, and white. Every year, on January 29th the ‘Act
Against Transphobia’ has been held in allusion to the National
Day of Trans Visibility in Brazil.

@parquedacidadedebrasilia
24h

Eixo monumental, asa sul

ESTRUTURA DE APOIO
SUPPORT STRUCTURE
Centro de Referência Especializado da
Diversidade Sexual, Religiosa e Racial.

Specialized Reference Center for Sexual, Religious and Racial
Diversity
(61) 3224-4898

Hospital Dia
SHCS EQS 508/509
Segunda a Sexta de 7h às 18h. Monday to Friday from 7am to 6pm.

SGAS 614 Asa sul

Segunda a sexta de 8h às 12h e de 14h às 18h
Monday to Friday, from 8am to 12pm & 2pm to 6pm

Instituto LGBT
Instituto com o objetivo de defender, promover, fomentar e
difundir a cultura, o legado cultural e artístico e a memória da
comunidade LGBT+ brasileira.

DECRIN
Delegacia Especial de Repressão aos Crimes por Discriminação Racial, Religiosa ou por Orientação Sexual ou Contra a
Pessoa Idosa ou com Deficiência
Special Police Station for Repression of Crimes for Racial, Religious or Sexual Orientation or Against the Elderly or Disabled
Person
@lequededireitos

SPO - Brasília, DF, 70297-400

Segunda a Sexta de 12h às 19h. Monday to Friday 12am to 7pm.

Civil society organization with the objective of defending, promoting, instigating, and disseminating the culture, cultural and
artistic legacy and memory of the Brazilian LGBT+ community.
.
@institutolgbt
SCS Qd. 4 Bl. A Lote 170 Ed. Anápolis Salas 301 e 302
14:30 ás 21:30
2:30pm to 9:30pm

CEILÂNDIA

BARES E RESTAURANTES
BARS & RESTAURANTS

ESTRUTURA DE APOIO
SUPPORT STRUCTURE

Túnel do Tempo

Casa Akotirene

Cozinha e bar.

Tem como premissa de
conceituação um local de
resistência preta.

Cuisine & bar.
@tuneldotempopub
QNM 05, Conjunto P, Lote 8
Quarta a segunda de 17h às 23h
Wednesday to Monday, from 5pm to 11pm

It has the premise of being a
place of black resistance.
@casa.akotirene
QNN 23 conjunto J, casa 35
Segunda a sexta de 10h às 18h. Sábado de 10h às 20h
Monday to Friday, from 10am to 6pm. Saturdays from 10am to 8pm

Jovem de Expressão
Estimula a participação dos
jovens em oficinas culturais e
de comunicação comunitária.
Stimulates the participation of
young people in cultural and
community communication
workshops.
@jovemdeexpressao

Setor M EQNM 18/20 Praça do Cidadão, Bloco C

Segunda a sexta de 10h às 19h. Monday to Friday, from 10am to 7pm

GUARÁ

BARES E RESTAURANTES
BARS & RESTAURANTS
Lampião gastrobar

Ôta Padaria Artesanal

Bar e cozinha nordestina.

Pães de fermentação natural.

Northeastern cuisine and bar..

Naturally leavened breads.

@lampiaogastrobar

@otapadaria

Rua 15 SRIA II (Polo de Moda) Lote 02, Guará II

24, SRIA II (Polo de Moda) Guará II

Quarta e Quinta de 16h às 23h. Sexta de 16h às 01h
Sábado de 11h30 às 01h. Domingo de 11h30 às 23h
Wednesday and Thursday from 4pm to 11pm.
Friday from 4pm to 1am. S
aturday from 11:30am to 1am. Sunday from 11:30am to 11pm

Terça a sexta de 15h às 19h. Sábados de 10h às 14h
Tuesday to Friday, from 3pm to 7pm. Saturdays from 10am to 2pm

SOBRADINHO

BARES E RESTAURANTES
BARS & RESTAURANTS
Acorde 27 Cafés Especiais
O local conta com equipamentos de acessibilidade, Cortesia para
Aniversariante, Pet Friendly e Workfriendly.
The place has accessibility equipment, birthday courtesy and
is Pet Friendly and Workfriendly.
@acorde.27
Quadra 3 AE 5 Loja 15
Todos os dias de 9h às 22h. Open daily, from 9am to 10pm.

ESTRUTURA DE APOIO
SUPPORT STRUCTURE
Casa Rosa LGBTIQIA+ DF
Atendimento a adultos LGBTQIA+ em situação de vulnerabilidade social.
Assistance to LGBTQIA+ adults in situations of social vulnerability.
@casarosadf
Quadra 17 Conjunto A Casa 45, Sobradinho I
Segunda a sábado de 8h às 22h. Monday to Saturday, from 8am to 10pm

TAGUATINGA

MISTICISMO E RELIGIOSIDADE
MYSTICISM & RELIGION
Arena Apostólica Church
Organização religiosa, igreja cristã afirmativa que acolhe
todas as pessoas.
Religious organization, affirmative Christian church that welcomes all people.
@arenaapchurch
CSE 6, lote 4, loja 2, Taguatinga Sul
Terça de 20h às 22h30. Domingo de 18h às 22h30h
Tuesday from 8pm to 10:30pm. Sundays from 6pm to 10:30pm

Igreja Metodista Reconciliadora
É uma igreja reconciliadora que prega e exerce a inclusão
eclesial plena de todas as pessoas, inclusive do público
LGBTQIA+.
It is a reconciling church that preaches and exercises the full
ecclesial inclusion of all people, including the LGBTQIA+ public.
@ipeg.igreja
C 2 lote 13 lojas a/b Taguatinga Centro
Sexta - Culto Online: de 20h às 21h.
Domingo - Culto Presencial: de 19h às 21h
Friday – Online worship: from 8pm to 9pm.
Sunday – Face-to-face worship: from 7pm to 9pm

GLOSSÁRIO
Gênero: Classificação pessoal e social
das pessoas como homens ou mulheres.
Orienta papéis e expressões de gênero.
Independe do sexo.

Mulher Transexual: Pessoa que reivindica
o reconhecimento social e legal como
mulher. Algumas também se denominam
transmulheres ou Male-to-Female (MtF).

Sexo: Classificação biológica das pessoas
como machos ou fêmeas, baseada
em características orgânicas como
cromossomos, níveis hormonais, órgãos
reprodutivos e genitais. Ao contrário da
crença popular, reiterada em diferentes
discursos, a categoria sexo não se
configura como uma dualidade simples e
fixa entre indivíduos deste e daquele sexo
(binarismo ou dimorfismo sexual), mas,
isso sim, como um contínuo complexo de
características sexuais.

Travesti: Pessoa que vivencia papéis de
gênero feminino, sendo uma construção
de identidade de gênero feminina e
latinoamericana. A travesti foi designada
do gênero masculino ao nascer, mas se
reconhece numa identidade feminina.
O termo foi por muito tempo utilizado
de forma pejorativa, mas tem sido
ressignificado pelo movimento LGBT,
como forma de reconhecer a importância
da mobilização das travestis na luta por
direitos igualitários no Brasil.

Identidade de Gênero: Identidade de
gênero se relaciona com a forma como a
pessoa se reconhece dentro dos padrões
de gênero: feminino e masculino. Esses
valores são estabelecidos socialmente e
variam de cultura para cultura. Há, ainda,
quem não se identifique com nenhum
desses dois gêneros, os chamados
agêneros; e quem se identifique com
ambos, os intergêneros, andróginos,
bigêneros e crossdresser.

Pessoa Não-Binária: Pessoa cuja
identidade de gênero ou expressão de
gênero não está limitada às definições de
masculino ou feminino. Algumas podem
sentir que seu gênero está “em algum
lugar entre homem e mulher” ou que é
totalmente diferente dos dois pólos.

Cisgênero: Pessoa que se identifica com o
gênero igual ao do sexo de nascimento.
Transgênero: Termo genérico que vale para
qualquer pessoa que se identifique com um
gênero diferente ao do sexo de nascimento.
Por exemplo, transexuais e travestis.
Transexual: Termo genérico que caracteriza
a pessoa que não se identifica com o
gênero de nascimento. Evite utilizar o termo
isoladamente, pois soa ofensivo para pessoas
transexuais, pelo fato de essa ser uma de
suas características e não a única. Sempre
se refira à pessoa como mulher transexual ou
como homem transexual, de acordo com o
gênero com o qual ela se identifica.
Homem Transexual: Pessoa que reivindica
o reconhecimento social e legal como
homem. Alguns também se denominam
transhomens ou Female-to-Male (FtM).

Transfobia: Preconceito e/ou
discriminação contra a identidade de
gênero de travestis, trangêneros e
transexuais.
Orientação Sexual: Esse termo diz respeito
à forma como nos sentimos em relação
à afetividade e sexualidade. Os conceitos
de bissexualidade, heterossexualidade,
homossexualidade, pansexualidade e
assexualidade são os tipos de orientação
sexual. Esse conceito também é conhecido
como orientação afetivo-sexual, uma vez
que não diz respeito apenas a sexo.
Heterossexuais: Pessoas que têm
sentimentos afetivos e atração sexual por
outras pessoas com identidades de gênero
diferente. Ou seja, alguém de identidade
de gênero feminina que se relacione com
outra pessoa de identidade de gênero
masculina,

Homossexuais: Pessoas que nutrem
sentimentos afetivos e atração sexual
por pessoas com a mesma identidade de
gênero. Ou seja, alguém de identidade de
gênero feminina que se relacione com uma
pessoa de identidade de gênero feminina,
ou uma pessoa de identidade de gênero
masculina que se relacione com outra de
identidade de gênero masculina. Note que
tanto faz se a pessoa é trans ou não, o que
importa para esse conceito é a identidade
de gênero, e não o sexo biológico. O que,
obviamente, não impede que a pessoa
sinta-se atraída exclusivamente por
pessoas cisgêneras.
Lésbicas: Mulheres que se sentem atraídas
fisicamente, sexualmente, afetivamente
apenas por outras mulheres. As lésbicas
são homossexuais.
Gays: Homens que se sentem atraídos
fisicamente, sexualmente, afetivamente
apenas por outros homens. Os gays são
homossexuais.
Bissexuais: Pessoas que se sentem
atraídas afetiva e sexualmente tanto por
pessoas de identidade de gênero igual
quanto por pessoas de identidade de
gênero diferente.
Pansexuais: São pessoas que podem
desenvolver atração física, amor e desejo
sexual por outras pessoas, independente
de sua identidade de gênero ou sexo
biológico.
Assexuais: Pessoas assexuais não
se sentem atraídas romântica nem
sexualmente por outras, seja lá qual for a
identidade de gênero que possuam.
Homofobia: Preconceito e/ou
discriminação contra a orientação
sexual de pessoas homossexuais (Gays e
Lésbicas).
Bifobia: Preconceito e/ou discriminação
contra a orientação sexual de pessoas
bissexuais.

LGBTfobia: A LGBTIfobia é o preconceito
em virtude da identidade de gênero ou
orientação sexual. Ela alcança, além
da homofobia: lesbofobia (preconceito
contra lésbicas); gayfobia (preconceito
contra gays); bifobia (preconceito contra
bissexuais); transfobia (preconceito
contra pessoas trans); e intersexofobia
(preconceito contra pessoas intersexo).
QUEER: Termo “guarda-chuva”
proveniente do inglês usada para designar
pessoas que não seguem o modelo de
heterossexualidade ou do binarismo de
gênero. O termo é usado para representar
gays, lésbicas, bissexuais, pansexuais,
polisexuais, assexuais e, frequentemente,
também as pessoas não-binárias,
transgêneras ou transexuais, de forma
análoga à sigla LGBTI+. Seu significado
inicial pode ser compreendido através da
história da criação do termo, inicialmente
uma gíria inglesa, que literalmente significa
“estranho, talvez ridículo, excêntrico, raro,
extraordinário”.
Intersexuais: A intersexualidade é
uma condição sexual. São variedades
de condições biológicas, vai além de
indivíduos que nascem ou desenvolvem
ao longo da vida ambiguidade genital. São
todas aquelas pessoas nas quais os fatores
que definem o sexo biológico, está variado
em condições diversas, – cromossômicas,
gonadais, hormonais e órgãos externos e
internos - tornando difícil a classificação
binária de seu sexo biológico em sexo
feminino ou sexo masculino. Usar o termo
hermafrodita para designar seres humanos
nesta condição é errado, é pejorativo.
Nome social: O nome social é referente à
designação pela qual a pessoa travesti ou
transexual se identifica e é socialmente
reconhecida, diferente do nome civil, que
consta na certidão de nascimento.

OUTRAS ROTAS
Chegamos ao final da Rota LGBTQIA+,
esperamos que você tenha apreciado o
passeio. Para que suas próximas aventuras pelo Distrito Federal sejam ainda
mais inesquecíveis, preparamos para
você outras opções de rotas temáticas especiais. Para mais
informações, acesse nosso site ou o QR Code acima.
Até a próxima, Brasília te espera de asas abertas!

CENTRO DE ATENDIMENTO AO TURISTA – CAT
TOURISTIC INFORMATION
Funcionamento: todos os dias, das 9h às 18h
Open daily from 9am to 6pm
Aeroporto/Airport
Praça dos Três Poderes – Esplanada dos Ministérios
Rodoviária de Brasília – Ao lado do Extra Sul
Setor Hoteleiro Sul – Próximo ao Hotel Nacional
Setor Hoteleiro Norte – Ao lado do Kubitschek Plaza

We have reached the end of the Route, we hope you have
enjoyed the tour. To make your next adventures in the sights
of Distrito Federal even more unforgettable, we have prepared
for you other options of special thematic routes For more
information visit our website or the QR Code above.
See you next time, Brasília awaits you with open wings!

FICHA TÉCNICA
ROTA LGBT - JANEIRO, 2022
SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO DO DISTRITO FEDERAL | ENDEREÇO: CENTRO
DE CONVENÇÕES ULYSSES GUIMARÃES, ALA SUL, 1º ANDAR, EIXO MONUMENTAL CEP: 70.070-350 – BRASÍLIA – DF
SITE: WWW.TURISMO.DF.GOV.BR | TELEFONE: +55 (61) 4042-0400
FOTOGRAFIAS: BARBARA MALVAR, BRASÍLIA ORGULHO, ESTABELECIMENTOS, IGOR
ALBUQUERQUE.
EQUIPE TÉCNICA: ANA PAULA BENETE, CRISTINA MALHEIROS, GUSTAVO ASSIS,
KEILA ROCHA E MELISSA MASSAYURY (PORTARIA CONJUNTA NO 3/2021).
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