
 

Pioneirismo: Mauá Plaza Shopping inaugura loja 100% dedicada a causa 

LGBTQIA+  

Ação é em comemoração ao Mês da diversidade e se estende até 17 de julho 

 

Junho é conhecido internacionalmente como o Mês da Diversidade, e para mostrar 

que a beleza está na tolerância, o Mauá Plaza Shopping é o primeiro shopping do 

Grande ABC a disponibilizar uma loja que tem como objetivo dar voz e destaque ao 

universo colorido.  

A loja ‘’Divertida Diversidade’’, conta com diversas exposições de influenciadores 

LGBTQIA+, e tem como ideia aproximar as pessoas de histórias e homenagens sobre 

o tema, as atrações vão desde um hall da fama de personalidades trans até várias 

outras surpresas curiosas, divertidas e interativas. 

Os ambientes destaques serão por conta dos curadores oficiais do evento: Juju 

Bonita, Tami Ferreira e a Instituição Linguagem Periférica. 

Juju Bonita, popular por sua atuação em programas de TV em rede nacional, 

sobretudo pela sua representatividade, vai apresentar o ‘’Fui Clara’’, um mural de 

homenagens para artistas e personalidades importantes para a comunidade trans. 

Tami Ferreira, beauty blogger e jornalista conhecida por representar a diversidade, 

ocupa o espaço ‘’Pride’’, que vai trazer um pouco da sua história como influenciadora 

digital e um cenário colorido e instagramável. 

Durante o mês, a ONG Linguagem Periférica criou o projeto ‘’Nossa luta é pelo direito 

de amar’’, a ação reuniu diversos casais com variações de sexualidade e gênero que 

lutam pelo amor, e resultou na produção de vídeos e fotos das melhores histórias, 

todo esse material vai estar presente na loja. 

Ariane Oliveira, Gerente de Marketing do shopping, ressalta que o ato de acolhimento 

é importante para o estabelecimento. "O Mauá Plaza recebe milhares de pessoas 

diariamente. Acolher e dar voz é um caminho natural para nós. Com isso sabemos 

que pouco a pouco vamos ajudar a quebrar paradigmas e preconceitos para 

multiplicar o respeito e o amor. Seja por meio da representatividade LGBTQIA+ em 

nossas campanhas, ou dando espaço para uma exposição como essa", salienta. 



 

Serviço 

‘’Divertida Diversidade’’ 

Quando: de 29/06 até 17/07 

Horário: segunda a sexta-feira: 15h às 21h 

Sábado: 10h às 22h 

Domingo e feriado: 14h às 20h 

Preço: Gratuito 

Onde: Mauá Plaza Shopping – Avenida Governador Mário Covas Júnior, 01, Centro 

- Mauá 

Sobre o Mauá Plaza Shopping 

Inaugurado há 20 anos, o Mauá Plaza Shopping é um empreendimento que possui 

uma área bruta locável de 50.000 m², consolidando seu modelo de negócio 

diferenciado, que busca atrair investimentos que reforçam o mix de produtos e 

serviços com marcas exclusivas e inéditas. Atualmente o shopping possui mais de 

250 operações. 

Mais informações: 

http://www.mauaplaza.com.br/ 


