
Grupo Circus 

 

Ata da reunião regular do dia 12/3/9 

 

Presentes: 

Daniela Helena 

Fausto Henrique 

Daniel Lopes 

Erminia Silva 

Ellen Moreira 

Marco Bortoleto 

Danielle Tanan 

Pedro H Pinheiro 

Luciana Bortoleto 

Leandro Firmino 

Rodrigo Mallet 

Vitor Poltronieri 

Marcio Parma 

Carolina Serra 

Thiago Sales 

 

1) Informes (Apresentacao de todos com relato das altimas atividades de 2008 e inicio de 

2009) 

 

- Marco: curso segurança FUNARTE, festivais de Recife 2009, BH 2009, Festival 

Interior Paulista 2009 Limeira, atividades Gol de Letra 2009, Mostra Interior 

Asfaci Araraquara, Projeto Escola Circo CIS – UNICAMP, livro jogos com Pedro 

e Elaine 

- Daniela Helena: excursao com Teatro de Tábuas 2008 

- Fausto : idem 

- Vitor: trabalho com Los Circolos em parceria com Marcio e Thiago 

- Ellen: ponto de cultura, saida do Iasp 

- Daniel: tcc sobre Ramon Ferroni 

- Danilo: nova IC em Roda Alemã, comissao frente Gavioes Fiel no Carnaval 

- Erminia: publicacao via FUNARTE da dissertaçao de mestrado e andamento do 

projeto fapesp de pesquisa sobre circenses tradicionais 

- Luciana: projeto de mestrado no futuro 

- Danielle: projeto mestrado FEF 2009, estudos de reabilitacao ortopédica na USP 

- Leandro: projeto da Pref. de Americana para uma escola de Circo 

- Pedro: finalizacao da IC 

 

2) Atualizacao da web: foi pedido que cada um olhe a web e enviem as informaçoes para 

atualizaçao (nomes, publicacoes etc. 

Pendente: nomes (Daniel, leandro, Luciana, fausto), parceitos (corpo mágico, interalia, 

semente, jr), publicacoes (livro erminia), projetos (projeto historia circences tradicionais, 

livro vol II), evento (xcbmc, gol de letra capacitacao, funarte capacitacao, etc.) 



 

3) calendário 

 

4) foi pedido a todos atualizacao do curriculum lattes e envoi de dados para 

cadastramento 

 

5) Foi anunciado o jogo de futebol Palhaços x Trapezistas no domingo 15-3-9 

 

6) foi anunciado a nova versao do livro de circo vol 2. (autores, colaboradores). Pedimos 

a todos sugestoes para nomes de artistas a serem entrevistados – Ver Ale Roit 

 

7) foram sugeridos nomes para a ilustraçao do livro de jogos: Alexandre Cartiano 

(semente), irmao Mallet, amigo Danilo, Fabio (FEF) 

 

8) foi anunciado o envoi de uma carta ao Cirque du Soleil solicitando ingressos ao grupo 

par aver Quidan em SP em fevereiro de 2009 

 

 
Reuniões regulares Grupo CIRCUS - (salas 3 ou 5 da FEF) - Sempre quintas-feiras das 9 as 12 
horas 
  
26/3 - Tema: ida a Festival do Interior Paulista - asisitr palestras e ver espetáculos, inclusive das 
integrantes Daniela e Carol 
  
9/4 - Análise do projeto de Escola de Circo (Estação Guanabara); Finalização do texto para a 
Revista Ambidextro - Espanha (sobre a ativ. circense no Brasil de 2006 a 2009) e Visionado do 
documentário da Viagem de alguns integrantes com o Grupo Teatro de Tábuas pelo interior do 
Brasil no final de 2008 
  
16/4  Mallet e Vitor apresentarão (alias enviarão anters para todos levarem sugestoes) sobre as 
análises do Panorama dos Malabaristas de 2007 
  
7/5 Ermínia, Daniel e Ellen apresentarão (e também enviarão anters para todos levarem 
sugestões) sobre as análises do Panorama dos Malabaristas de 2008 
  
28/5  Trabalharemos o projeto de pesquisa que será enviado a FAPESP sobre historia de 
artistas tradicionais 
  
4/6 encerramento das atividades: tema a definir (provavelmente o estado do livro Vol. II) 
 


