
 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

Conheceu o circo 

e o grupo em 2012, 

participou do coletivo 

Portal, atualmente 

pratica tecido acrobático 

e lira no Instituto Hari 

além de organizar e 

participar de treinos em 

espaços abertos na 

cidade de Rio Claro. 

Participou de oficinas, 

entre as quais, “Oficina 

de aéreos com Jeisel 

Bomfim Cerminaro”,  

“Oficina de 

manipulação de aros 

com Marília Coelho” e 

“Oficina de tecido 

acrobático 

intermediário/avançado 

com Marina Lino” 
 



 

 

 

Conheceu o circo e a 

Cia Passarinhar em 2013, 

atualmente pratica tecido 

acrobático e lira no Instituto 

Hari além de organizar e 

participar de treinos e 

ensaios em espaços abertos 

de Rio Claro. Participou de 

oficinas de práticas circenses 

das quais se destacam: 

“Oficina de aéreos com 

Jeisel  Bomfim  Cerminaro”, 
“Oficina de manipulação de 

aros com Marília Coelho” e 

“Oficina de tecido 

acrobático 

intermediário/avançado  

com  Marina  Lino”. Além 

disso, possui cinco anos de 

experiência em Ballet 

Clássico, contemporâneo e 

Street Dance. 
 



 

 

 

Estuda e pesquisa as diversas linguagens existentes 

dentro do circo desde 2009, tendo se especializado na lira e 

tecido. Recebeu aulas no Projeto Circo Escola em São Paulo, 

foi monitora no Projeto de Extensão Circo UNESP Rio Claro, 

estudou dois anos de palhaço na Formação de Palhaços Jovens 

dos Doutores da Alegria - FPJ e no Fábrica de Cultura do 

Belém em São Paulo e montou aulas dentro do Coletivo 

Portal em Rio Claro. Organizou e participou de treinos nos 

espaços públicos em Rio Claro além de oficinas de Palhaço e 

Contação de Histórias. Atualmente trabalha em Rio Claro 

dando aulas de aéreos no Instituto Hari. 



 

 

 

Começou a praticar aéreos em 2009 no projeto de 

extensão em Circo da UNESP - Rio Claro. Em 2011 e 

2012 apresentou-se na Feira de Profissões da 

Uniararas. Em 2013 fez apresentação na Formatura do 

Colégio Cotil – Colégio Técnico de Limeira. Desde 2012 

ministra aulas de tecido e lira no Instituto Hari onde 

permanece até hoje. Além disso, atualmente organiza e 

participa de treinos nos espaços públicos de Rio Claro. 

 

 

 



 

 

 

Conheceu o circo e o grupo em 2012, participou 

do coletivo Portal, atualmente pratica tecido acrobático, 

lira e trapézio no Instituto Hari além de organizar e 

participar de treinos em espaços abertos na cidade de Rio 

Claro. Ministrou aula em Galway – Irlanda (Galway 

Commnity Circus) entre setembro de 2014 e março de 

2015 e em São Carlos – SP (Trupe Uaah) durante agosto 

de 2015. 



 

 

 

Começou a praticar aéreos (tecido acrobático e lira) 

em 2008. Em 2010, deu monitoria de aéreos no Projeto de 

Extensão Circo UNESP Rio Claro. Atualmente, organiza e 

participa de treinos nos espaços públicos de Rio Claro, 

além de ministrar aulas de aéreos no Instituto Hari (desde 

2014). Já se apresentou em diversos eventos como a festa 

Santa Feijoada (Santa Gertrudes), Feira de profissões 

UNIARARAS e pelo próprio projeto de Circo da UNESP 

Rio Claro. 

 

 

 



 

 

 

Malabarista e palhaço conheceu o circo em 2014, 

participou do coletivo Portal, idealizou e organizou encontros de 

malabares e circo nas praças de Rio Claro, atualmente organiza e 

participa de treinos  em  espaços  abertos  na  cidade  de  Rio  

Claro.  Participou  de  oficinas diversas nas práticas circenses das 

quais se destacam: “Oficina de Cortejo”, com Naomi Silman do 

Grupo Lume, “Oficina de Palhaçaria – Manual e Guia do 

Palhaço de Rua ”, com  Fernando Cavarozzi (palhaço 

Chacovachi)  e oficina “O artista multifuncional” ministrada pelo 

Leandro Calado (Mimi Calado) e Oficina de Commedia 

Dell’arte com Tiche Vianna. 
 



 

 

 


