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Sobre mim
Adoro brincar com a linguagem da palhaçaria e vender produtos para quem quiser 
subir na vida:  vendo incríveis escadas!  Cuidado ao ler este portifólio, pois pode cair 
na lábia do vendedor aqui e acabar me contratando.  

Desde 2002 sou palhaço de… lona, de... rua, de... empresa, de… sempregado, de.. 
mitido do circo e que busca subir na vida vendendo tudo quanto é produto, em todos 
os lugares e ocupando os mais variados cargos e papéis na sociedade.  Na verdade, a 
frase anterior é uma brincadeira, pois eu nunca fui demitido de nenhum circo. Eu fui é 
expulso mesmo, desde que proibiram apresentação de animais no picadeiro. Mas virei 
um animal domesticado e cheio de truques tecnológicos nas interações pela internet.   

Tenho habilidade especial em improvisos que mantém a atenção do público nos 
hospitais, hospícios, presídios e demais locais em que o público não pode sair 
correndo. Criei números, espetáculos e as histórias fantásticas para você, sua família e 
sua instituição.
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que será a 
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dos seus 

problemas



Apresentações 
ao vivo pela 
Internet

O espetáculo Pipino Online é uma 
experiência repleta de interação com o 
público por meio da transmissão pela 

internet.  Com chat, enquetes, 
convidados, jogos e todas as demais 

possibilidades de vivências, você pode 
participar e se sentir co-autor do 

espetáculo apresentado nas telas de 
celulares, tablets, smart TVs e 

computadores. Fruto de minucioso 
estudo e prática durante  pesquisa de 
mestrado na Universidade de Brasília, 
esta atração pode ser encomendada 
com exclusividade para sua família ou 

instituição.



Espetáculos
Palhaço Pipino apresenta os shows:  “Prá Subir na Vida!”, 
“Pipino Online”, “O Patrão Mandou” e “Yakisoba” , além 
de vários números circenses, utilizando as linguagens da 
mímica, do teatro de bonecos, das sombras, da mágica, 
do audiovisual, e das novas tecnologias de transmissão 
pela internet. 

Projeto Risadinha
Uma ação pelo riso e pela saúde que já atuou em vários 
hospitais do DF. Palhaços visitam adultos e crianças em 
todas as alas permitidas, com toda a higienização e 
cuidados necessários. Ministramos oficinas e palestras 
sobre humanização na relação hospitalar. integrante do 
projeto Palhaços em Rede do  Doutores da Alegria (SP). 
Realizamos visitas sob encomenda.



Por onde 
o 

Pipino 
fez 

suas 
palhaçadas

Circos            
Le Cirque

Circo tradicional 
de família européia 

em dezembro de 2006
Bolshoi
Circo tradicional de artistas internacionais 
em janeiro de 2007, Salvador - BA e em 
dezembro 2007, Curitiba - PA 



Festivais
VII Festival 
internacional 
de Títeres 
 Quito, Equador, 
em Junho de 2007

Segundo Encuentro 
Inter-Escénico  
 Mérida, Yucatán, México 
em abril de 2013

SESC FestClown
SESC, Brasília - DF 

 Apresentou números e 
espetáculos 

anualmente, desde 
2007. Foi protagonista 

da campanha dos 10 
anos deste importante 

festival internacional de 
palhaços   



Outras ações
Doutores da Alegria
Projeto Palhaços em Rede
Brasília - DF 
e São Paulo - SP, 
em Junho de 2007

Encontro Internacional de 
Palhaços de Hospital  
com Path Adams 
Quito, Equador 
em abril de 2013

Rede Globo
apresentou em quadro no 

Domingão do Faustão. 
Rio de Janeiro-RJ
em abril de 2005

Prêmio Caravana FUNARTE
de circulação Centro-Oeste 

MT, GO e DF
em 2005





Contato

SERÁ UM PRAZER RECEBER SEU 
CONTATO PARA SOLICITAR  

INFORMAÇÕES, ENCOMENDAR 
APRESENTAÇÕES E/OU OFICINAS.

 SIGA AS REDES SOCIAIS E ACOMPANHE 
A AGENDA DAS PRÓXIMAS AÇÕES. 

Celular: +55 (61) 98418-7311

E-mail: portalmever@gmail.com 

Site: www.mever.com.br

Instagram: @portalmever 

Facebook: Página Palhaço Pipino 

You Tube: Playlist Palhaço Pipino

https://api.whatsapp.com/send?phone=556184187311&text=sua%20mensagem
mailto:portalmever@gmail.com
http://www.mever.com.br
https://www.instagram.com/portalmever
https://www.facebook.com/Palha%C3%A7o-Pipino-354611867988990/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLZwJElntoRnv8-no3OVvSBXh-6zBEF2TA

