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APRESENTAÇÃO

• Robert Salgueiro nasceu e foi criado no circo. Desde os 4 
anos realiza apresentações com esquetes cômicas de 
palhaço e, aos 6 anos, iniciou apresentações aéreas. Há 
vários anos interpreta o Palhaço Picolé, que resgata a 
cultura milenar circense através do humor sadio, de 
esquetes cômicas e performances circences.

• Há dois anos e meio Robert é instrutor do Departamento 
da Pessoa com Deficiência - Fundação Proamor de 
Assistência Social em parceria com a Prefeitura Municipal 
de Ponta Grossa. Ele ministra oficinas de circo para 
pessoas com todos os tipos de deficiência, ultrapassando 
limites e quebrando barreiras, fortalecendo vínculos e 
ensinando com amor e paciência, as incríveis técnicas do 
maior espetáculo da terra, o Circo.

• Essa experiência o despertou para as diferentes 
possibilidades de interação com públicos, que dificilmente 
têm acesso à produção cultural, seja pela condição 
socioeconômica, pela necessidade especial que apresenta, 
pela dificuldade de deslocamento ou pela falta de quem os 
acompanhe.

• Por entender as limitações, mas principalmente as 
potencialidades dos portadores de necessidades especiais, 
surgiu o desejo de realizar o projeto “O mundo especial 
de Picolé”, em que ele leva um espetáculo de 60 minutos 
de duração a 20 entidades assistenciais de apoio ao 
portador de necessidade especial de seis municípios 
paranaenses (Ponta Grossa, Ipiranga, Imbaú, Palmeira, 
Piraí do Sul e Tibagi).

• O espetáculo resgata a cultura milenar circense através 
da figura do palhaço, incluindo crianças, jovens e adultos 
das entidades nesse roteiro, onde nem a cadeira e rodas é 
um entrave para a participação. Com humor sadio, 
esquetes cômicas e performances artísticas do mundo 
circense, o Palhaço Picolé interage com a plateia do início 
ao fim, tornando o público protagonista desta divertida 
comédia, na qual adultos e crianças descobrem através da 
ludicidade e inocência do Palhaço Picolé, um mundo cheio 
de magia e diversão.

• Além de democratizar o acesso à cultura, o projeto 
pretende também mostrar o caráter inclusivo da arte 
com a qual todos podem interagir..



O MUNDO ESPECIAL 
DE PICOLÉ

OBJETIVOS

• Levar 20 apresentações do espetáculo “O mundo especial de 
Picolé” a entidades que atendem portadores de necessidades 
especiais como forma de inclusão e democratização do acesso 
à cultura

• Possibilitar o acesso gratuito ao espetáculo, em locais que já 
tem as adaptações necessárias, a cerca de 1000 portadores 
de necessidades especiais dos municípios de Ponta Grossa, 
Jaguariaiva, Imbaú, Palmeira, Piraí do Sul e Tibagi.

• Valorizar as potencialidades dos portadores de necessidades 
especiais através da interação com os mesmos nos espetáculos

• utilizar a linguagem milenar da palhaçaria em esquetes 
cômicas e performances artísticas do mundo circense com 60 
minutos de duração

• - Realizar como contrapartida de democratização de acesso 
uma oficina de circo de 2 horas de duração para entidade 
que atende portadores de necessidades especiais em Ponta 
Grossa/PR

• VALOR APROVADO: R$ 117.446,41

• Dados bancários:

• MINC PRONAC 180272

• Robert Willians Vargas Salgueiro
• Banco do Brasil

• Agência 3328-6

• Conta 55240-2

Contrapartidas:

• Logomarca no banner de palco que será levado a cada 
apresentação

• Citação e agradecimento no início de cada apresentação

• Citação nos releases de divulgação do projeto

• Obs. Para patrocínio a partir do valor de R$ 50 mil o palhaço 
Picolé poderá fazer uma intervenção cênica na empresa 
patrocinadora.

Contato: ABC PROJETOS

alessandra@abcprojetos.com.br

42 99118-9007
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