


São tempos difíceis para todos!

Mas resistimos e queremos levar um pouco de alegria e 
leveza para diversas pessoas, e nesse momento de 

restrições de deslocamento e aglomeração a melhor 
forma é ocupar os corações das pessoas via Internet.

Assim o Encontro Goiano de Malabares e Circo vai ser, 
pela primeira vez em seus 14 anos, inteiramente digital. 
Responsabilidade levando alegria aos lares das pessoas.

 
Veja aqui como nos ajudar a levar esperança e alegria a 

milhares de pessoas!



O Encontro Goiano de Malabares e Circo acontece em Goiânia desde 2007. A 
primeira edição ocorreu na praça Universitária onde um grande circo foi montado e 
uma extensa e intensa programação de ocinas, espetáculos e shows aconteceram 
atraindo mais de duas mil pessoas durante os três dias de duração do evento. Desde 
então, todos os anos no mês de agosto a cidade se prepara para receber artistas de 
todo o Brasil e do mundo que de forma colaborativa e autossustentável contribuem 
para a realização deste grande evento.

Nestes mais de dez anos de existência o Encontro já aconteceu na praça do 
Trabalhador, praça Universitária, praça Boa Ventura e desde 2015 acontece na praça de 
Vila Itatiaia levando cultura e arte pra periferia descentralizando e democratizando o 
acesso a fruição da arte circense.

O Encontro se faz da doação e colaboração de centenas de artistas e algumas dezenas 
de produtores, apoiadores e amigos que acreditaram e acreditam até hoje no 
importante papel transformador da arte. Mas é necessário garantir aos artistas 
condições mínimas para q seu trabalho seja executado, por isso qualquer ajuda é bem 
vinda e aqui você vai saber como ajudar.

O que é, o 
Encontro Goiano 
de Malabares e Circo?



O Encontro Goiano foi idealizado pelo multi artista Jhony 
Robson dos Santos (Bulacha) - Diabonzo Produções - e hoje é 
produzido de forma colaborativa pelo Coletivo É Só Querê Fazê e 
outros parceiros. O Coletivo SQF é uma rede de artistas, grupos e 
trupes circenses que produzem de forma independente 
festivais, encontros e outras manifestações artísticas para o 
fortalecimento da cultura circense em nosso país.

Recentemente (2019), o EGMC recebeu um importante 
reconhecimento público por sua atuação na cidade de Goiânia: 
o Troféu Buriti, concedido e entregue pelo Conselho Municipal 
de Cultura. Este prêmio faz parte da consolidação de um 
belíssimo trabalho que vem sendo realizado paulatinamente há 
mais de 13 anos, e que agrega centenas de fazedores de arte e 
cultura da cidade, estado e País.

Quem realiza o  
Encontro Goiano 
de Malabares e Circo?

Reconhecimento



Devido à pandemia que estamos vivendo o Encontro de Malabares e Circo de 2020 será
inteiramente virtual e terá como endereço o portal habitaracidade.com/egmcrico, 
Instagran @egmcirco e facebook.com/encontrogoianodemalabaresecirco .

Serão 3 dias de eventos com ocinas, mesas redondas, espetáculos e shows musicais! 
Praticamente toda a programação é gratuita e com colaboração espontânea, que virtualmente
simbolizará o ‘Chapeú do Artista’.

Já estão conrmadas duas apresentações que tem pontecial de quebrar barreiras e chamar a 
atenção de pessoas de vários cantos do País.

Qual será o formato do 
Encontro Goiano 
de Malabares e Circo?



Abertura

Luiza e os alquimistas

Terceiro álbum da banda Luísa e os Alquimistas - Jaguatirica Print - se aprofunda na energia 
dos batidões eletrônicos da música urbana nordestina, conectando isso com um ambiente de 
experimentação de timbres, arranjos, ows e assuntos que se misturam ao dub, dancehall, 
reggaeton, rap, zouk, r&b. Além dessa forte ligação com a contemporaneidade, a sonoridade 
também se estende ao passado e busca climas por vezes retrô e, até mesmo, brega, dos 
anos oitenta e noventa.

Encerramento

Chacovachi

Chacovachi (Fernando Cavarozzi) é um palhaço argentino, nascido em 
Buenos Aires, Argentina, em 21 de Abril de 1962. Artista de referência, é 
um dos grandes nomes mundiais no que se refere à arte de rua.

É fundador do Circo Vachi,  showman e diretor artístico da "Convenção 
Argentina de Circo, Palhaços e Entretenimento Callejeros" desde sua 
criação em 1996.



Como você pode ajudar o  
Encontro Goiano de Malabares e Circo?

Pessoa Física - Anônimo Pessoa Física - Anônimo ou não

Colaborando com cada um dos
espetáculos com valores que 
couberem no seu orçamento!

Colaborando no nanciamento 
coletivo!



Como você pode ajudar o  
Encontro Goiano 
de Malabares e Circo?

Pessoa Jurídica - patrocínio cota ouro - 1 cota - 6 mil
- Logo do patrocinador em todas as artes com destaque apresentando o evento;

- Logo do patrocinador em todas as vinhetas de divulgação com destaque 
apresentando o evento ;

- Logo do patrocinador em todos os vídeos dos espetáculos, shows e mesas  
redondas apresentando o evento;

- Logo do patrocinador no site do evento com destaque apresentando o evento 
(exposição do site por 6 meses);

- Posts patrocinados nas redes sociais por 45 dias com a logo do patrocinador;

- Banner do patrocinador no site por 6 meses;

- Inserção de vinheta cedida pelo patrocinador nas redes socias do evento e no 
site, logo nas redes sociais;

- Nome e logo incluso em press releases e mailings;

- 30 convites para cada espetáculo pago;

realização apoios patrocínios

Realizador 01
Realizador 02
Realizador 03

realização apoios patrocínios

Realizador 01
Realizador 02
Realizador 03



Como você pode ajudar o  
Encontro Goiano 
de Malabares e Circo?

Pessoa Jurídica - patrocínio prata - 6 cotas - 1  mil
- Logo do patrocinador em todas as artes em bloco;

- Logo do patrocinador em todas as vinhetas de divulgação em bloco;

- Logo do patrocinador em todos os vídeos dos espetáculos, shows e mesas em 
bloco ;

- Logo do patrocinador no site do evento em bloco;

- Inserção logo do pratrocinador nas redes sociais;

- Nome e logo incluso em press releases e mailings;

- 10 convites para cada espetáculo pago;

realização apoios patrocínios

Realizador 01
Realizador 02
Realizador 03

realização apoios patrocínios

Realizador 01
Realizador 02
Realizador 03



Como você pode ajudar o  
Encontro Goiano 
de Malabares e Circo?

Pessoa Jurídica - apoiador - 15 cotas - troca de serviço
- Logo do patrocinador em todas as artes em bloco;

- Logo do patrocinador em todas as vinhetas de divulgação em bloco;

- Logo do patrocinador em todos os vídeos dos espetáculos, shows e mesas em 
bloco ;

- Logo do patrocinador no site do evento em bloco;

- Inserção logo do pratrocinador nas redes sociais;

- Nome e logo incluso em press releases e mailings;

- 10 convites para cada espetáculo pago;

realização apoios patrocínios

Realizador 01
Realizador 02
Realizador 03

realização apoios patrocínios

Realizador 01
Realizador 02
Realizador 03



Jhony Robson dos Santos � CPF: 997213681-72

Organizador do 12º Encontro Goiano de Malabares e Circo

 62 � 98296-4504

encontrogoianodemalabares@gmail.com

Nos ajude a levar esperança 
e alegria para a casa de milhares de pessoas.

E de quebra você ajuda várias famílias de artístas
a continuarem trabalhando e com renda!

Entre em contato!




