Treinamentos Corporativos e
Eventos

O Circo Spacial
O Circo Spacial foi fundado por Marlene Olímpia Querubin, no dia 9 de agosto de 1985, depois de um
sonho de seu filho, Jacson Querubin. Com quatro anos Jacson sonhou que através de uma nave espacial
conseguia levar, em uma viagem fantástica e imaginária, muita alegria, magia e grandes emoções para
crianças de todas as idades. O Spacial acabou se transformando no primeiro circo empresa, modelo
seguido anos depois por Beto Carreiro.
Atuando todos esses anos, o Circo Spacial observou o surgimento de um espaço no mercado e novos
consumidores para os produtos circenses. As empresas se utilizam das atrações circenses como
referências em suas palestras, vivências e eventos internos, como, por exemplo, Circo Day e Semana
SIPAT.
Pioneiros na realização de oficinas circenses, lançamentos de produtos e festas de confraternização, o
Circo Spacial conquistou posição líder nesse mercado específico, principalmente no atendimento à grandes
empresas nacionais e multinacionais.

Treinamento Corporativo
Onde todos são protagonistas
OBJETIVO - O treinamento estimula os participantes a realizarem, juntos, uma tarefa desafiadora e diferente do
cotidiano ao que estão habituados. Através do treinamento, os participantes vivenciarão a importância do trabalho em
equipe e juntos, auxiliares, assistentes, analistas, vendedores, motoristas, secretárias, gerentes, diretores e o
presidente, em um picadeiro, local sagrado do circo, se reúnem para atingir um único objetivo, mostrar que todos são
protagonistas dentro da empresa.
BENEFÍCIOS: É comprovado que após o treinamento há melhoria nas relações interpessoais dos participantes,
tanto em sua vida profissional como pessoal pois, diversos aspectos das relações humanas são abordados e
desenvolvidos.

Superação de Limites e Desafios, Trabalho em Equipe, Respeito ao Próximo,
Responsabilidade Individual e Coletiva, Improvisação, Desenvolvimento da
Criatividade, Disciplina, Coragem, Sinergia e muito mais!
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PRIMEIRA FASE:
Os colaboradores vivenciarão modalidades circenses como: Palhaçaria, Malabares, Acrobacias, Aéreo,
Equilíbrios dentre outros).
SEGUNDA FASE:
Cada colaborador escolherá a modalidade com a qual mais se identificou para realizar o seu número circense.
Dentro de um espetáculo final todos se apresentam no picadeiro com direito a maquiagem, figurinos e trilha
sonora.
Proponha a temática de interesse para o seu evento!
Estimule a criatividade dos seus colaboradores com a ludicidade e os saberes do circo!
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CRONOGRAMA
08:30 Comitê de boas vindas
09:00 Coffee break
09:30 Inicio das atividades
12:00 Pausa para almoço
13:00 Retorno das atividades
15:00 Apresentação em grande estilo
16:00 Bate-papo
17:00 Encerramento
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EVENTOS
O Circo Spacial oferece uma série de serviços que podem ser adaptados à sua necessidade e ao objetivo do
seu evento.

-

Capacidade para até 3.000 pessoas;
Locação total e/ou parcial da estrutura;
Atrações e oficinas circenses;
Eventos de confraternização;
Festas temáticas;
Treinamentos;
Seminários.

PALESTRAS
- Palestra “Andando na corda bamba” - com Marlene Querubin
Nesta palestra Marlene Querubim relata como enfrentou e superou, ao longo de 30 anos de carreira, os
inúmeros desafios como gestora circense.
O circo preservou e aperfeiçoou seus conhecimentos ao longo dos séculos através de geração em geração, preservando
a família e a mulher, papel de grande importância no picadeiro e na estrutura familiar.
Marlene Olímpia Querubin é um marco por ser primeira mulher, não nascida em circo, que montou um grande circo no
Brasil.
Por vivermos em uma sociedade essencialmente patriarcal, historicamente o trabalho feminino no mundo do circo não era
devidamente reconhecido mas ela, sem nenhuma herança circense, luta com o intuito de colocar a mulher no seu devido
lugar no circo, lugar este que lhe é de destaque.
Marlene recebeu o reconhecimento e muitas homenagens por sua inestimável contribuição ao desenvolvimento das artes
circenses em nosso país participando ativamente na construção de várias entidades em defesa da classe como:
ABRACIRCO, UBCI, Aliança Pró Circo e AACM.

PALESTRAS
Palestra “Truques mágicos para tempos de Crise” - com Marlene Querubin (Presidente Circo Spacial) e
Suara Bastos (ex artista circense, que atualmente é Psicóloga com atuação em Gestão de Pessoas, Mestre e
Doutoranda em Psicologia pelo Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo.)

Nesta palestra você vai conhecer importantes ferramentas, a partir dos saberes circenses, para enfrentar a
crise atual e destacar-se no mercado que se mostra cada vez mais dinâmico e competitivo.
O Circo é uma organização autossustentável e uma das poucas instituições que atravessou séculos de
crises, guerras, inúmeras transformações sociais, culturais e econômicas e mantem-se firme percorrendo
todo o território nacional com mais de 2.500 unidades só no Brasil.

Saia na frente e inspire-se nos cases de sucesso de quem realmente entende de Circo enquanto
uma empresa que tem por rotina reinventar-se diariamente!

TEATRO
- Peça teatral “Quanto + bagunçado melhor!” - com Peterson Jardim.
Uma peça teatral motivacional diferente, divertida e cheia de humor!
Conheça Eugênio, um funcionário pra lá de divertido !
- Inovador
- Atraente
- Customizado
- Inteligente
- Performático

“Será um dia inesquecível! Queremos levar alegria, magia e cultura. Utilizamos de todos os
recursos tecnológicos e lúdicos disponíveis no mercado circense e de uma equipe de mestres e
artistas preparados para surpreender com suas performances incríveis e profissionalismo
ímpar".

Marlene Querubin
Presidente do Circo Spacial

Circo Spacial
(11) 98234-3381
spacial@spacial.com.br
Para orçamentos e demais informações entre em contato conosco!

