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SOBRE GÊ FILHO

Gê Filho é humorista e comediante, entusiasta e estudioso da 
comédia e improvisação, participou de  cursos de Stand up Comedy, 
improvisação teatral na Casa do Humor e palhaço improvisador na Cia. 
do Quintal ministrado por grandes nomes da comédia como: Márcio 
Ballas, Gustavo Miranda, César Gouvea, Larissa Camara entre outros. 

Desde 2016 faz apresentações de comédia em São Paulo, 
Campinas e região, além de eventos corporativos e shows de produção 
própria, sozinho ou em grupo com outros comediantes e humoristas.

Desde de 2018 realiza workshops de comédia e improvisação para 
pessoas que queriam iniciar no humor, passando técnicas de criação de 
texto, postura de palco, técnicas básicas de som e iluminação. 

Ministra oficinas de improvisação e participou de grupos de 
improviso teatral em São Paulo, onde fez apresentações de improviso.

Experiência em  atuação, produção de vídeos e web séries, roteiros 
, direção e cinema.



“Meu objetivo é fazer humor 

para todas as idades pois o 

foco é a diversão! 

Meu lema de vida é: Fazer 

rir, uma pessoa por vez!”



O principal personagem 
Nono Giusepe é um velhinho 
de quase 100 anos, imigrante 
italiano que é ranzinza, 
questionador, fala tudo o que 
pensa, meio tapado para 
algumas coisas mas 
extremamente inteligente 
para outras.

Nos shows ao vivo é o 
host de um talkshow 
chamado Talkshow do Nono,
onde recebe convidados para 
entrevista.

Personagens



Outro personagem é o Enzo 
Hugs um típico motociclista, 

com visual de hipster. Sua 
aparência de homem machão 

contrasta com sua delicadeza e 
fragilidade, é ingênuo e não fala 
palavrões nem mesmo quando 

está muito nervoso. Tem um 
“amigo” de muito tempo 

chamado Guilherme que nunca 
aparece, mas está sempre 

presente em suas histórias.

Personagens



Outro personagem é o 
Doutor Goma uma paródia do 
Doutor House. Médico bem 

nervozinho , não tolera 
ignorância dos pacientes, fala o 
que pensa sem filtro. Conhece 

bem de medicina mas é um 
pouco ganancioso. Recebe 

pacientes em seu consultório 
com as doenças mais estranhas 

e absurdas. 

Personagens



Entre 2020 e 2021 um novo 
projeto, agora na dramaturgia e 
Cinema!  Escreveu o roteiro do 
longa metragem “Amanhã você 
vai embora”, dirigiu e produziu o 
longa de forma independente. O 
filme estreou em Campinas no 

dia 11 de fevereiro de 2022 com 
três sessões lotadas no cinema.  

Participou de mais de 100 
festivais nacionais e 

internacionais, Ganhou o 
prêmio de melhor filme no All

That Moves e foi selecionado em 
mais 9 festivais.

Cinema : Roteiro e Direção



Em 2022 produziu um curta 
metragem para Cinema!  

Escreveu um roteiro em parceria 
com Wagner Kampynas

chamado “Dez Reais”, adaptado 
do conto de mesmo nome de 
Waldir L. Santos, selecionado 

em 5 festivais nacionais e 
internacionais e ganhou o 
prêmio  “The Social Justice 

Award” no Impact Short Festival
em Seattle nos Estados Unidos e 

ganhou o premio de melhor 
roteiro no All That Moves e foi 

selecionado em mais 5 festivais.

Cinema : Roteiro e Direção



REDES SOCIAIS

Páginas no Tiktok, Kwai, Facebook, Instagram
somam mais de 320 mil seguidores onde posta
diariamente vídeos, piadas, divulgação de
shows, lives. Sendo que alguns vídeos que já
atingiram mais de 11 milhões visualizações.

Podcast com episódios esporádicos
falando sobre humor .

@HUMORNOPONTOGE

HumorNoPontoGe.com.br/podcast.html

https://www.instagram.com/humornopontoge/
http://www.humornopontoge.com.br/podcast.html


@HUMORNOPONTOGE

+300k seguidores
Média de +120 seguidores / dia

https://www.instagram.com/humornopontoge/


Canal Humor 

No Ponto Gê

+200
VÍDEOS

+44k
VISUALIZAÇÕES

+4
WEBSÉRIES
PRODUZIDAS

O conteúdo é composto de gravações ao vivo
de shows, esquetes, humor cotidiano,
personagens e webséries.

Youtube.com/HumorNoPontoGe

10 episódios, onde ensina e brinca com receitas bem simples do dia a dia.

12 episódios, onde conta a história de um astronauta brasleiro mandado a Marte, contra sua
vontade, em missão totalmente improvisada. Segunda temporada está em processo de
criação.

20 episódios e duas temporadas, uma brincadeira entre Gê Filho e outros humoristas que se 
desafiam a criar piadas com temas escolhidos um para o outro.

Histórias reais contadas com muito humor

Cozinhando no Ponto Gê   

O Primeiro Brasileiro em Marte

Duelo de Piadas

Histórias Gênéricas

Séries dos personagens, entre outras....

https://www.youtube.com/HumorNoPontoGe


Quadro de humor no SBT

Entre 2019 e 2020 produziu e atuou no quadro de
humor “Humor no Ponto Gê” com a participação
de vários convidados, como parte de um
programa independente chamado TopShow no
SBT-VTV que é transmitido para 63 cidades para
mais de 7 milhões de pessoas na região de
Campinas e litoral norte e sul de São Paulo.



SERVIÇOS OFERECIDOS

Abertura de eventos

Mestre de cerimônia

Stand Up

Teatro corporativo

Semana SIPAT

Oficinas de improvisação teatral

Oficinas de jogos interativos e 
diagnóstico de comportamento

Produção e edição de vídeos

Roteiro e direção



CONHEÇA MAIS E ENTRE EM 

CONTATO!

Instagram.com/HumorNoPontoGe

Facebook.com/HumorNoPontoGe

Youtube.com/HumorNoPontoGe

+55 19 98131-9710

ge@humornopontoge.com.br

@HumorNoPontoGe

Tiktok.com/@HumorNoPontoGe

http://www.humornopontoge.com.br/podcast.html
https://www.instagram.com/humornopontoge/
https://facebook.com/humornopontoge
https://youtube.com/humornopontoge
https://api.whatsapp.com/send?phone=5519981319710&text=%3e%3e%20Mais%20informa%C3%A7%C3%B5es%20sobre%20Humor%20no%20Ponto%20Ge%20(CVD)
http://www.humornopontoge.com.br/
https://www.instagram.com/humornopontoge/
https://facebook.com/humornopontoge
https://www.youtube.com/HumorNoPontoGe
https://api.whatsapp.com/send?phone=5519981319710&text=%3e%3e%20Mais%20informa%C3%A7%C3%B5es%20sobre%20Humor%20no%20Ponto%20Ge%20(CVD)
http://www.humornopontoge.com.br/
http://www.humornopontoge.com.br/podcast.html
http://www.tiktok.com/@geraldopfilho
https://www.youtube.com/HumorNoPontoGe


STAND UP



NA SUA EMPRESA



IMPROVISO TEATRAL



IMPROVISO TEATRAL



BASTIDORES 

E GRAVAÇÕES



OUTRAS LEMBRANÇAS


