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A nossa presença no hospital basicamente é feita de 
encontros e, na maior parte das vezes, inesperados, 
pois ninguém vai ao hospital para ver o palhaço, ou 
para brincar e se divertir com ele. Sabemos que 
quem está ali, seja criança ou adulto, está passando 
por um momento de fragilidade, medo, indecisão e 
insegurança. Em tudo o que fazemos durante esses 
encontros, procuramos oferecer o que de melhor 
temos em nós, o amor ao próximo, a empatia e a 
nossa bagagem artística, para que o momento seja 
uma experiência linda e leve.

Às vezes, através de uma pergunta boba, surge a 
criação de uma história que vira uma cena, a partir do 
que nos é oferecido naquele instante. É um trabalho 
artesanal que é construído por várias mãos e, na 
maioria das vezes, para uma plateia com uma ou 
duas pessoas, mas, ao final, sempre aguardamos 
um sorriso, uma gargalhada ou às vezes, nada. Isso 
mesmo, às vezes o nada é necessário em nossas 
vidas, nos faz repensar e melhorar sempre.

Vez ou outra, sai uma música que vai tocar bem lá 
no fundo da alma daquela pessoa que cruza o nosso 
caminho. Um dia desses, andando pelos corredores 
do hospital, nos deparamos com uma enfermeira. 
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Olhamos para ela e, sem pensar, começamos a cantar:

“Eu não troco meu ranchinho, amarradinho de cipó 
Por uma casa na cidade, nem que seja bangaló 
Eu moro lá no deserto, sem vizinho, eu vivo só 
Só me alegra quando pia lá pr'aqueles cafundó

 
É o inhambu-xintã e o xororó

É o inhambu-xintã e o xororó”...

A enfermeira parou em nossa frente, respirou fundo 
e cantou junto. Neste momento, fomos envolvidos 
por uma energia vibrante de uma intensidade que 
nos surpreendeu... seus olhos ficaram marejados. 
Finalizamos a cantoria, ela enxugou seus olhos e disse:

“Poxa vida, essa música lembra muito meus pais. 
Quando me aposentar, é exatamente o que eu quero: 
apenas um ranchinho”.

Somos privilegiados e felizes em ter um ofício que 
revela esses momentos de simplicidade e alegria plena, 
de pessoas que, às vezes, nem conhecemos direito. É 
desta forma que levamos em nossas mãos o perfume 
das flores da nossa arte, a arte que oferecemos a 
todos que encontramos em nossa caminhada.

Eliseu Pereira 

Palhaço e Coordenador Geral
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Encerramos mais um ano com a certeza de que 
podemos nos orgulhar de todo o trabalho desenvolvido 
por toda a equipe. 2019 foi marcado pela celebração 
dos 13 anos da Associação Cirurgiões da Alegria e, 
sempre animados com o que o futuro nos reserva, 
alcançamos grandes conquistas e realizações.

No final de 2018, assumi um novo papel como 
presidente da Associação. Poder presidir esta 
entidade tão respeitada, que é referência por 
sua representatividade em sua área de atuação 
no interior do Estado de São Paulo, é, para 
mim, uma honra e uma emoção muito grande.

Nesta gestão, a Associação contará, pela primeira 
vez em sua história, com uma mulher no cargo 
de presidente. Quero aqui deixar registrados meu 
agradecimento pelo convite e os cumprimentos a toda 
a diretoria empossada. Estaremos juntos, enfrentando 
os desafios do período 2018/2022, mantendo esta 
Associação forte e respeitada.

Nos últimos anos, a gestão organizacional vem se 
aperfeiçoando e, com ela, chegam os reconhecimentos 
e conquistas. Foi assim que recebemos, com muito 
orgulho, pelo segundo ano, o Certificado de Gestão 
e Transparência, um conjunto de práticas e ações 
recomendadas para as organizações sem fins 
econômicos e desenvolvido pelo Instituto Doar.

HISTÓRIA
FAZER HOJE É CONTINUAR UMA

QUE OLHA PARA O FUTURO
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O exercício foi ainda marcado pela conquista do 
importante Certificado de Reconhecimento de 
Instituição Cultural – CRCI, pelos trabalhos realizados 
em prol da nossa comunidade, em especial as atividades 
desenvolvidas em nosso Ponto de Cultura.

Também tivemos conquistas relevantes em nossa 
busca constante por novos recursos, como o primeiro 
projeto aprovado no Proac ICMS.

Tais movimentos reforçam a convicção de que mantemos 
governança, processos e portfólio estrategicamente 
estruturados e, portanto, estamos preparados para 

capturar as oportunidades que se configuram nos 
setores em que atuamos, principalmente a cultura 
e a saúde.

Entusiasmados, porém resilientes com o que ainda 
está por vir, seguiremos confiantes de que a nossa 
alegria gera frutos e só cresce frente aos desafios.

Afinal, fazemos hoje olhando para o futuro. E é assim 
que continuaremos essa história.

Regiane Gloria 

Coordenadora Administrativa
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gargalhada.

Olhei com aquela cara de toióba, já que ela me 
surpreendeu, e todos rimos! Resumo da história: 
quando estiver com problemas, pergunte a uma 
criança o que ela pensa sobre isso.

Tiago Abad

Coordenador Artístico,

Palhaço e Psicólogo

Na Cultura, discutimos muito sobre acessibilidade, 
uma maneira de fazer o trabalho chegar a todos com 
qualidade, tendo sempre como objetivo a inclusão. 
O nosso trabalho é diferenciado de certa maneira, 
já que o artista vai até o público.

Neste ano, pude experimentar bem de perto a questão 
da limitação, pois quebrei meu braço direito, que uso 
para praticamente tudo que faço. O acidente ocorreu 
em julho, e passei alguns meses engessado, com 
uma série de dificuldades de adaptação para transferir 
todas as tarefas para a coitada da mão esquerda. 
Comer, abrir uma garrafa, um pote de vidro, escovar 
os dentes, se tornaram tarefas muito complicadas. 

Quando todas as condições nos favorecem, tudo fica 
fácil. Aliás, é muito difícil pensarmos em limitações 
quando tudo está bem. 

E trabalhar? Fica igual? Não! Fica difícil também. 
As mágicas ficam praticamente impossíveis de ser 
realizadas; os truques, somente alguns são viáveis; 
os tapas, só se eu for o proponente; quedas, nem 
pensar; trombadas, com muito cuidado. Realmente 
uma adaptação um tanto complicada.

No primeiro dia de braço quebrado, ainda refletindo um 
pouco sobre como faria algumas coisas, ao chegarmos 
na Pediatria, fui para o primeiro quarto, onde estava 
uma criança com a perna engessada. Ela me olhou, 
eu pensei “e agora?”, olhou para a mãe e disse “olha, 
mãe, o palhaço também está quebrado!” e deu uma 

ACESSIBILIDADE
A IMPORTÂNCIA DA
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FESTA
É COM A GENTE MESMO!
Desde que a Associação Cirurgiões da Alegria nasceu, 
sempre teve em sua veia a realização de eventos. 
De lá para cá, foram tantos!

Há um bom tempo, foi constituído o Departamento 
de Eventos, exatamente em 18 de julho de 2015, e já 
se passava por nossas cabeças a formação de uma 
Comissão de Festas. Depois de alguns ensaios, agora, 
em 19 junho de 2019, a comissão foi oficialmente 
formalizada.

Esse foi um passo importante para nós, pois o objetivo 
dessa comissão é gerir e fazer acontecer alguns dos 
eventos da Associação, promovendo não só a interação 
dos voluntários que trabalham na organização, como 
também colaborando com a captação de recursos, 
que visam manter nossa principal missão: o trabalho 
acontecendo dentro dos hospitais.

A primeira tarefa foi organizar o Arraiá dos Cirurgiões, 
evento já tradicional e bastante prestigiado por todo o 
público, que sempre conta com muita cultura, comida 
e bebida. E, claro, a diversão e as gargalhadas também 
são garantidas.

Para nós, ver várias mãos trabalhando juntas em prol 
da causa é motivo de muita gratidão e alegria. Os 
voluntários colocam a mão na massa antes, durante, 
depois dos eventos, e tudo isso com uma energia 
deliciosa, que contagia a todos. O voluntariado é 
parte integrante e essencial para a Associação, pois 
sabemos que unidos vamos mais longe.

Como membro da primeira Comissão de Festas 
da Associação, gostaria de deixar registrado meu 
agradecimento a todos que fizeram parte dela comigo: 
Edina Bittencourt Testa, Janice Costa Polo, Regiane 
Testa da Gloria, Ingrid Crusco, Cristiane Abreu, Aline 
Rocha, Aparecido Testa, Eliseu Pereira da Gloria e 
Tiago Abad.

E você? Tá esperando o quê para entrar com a gente 
nessa? Vem pra causa!

Fábio Ponte

Coordenador de Eventos
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Regiane Cristina Testa da Gloria – Presidente | Fábio Ponte – Tesoureiro | Eliseu Pereira da Gloria – Secretário
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Ana Claudia Pires Pereira | Roberto Bolognesi | Carlos Fernando Bosco

QUEM SOMOS
DIRETORIA ESTATUTÁRIA
GESTÃO 2018 – 2022
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Cirur i s a ria
u a ssocia o
n fic n ins

con icos
Missão: Transformar ambientes hospitalares por meio 
da atuação profissional de palhaços, operando nas 
áreas de capacitação e formação, criações artísticas, 
produção de conhecimento e pesquisa, compartilhando 
essas experiências com a sociedade, sempre com a 
finalidade de despertar a alegria.

Visão: Ser uma organização de referência na Arte do 
Palhaço de Hospital no interior do estado de São Paulo.

Valores: Alegria, Qualidade, Transparência, Sutileza 
nas Relações, Profissionalismo.
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Certificado de Reconhecimento de Instituição Cultural - 2019 

Selo ONG Transparente - 2019 

Selo DOAR - 2019 

Certificado Melhores ONGS 2018 

Selo DOAR - 2018 

Selo ONG Transparente - 2018 

Diploma de Gratidão da Cidade de Limeira - 2018 

Medalha de Mérito Cívico XV de Setembro - Ordem de Tatuiby - 2018 

Ponto de Cultura – 2017 

Certificado de Regularidade Cadastral de Entidades – CRCE – 2017 

2ª Edição do Prêmio Brasil Criativo – 2016 e 2014 

Certificação de Utilidade Pública Municipal - 2012 

Prêmio Cultura e Saúde - 2010 

Reconhecimento do Rotary Club Limeira Norte - 2007

F
o

to
: 

N
e

ls
o

n
 S

h
ir

a
g

a

PRINCIPAIS
PRÊMIOS E CERTIFICAÇÕES

14



 CIRURGIÕES DA ALEGRIA - BALANÇO 2019       |

Uma organização que tem palhaços, só pode ter um 
funcionamento diferente do comum.   Interligar os 
departamentos da Associação é como enxergar um 
corpo com sua mente e alma. São diferentes tipos de 
visões, que se completam e tornam as ações mais 
potentes. Como todo organismo, sua vida depende 

de todas as áreas dialogando constantemente, e a 
Fluxonomia 4D é uma ferramenta parceira para esses 
novos processos de trabalho. Cada departamento tem 
uma coordenação e estabelece objetivos visando a 
sustentabilidade da organização.

DEPARTAMENTOS
INTERLIGAÇÃO DOS

15
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ECOGRAMA
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Através do Programa Visita da Alegria, uma dupla de 
palhaços interage com crianças e adultos de um hospital 
parceiro, por 6 horas, uma vez por semana, durante o 
ano todo, criando laços de amizade e cumplicidade 
com os pacientes, seus parentes e profissionais da 
saúde. Em 2019, o programa completou treze anos, 
chegando a mais de cento e três mil visitas. 

Hospital Medical

Foto: Regiane Gloria

Hospital Municipal Dr. Mário Gatti

Foto: Regiane Gloria

A sutileza nas relações e o humor refinado formam 
a base da nossa atuação artística, com o objetivo de 
gerar conexão com as pessoas, proporcionando um 
encontro potente e feliz.

Hospital Santa Casa Limeira

Foto: Regiane Gloria

ALEGRIA
PROGRAMA VISITA DA
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São 13 anos de atuação em hospitais e, desde 2016, 
estamos divulgando a nossa metodologia de trabalho 
nos balanços da Associação. Nesta edição, falaremos 
sobre o gestual do artista, uma comunicação que é 
para todos, inclusive.

O hospital exige que o artista seja, no mínimo, contido. 
Não é o teatro, não é o circo, é um ambiente pequeno, 
de relações sensíveis, muito próximas, muito humanas. 
A apresentação artística é um espetáculo que acontece 
a poucos metros do paciente, ou centímetros, na 
verdade. Olhos nos olhos, respiração com respiração, 
tudo muito vivo.

Nesse momento de conexão e proximidade, os gestos 
devem ser contidos, menores, justos com a condição. 
Um frente ao outro, com a plateia de uma ou duas 
pessoas em alguns momentos, a relação é muito 
próxima do que acontece no cotidiano. Procuramos 
não nos exceder, a menos que a realidade do quarto 
e das pessoas lá dentro seja outra. E isso depende 
muito da criança, do que ela quer, de como ela brinca, 
de como se relaciona.

A sua força, trombadas, tropeções, as mágicas, 
tudo acontece em um limite tênue entre o real e a 
fantasia, por isso, tem que ser bem treinado, já que a 
proximidade faz a criança visualizar melhor quando há 
um erro. Nada mais sem graça do que um tropeção 
falso, uma trombada que não acontece, mesmo que 
no imaginário. E quando o erro acontece, o palhaço 

assume que não foi bom, afinal, a verdade produz 
a graça também.

Os gestos chegam a todos, sem limitações, baseados 
no bom senso, na conexão e no que pede a condição. 
O papel do artista é estar ali, para todos, despido do 
seu ego, carregado da sua presença.
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Foto: Regiane Gloria

r ur  o Novo Integrante 
da Banda Besta
Conhecemos o Arthur, um menininho de uns quatro 
anos de idade, no mês de junho. Por uma tragédia, pelo 
destino ou qualquer outra maneira de procurarmos 
entender os porquês da vida, ele estava lá, no hospital, 
por conta de um acidente doméstico.

Quando o encontramos, ele estava na maca, aguardando 
a enfermeira para levá-lo ao centro cirúrgico. Trocamos 
um olhar rapidamente, ele parecia assustado, ou 
ansioso pelo que estava por vir. Sua ida foi brevemente 
adiada para que ele pudesse nos ver. As enfermeiras 
disseram que ele é muito fã de Patati Patatá e, ao 
vivo, seria seu primeiro contato com palhaços. Na 
vida, às vezes somos os escolhidos, e nós fomos os 
escolhidos da vez. Brincamos um pouco e lá foi ele 
para o centro cirúrgico. Na despedida, agendamos 
uma próxima visita para a outra semana.

Passada uma semana, nos encontramos novamente. 
Ele nos aguardava ansiosamente, segundo os seus 
pais. Chegamos perto, seu olhar vibrante e curioso 
mostrava que já estava melhor. Sentado no colo de 
seu pai, ao lado da cama, o menino segurava uma 
violinha que parecia ter trazido especialmente para 
tocar com o Cirurgião Gaguelho. Depois de uma 
prosa rápida, começamos a tocar a música “Sabiá 
lá na gaiola fez um buraquinho...”. O Arthur pegou sua 

ESPARADRAPO
PLANTÃO

violica e tocou com gosto! Foi um momento mágico, 
bem diferente da maneira que o encontramos uma 
semana antes. O único porém é que, às vezes, ele 
parava de tocar, se encolhia, colocava as mãos nas 
costelas e dava um gemido. Sua expressão era de 
dor. Mas, logo em seguida, parecia que tudo passava 
e ele voltava a tocar.

Com a exuberante apresentação, convidamos Arthur 
para fazer parte da nossa banda, a Banda Besta, que 
toca qualquer música, de qualquer jeito, e com músicos 
super especiais. Ele aceitou o convite e já estamos 
planejando a compra de uma perua Kombi para sair em 
turnê pelo Brasil afora, mas esta é uma outra história. 
Por enquanto, damos as boas-vindas ao Arthur. Seja 
bem-vindo ao seu novo posto de mestre violeiro!

Artista: Tiago Abad 
Palhaço: Cirurgião Acerola 
Cidade: Campinas 
Hospital: Mário Gatti 
Mês: julho – 2019
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Mario Gatti Medical Santa Casa
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Total em 2019:  
12.597 pessoas visitadas  

Total acumulado desde a fundação (2006 a 2019): 
103.209 pessoas visitadas

PARCEIROS
HOSPITAIS
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SORRISOS
DESPERTADOS

Foto: Regiane Gloria
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ARTÍSTICO
DEPARTAMENTO

O trabalho artístico é o produto principal da Associação 
e todas as nossas ações são pensadas envolvendo 
essa atuação. Durante o ano, criamos espetáculos, 
apresentações em empresas, intervenções artísticas, 
oficinas, cursos, eventos diversos e a própria atuação 
nos hospitais, que é objeto de estudo constante. 

Todas essas atividades estão sob a responsabilidade da 
coordenação artística, que busca oferecer e identificar 
aos artistas todas as oportunidades para fortalecer e 
desenvolver a qualidade da sua atuação.
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CONFIRA OS NOSSOS 
ESPETÁCULOS:

s cu o ois Cai iras
na Ci a

Foi apresentado no dia 16 de janeiro, no Recanto 
dos Idosos, e no dia 19 de outubro, no Ponto de 
Cultura Cirurgiões da Alegria. 95 pessoas assistiram 
às apresentações.

s cu o ia
isi a

 

No dia 24 de outubro, durante o Festival de Palhaços 
& Variedades, aconteceu na  ARIL a estreia do 

espetáculo Um Dia de Visita, com um público de 160 
pessoas.

s cu o a os Cui ar
o o

Neste ano, o Limeira Shopping colaborou com a causa 
comprando duas apresentações do espetáculo  Vamos 
Cuidar do Tempo?, beneficiando um público de 453 pessoas. 
As apresentações aconteceram nos dias 5 de maio 
e 13 de outubro. 

a s ra

 
Foram ministradas 13 palestras para um público total 
de 1.389 pessoas, impactadas com o resumo do que 
realizamos nos hospitais, de nossas vidas e do processo 
administrativo da Associação. 

Fotos: Regiane Gloria
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O Ponto de Cultura Cirurgiões da Alegria é um espaço 
ativo, que fomenta o desenvolvimento cultural da 
cidade e da região. 

Anualmente, artistas, grupos e coletivos se apresentam 
em nosso espaço, que também promove eventos 
culturais que disseminam o encontro artístico e a 
promoção da cultura da região, com festas populares 
como as nossas tradicionais Festa Junina, Folia de 
Reis, Polenta e Paella Caipira. No espaço também são 
realizados cursos como o de Violão Método Caipira, 
Introdução à Linguagem do Palhaço, Dia de Brincar 
e Vamos Brincar de Circo.

Foto: Fábio Ponte

O Ponto de Cultura Cirurgiões da Alegria é reconhecido 
pelo Ministério da Cultura, por meio da Secretaria da 
Cidadania e da Diversidade Cultural, e é motivo de 
grande orgulho, prestando um belo serviço para a 
comunidade e sociedade limeirense.

Cin i oca
Durante o ano, realizamos, no Ponto de Cultura 
Cirurgiões da Alegria, 10 edições do Cine 
Pipoca, com filmes brasileiros e internacionais, 
dedicados à arte de fazer rir. Esses divertidos 
encontros mobilizaram um público de 119 pessoas. 

Foto: Regiane Gloria

PONTO
DE CULTURA CIRURGIÕES 
DA ALEGRIA

23



|       BALANÇO 2019 - CIRURGIÕES DA ALEGRIA

Oficinas
Através de  14 oficinas,  compartilhamos nossos 
conhecimentos com 201 pessoas que aprenderam 
e se divertiram.

No dia 23 de fevereiro, aconteceu a Oficina de Máscara 
e Matinê de Carnaval,  realizada para as crianças e 
seus familiares.

Durante o ano, realizamos 6 Oficinas Vamos Brincar 
de Circo, para pais e filhos.

Aconteceram também 3 Oficinas Dia de Brincar.

No dia 11 de abril, realizamos a Oficina de Horta Vertical 
para as crianças. 

Fotos: Regiane Gloria
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Os voluntários da Associação participaram, no dia 3 
de maio, da Oficina Cirurgiões em Conexão, que é 
ministrada por Eliseu Pereira, Tiago Abad e Fábio Ponte.

A oficina tem duração de três horas e tem por 
objetivo disseminar a história e os sonhos desejáveis 
da Associação, além de propiciar uma vivência e a 
experimentação dos jogos de palhaço, apresentando a 
cada voluntário algumas possibilidades dessa linguagem 
cômica e, consequentemente, o autoconhecimento 
que só essa arte pode proporcionar. Foram capacitados 
6 voluntários.

E nos dias 13 e 28 de novembro, foram realizadas 
as Oficinas para Grupo de Palhaços – Associação 
Hospitalhaços. 

OFICINA
CIRURGIÕES EM CONEXÃO

Fotos: Regiane Gloria

Fotos: Eliseu Pereira
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Realizamos o Curso de Iniciação à Linguagem do 
Palhaço. As aulas tiveram início dia 14 de março e 
finalizaram dia 5 de setembro, todas as quintas-feiras, 
das 19h às 22h. Foram 25 encontros, totalizando 75 
horas de curso.

 
 
 
 

Na formatura desta edição, realizamos uma 
apresentação de esquetes aberta ao público. Foi um 
momento lindo e de muita celebração, um verdadeiro 
encerramento com chave de ouro, juntamente com 
a entrega do tão esperado certificado.

Com um mergulho profundo no conhecimento da 
arte do palhaço, nesta terceira edição envolvemos 
os seguintes pilares:

• O Teatro e o Brincar – com Cristiane Abreu.

• Linguagem do palhaço envolvendo tempo cômico 
e estado, improviso e criação de cenas – com 
Tiago Abad e Eliseu Pereira. 

Os formandos da terceira turma são: Edson Soares, 
Janice Costa Polo, Fernando H. Rocha de Lima, Mauro 
Rodrigo Atílio, Joice C. Guerreiro Magalhães e Rafaela 
Ricco. 

Agradecemos a todos de coração por aceitarem se 
divertir com a gente. Obrigado!

3a TURMA
DO CURSO DE INTRODUÇÃO
À LINGUAGEM DO PALHAÇO 

Fotos: Regiane Gloria
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Foto: Eliseu Pereira

Foto: Regiane Gloria

Com o objetivo de preservar a Cultura Caipira e estimular 
a criação de um grupo de Folia de Reis, iniciamos, no 
dia 18 de fevereiro, o Curso de Violão - Método Caipira, 
finalizado no dia 1º de julho. Tivemos 25 pessoas que 
participaram dos 17 encontros realizados.

CURSO
DE VIOLÃO MÉTODO CAIPIRA

FESTIVAL
DE PALHAÇOS & VARIEDADES
6ª EDIÇÃO
Respeitável público, senhoras e senhores, em outubro 
tem o quê? Tem a 6ª edição do Festival de Palhaços 
& Variedades!

O Festival é o momento de celebração dos 13 anos 
de existência da Associação, e foi realizado de 13 de 
outubro a 9 de novembro.

Uma programação repleta de novidades, com 
espetáculos e oficinas de palhaço e teatro, música, 
poesia, dança, cinema, palestras e agricultura 
familiar, contou com uma inovação este ano: a cultura 
gastronômica, com a deliciosa paella caipira.
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Dentre os convidados, destacamos a participação 
do Artista Lumineiro Salve Salve, que em sua última 
turnê internacional apresentou na Bélgica o seu 
lindo espetáculo Tudo se Encaixa - A Jornada de 
um Malabarista. 

Destacamos também os artistas limeirenses Fernando 
Lima (Palhaço Catatau) e Mauro Rodrigo (Palhaço 
Nicolau), estreando o seu espetáculo É Mágica ou 
Não É?, da Cia. Mulekagem, além do Cabaré Tia 
Elza, que também reuniu artistas limeirenses em 
sua apresentação, como  Cristiane de Abreu,  Cristina 
Oliveira, Jack Nicollas de Lima, Marcos Lima, Alexandre 
Gachet, Marcela Marrafon, Juliana Oliveira, Janice Costa 
Polo, Joao Batista Lima, Davi Abad, Manuela Abad, 
Lis Abad, Tiago Abad e Eliseu Pereira.

Em todas as edições do Festival, presenteamos uma 
Associação que cuida de crianças ou idosos com a 
apresentação de um espetáculo. Este ano, a instituição 
escolhida foi a ARIL - Associação de Reabilitação Infantil 
Limeirense, que recebeu o espetáculo Cirurgiões da 
Alegria em Um Dia de Visita.

Confira a s uir o u
ro ou
Dia 13 de outubro, o  Shopping Limeira recebeu o 
espetáculo Vamos Cuidar do Tempo.

Dia 24 de outubro, a Associação de Reabilitação Infantil 
Limeirense – ARIL abriu suas portas para receber o 
espetáculo Cirurgiões da Alegria em Um Dia de Visita.

 

 

Os espetáculos e oficinas a seguir foram realizados 
no Ponto de Cultura Cirurgiões da Alegria. 
Dia 19 de Outubro - Dois Caipiras da Cidade.

Fotos: Regiane Gloria
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Dia 22 de Outubro - Oficina Vamos Brincar de Circo.

 

Dia 26 de Outubro - Artista Lumineiro Salve Salve 
Espetáculo:  Tudo se Encaixa - A Jornada de um 
Malabarista.

 

Dia 2 de Novembro Espetáculo: Cabaré Tia Elza. 

Dia 4 de Novembro - Oficina de Horta Vertical.

 

 
Dia 9 de Novembro - Fernando Lima e Mauro Rodrigo 
da Cia. Mulekagem apresentaram o espetáculo É 
Mágica ou Não É?

Fotos: Regiane Gloria

Foto: Eliseu Pereira
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Uma das maneiras mais efetivas de acompanharmos o 
alcance do nosso trabalho é a realização de pesquisas. 
O hospital envolve diversas pessoas, como pacientes, 
acompanhantes, profissionais da saúde, limpeza, 
recepção, segurança. São muitas pessoas com quem 
o palhaço interage semanalmente e é fundamental 
conhecermos a potência da nossa atuação.

Esse é o trabalho do Departamento de Pesquisa e 
Formação: mensurar, conhecer, compartilhar e elaborar 
estratégias para novos encontros entre palhaços e 
o nosso público, a nossa comunidade.

F
o

to
: 

N
e

ls
o

n
 S

h
ir

a
g

a

DEPARTAMENTO
DE PESQUISA E FORMAÇÃO
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PESQUISA
DE IMPACTO
Essa é mais uma pesquisa aprovada pelo Comitê de Ética 
e Pesquisa do Hospital Municipal Doutor Mário Gatti, 
dando sequência à pesquisa do ano passado, que conta 
com a participação dos acompanhantes das crianças 
em estado de internação hospitalar. Continuaremos 
avaliando o trabalho realizado pelos Cirurgiões da 
Alegria, durante o Programa Visita da Alegria, e seus 
impactos para os pacientes e acompanhantes, com 
o objetivo de validar se identificam o objetivo e o 
foco artístico do trabalho. A intenção é continuar com 
esse estudo e aumentar o número de participantes. 

Essa é mais uma pesquisa aprovada pelo Comitê de Ética 
e Pesquisa do Hospital Municipal Doutor Mário Gatti, 
dando sequência à pesquisa do ano passado, que conta 
com a participação dos acompanhantes das crianças 
em estado de internação hospitalar. Continuaremos 
avaliando o trabalho realizado pelos Cirurgiões da 
Alegria, durante o Programa Visita da Alegria, e seus 
impactos para os pacientes e acompanhantes, com 
o objetivo de validar se identificam o objetivo e o 
foco artístico do trabalho. A intenção é continuar com 
esse estudo e aumentar o número de participantes. 
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EXPANSÃO DO TRABALHO
O aumento das atividades do 
Cirurgiões da Alegria é importante 
para os pacientes: 

Pesquisados: 16
Sim: 100%
Não: 0% 

IMPORTÂNCIA DO TRABALHO DO PALHAÇO
O trabalho do Cirurgiões da Alegria
é importante para os pacientes:

Pesquisados: 15
Sim: 100%
Não: 0% 

AUXILIA NO TRATAMENTO E DESENVOLVIMENTO
A atuação do Cirurgiões da Alegria auxilia no 
desenvolvimento da saúde do paciente 
hospitalizado, segundo os pesquisados:

Pesquisados: 16
Sim: 100%
Não: 0% 

Pesquisados: 16
Sim: 31%
Não: 69% 

DEMOCRATIZAÇÃO E ACESSO À CULTURA
O paciente já teve contato com algum 
palhaço antes da visita do Cirurgiões da 
Alegria, segundo os pesquisados: 

CARACTERÍSTICAS DO TRABALHO
As principais características do
trabalho do Cirurgiões da Alegria: 

Pesquisados: 51
Bom Humor: 15  
Terapêutico: 11

Incluído(a) na ação: 8
Artístico: 8
De Qualidade: 9 

51

Participantes - Acompanhantes

Total de Pesquisas 16 formulários preenchidos

Idade = 30 anos

Média de idade = 27 anos

01 Homem

15 Mulheres
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Para mais detalhes, acesse a pesquisa completa no 
nosso site, através do link:

http://cirurgioesdaalegria.org.br/#transparencia

Fonte: Cirurgiões da Alegria
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Essa iniciativa é uma maneira que encontramos de 
propor a troca de conhecimentos entre grupos e 
associações, e que acreditamos poder fortalecer todos 
os trabalhos. Há anos, realizamos esses encontros, 
hora visitando trabalhos, hora sendo visitados, o que 
realmente vale a pena e tem gerado muitas trocas 
de conhecimento. 

No dia 15 de julho, estivemos em São Paulo, 
visitando a Casa Hope, Associação que oferece 
apoio biopsicossocial e educacional a crianças e 
adolescentes portadores de câncer e transplantados 
de medula óssea, fígado e rins, juntamente com seus 
acompanhantes.

Conheça você também a Casa Hope:

https://hope.org.br/

O MEU
MOSTRA O SEU QUE EU MOSTRO
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O Departamento de Eventos mobiliza o voluntariado, 
desenvolvendo o espírito de equipe, a colaboração 
mútua e a empatia, além de capacitação para a 
realização de eventos. Com esse propósito, realizamos, 
no dia 19 de junho, no Ponto de Cultura Cirurgiões da 
Alegria, a reunião com Voluntários e Diretores para a 
constituição da Comissão de Festas 2019. 

Estiveram presentes as Voluntárias Dona  Edina 
Bittencourt Testa, Janice Costa Polo, Regiane Testa 
da Gloria,  Ingrid Crusco,  Cristiane Abreu,  Aline  
Rocha, Manuela Abad e Lis Abad, juntamente com  

os Voluntários  Aparecido Testa,  Eliseu Pereira da 
Gloria, Tiago Abad, Fábio Ponte e Davi Abad, que juntos 
deram um importante passo para o desenvolvimento 
do Departamento de Eventos da Associação. 

O objetivo principal dos integrantes da Comissão de 
Festas é identificar, convidar, motivar e engajar os 
voluntários a participarem e colaborarem com os 
eventos da Associação.

EVENTOS
DEPARTAMENTO DE

Foi com muita alegria que o casal Regiane e Eliseu, 
mais uma vez, abriram as portas do Ponto de 
Cultura Cirurgiões da Alegria para iniciar o ano com 
a festança de mais um aniversário beneficente em 
prol da Associação. O evento aconteceu no dia 26 de 
janeiro, para os familiares e amigos.  Toda a renda foi 
destinada para manter e ampliar o Programa Visita 
da Alegria, que acontece nos hospitais públicos de 
Limeira e Campinas.

BENEFICENTE
ANIVERSÁRIO
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O tradicional evento gastronômico também aconteceu 
no Ponto de Cultura Cirurgiões da Alegria, em duas 
edições, dias 26 de maio e 20 de outubro, feitos com 
muito carinho pelo Chef Roberto Bolognesi e Amigos. 
Foram 326 marmitex adquiridas pelos simpatizantes 
da causa da alegria. Reunimos as voluntárias e os 
voluntários em volta do grande tacho para fazer a 
deliciosa Paella Caipira, celebrando e festejando a 
fartura. Neste ano, na edição de outubro, tivemos o 
apoio do Savegnago Supermercados, que fez uma 
generosa doação de parte dos ingredientes. O nosso 
carinhoso agradecimento à empresa.

Um agradecimento especial à Família de Voluntários 
que deixou o aconchego do seu lar para dedicar 
parte de seu tempo a esta realização, feita com muito 
carinho e amor, ingredientes indispensáveis para o 
sucesso do evento.

PAELLA
CAIPIRA

Foto: Eliseu Pereira
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A festança mais animada da cidade aconteceu no 
Ponto de Cultura. Os convidados caracterizados 
de cumadre e cumpadre se divertem e animam o 
momento, e as crianças também participam, dando 
um show à parte com a moda caipirinha. A novidade 
ficou por conta dos compadres Gaguelho e Acerola, 
e do Correio Elegante Caipira, com as frases que 
despertam as mais variadas paixões e emoções no 
público presente. Teve também toda aquela comilança 
tradicional: milho cozido, pipoca, arroz doce, canjica, 
paçoca, doce de leite, cachorro quente, cuscuz e o 
tradicional tutu de feijão, além do quentão, vinho 
quente, guaraná e suco de laranja, afinal, moramos 
em Limeira. 

A dança da quadrilha do “Vai Quem Qué” contou com 
a participação dos convidados. 

Este ano, nosso Arraiá aconteceu no dia 13 de julho e 
teve também música de primeira qualidade, com o Sr. 
Mariano Freire no teclado, o Sr. Tarcísio na sanfona e 
o compadre Carlos Alberto Guadanhin na sonoplastia.

As músicas que foram tocadas são tradicionais, 
preservando assim a nossa Cultura Caipira.

                 

Fotos: Fábio Ponte

ARRAIÁ
DOS CIRURGIÕES
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Foto: Regiane Gloria

SANGUE

COLABORATIVAS

DIA DO DOADOR VOLUNTÁRIO DE

AÇÕES

Todo ano, realizamos a Campanha de conscientização 
Doe Sangue, Doe Alegria nas faculdades de Limeira. 
Neste ano, tivemos a parceria do Lions Clube Limeira 
Norte.

A campanha é realizada através de uma breve palestra, 
em que os voluntários convidam os alunos a se 
tornarem doadores de sangue. Com isso, procuramos 
transformar as pessoas em multiplicadores do bem, 
incentivando-as a mobilizarem seus amigos e familiares 
a se tornarem doadores. 

Este ano, 2.270 alunos das organizações Faculdade 
Anhanguera de Limeira, FAAL, e Senai Limeira 
receberam a campanha. Desde o início da campanha, 
em 2010, já foram impactados 14.370 alunos. 

No dia 25 de novembro, estivemos em Campinas, 
no Hemocentro – Unicamp, participando do Dia do 
Doador Voluntário de Sangue. Durante toda a semana, 
foram cadastrados 2.367 doadores, com 1.778 bolsas 
de sangue coletadas.

Fonte: Hemocentro de Campinas
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Outra campanha de grande importância, o cadastro 
de doadores de medula óssea Compartilhe Amor, 
Curta a Vida, acontece em Limeira uma vez por ano. 
A ação é organizada pela Associação em parceria 
com o Lions Clube Limeira Norte, Hemocentro de 
Campinas, Senai Limeira, Leo Clube Limeira Norte 
e Bem Me Ker. O resultado deste ano foi excelente, 
superando a marca do ano anterior e chegando a 
476 pessoas cadastradas para serem doadoras de 
medula óssea.

CURTA A VIDA
CAMPANHA COMPARTILHE AMOR,

Fotos: Regiane Gloria
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Fotos: Regiane Gloria

AGASALHO
CAMPANHA DO

Pelo segundo ano consecutivo, participamos da 
Campanha do Agasalho, organizada pela CCR AutoBAn, 
por meio do Instituto CCR, em apoio ao Fundo Social 
de Solidariedade de São Paulo. 

O Ponto de Cultura e o Hospital Municipal Dr. Mário 
Gatti, em Campinas, foram pontos de coleta, que 
arrecadaram, em média, 300 itens entre roupas, 
sapatos, cobertores, etc.
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CINEMA
SESSÃO DE

No dia 20 de abril, estivemos presentes no Limeira 
Shopping,  participando da 5ª Sessão Inclusiva de 
Cinema, realizada pelo Centerplex, para as crianças 
da ALAMM e suas famílias.

Foto: Fábio Ponte

No mês de maio, demos início ao Programa Cirurgiões 
em Forma! Os Cirurgiões Gaguelho e Acerola resolveram 
entrar em forma, com um programa pra lá de especial, 
que conta com acompanhamento médico, nutricionista 
e realização de exames. Além disso, os palhaços 
passaram sebo nas canelas e começaram a fazer 
academia. Aliás, todos os colaboradores da Associação 
entraram na dança e voltaram suas vidas para hábitos 
mais saudáveis.

O motivo principal desse programa é a saúde. Nossos 
artistas perceberam que deveriam entrar em forma, 
já que houve um aumento no volume de trabalho, 
além de incluir uma preocupação com a saúde, que 
é o motivo principal de todo esse esforço.

Como ninguém faz nada sozinho, encontramos 
parceiros que adoraram a ideia e estão apoiando 
o programa. São empresas muito especiais, que 
nos acolheram com um enorme carinho, como Geo 
Clínica, Nutriom, Roberto Caruso e Fiz Feliz,  Agência 
Álamo e  Bio Ritmo.

EM FORMA
CIRURGIÕES
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DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO

Foto: Nelson Shiraga
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Relatório Financeiro

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

R$ 286.299,62

R$ 265.748,14

R$ 123.871,00

R$ 132.516,00

R$ 162.909,09

R$ 313.791,87

R$ 265.022,14

R$ 237.090,49

R$ 212.908,00

R$ 207.939,25
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CONTAS
PRESTAÇÃO DE

Esse resultado é um reflexo de todo empenho e 
dedicação em realizar um trabalho com transparência, 
ética e profissionalismo, gerando credibilidade para 
que novas empresas façam parte dessa causa.

Fonte: Cirurgiões da Alegria
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Aplicação dos recursos 
(janeiro a dezembro 2019)

45,3% - Programa nos hospitais

26,3% - Administrativo / 
               Operacional / Pessoal

8% - Divulgação e marketing

4,2% - Ponto de Cultura

10,3% - Agenciamento e ações 
               de captação de recursos

2% - Processos judiciais 

0,7% - Aquisições e acervos

1,2% - Tecnologia da informação

1,4% - Escola

0,4% - Apresentações e espetáculos

0,2% - Impostos

Origem dos recursos 
(janeiro a dezembro 2019)

61% - Doações de empresas por lei de incentivo

3,2% - Doações de pessoas físicas sem lei de incentivo

1,3% - Aplicação financeira

1% - Doações de empresas sem lei de incentivo
             (investimento social)

14,8% - Produtos, serviços e eventos (intervenções,
               produções artísticas e eventos) 

18% - Doações de pessoas físicas por lei de incentivo 

0,7% - Campanhas de marketing relacionadas à causa 
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Fonte: Cirurgiões da Alegria

RECURSOS
DEPARTAMENTO DE MOBILIZAÇÃO DE

O desafio de diversificar as fontes de recursos é uma 
constante para o Departamento de Mobilização de 
Recursos, que desenvolve estratégias para manter a 
sustentabilidade da Associação. A viabilidade se dá 
através da prospecção e avaliação de novas empresas, 
propondo negócios sociais que beneficiem ambas 
as partes. 

As aplicações dos recursos obedecem fielmente ao 
planejamento que consta no Plano Anual aprovado 
pelo Ministério do Turismo e Secretaria Especial da 
Cultura. 
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visualizações
da página

Site :

13.103

seguidores

Twitter:

472

seguidores

Instagram :

3.893 
curtidas

Fan Page:  

22.268

visualizações

Youtube:

24.018

cadastros

Mailing:

2.855

seguidores

Link edin:

584
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˜˜

É responsável pelo planejamento e criação de todas as 
peças publicitárias para as diversas mídias das quais a 
Associação participa, gerando conteúdos jornalísticos 

das atividades desenvolvidas no hospital e fora dele. 
Durante este ano, contamos com a parceria da Álamo 
- Hub de Negócios Criativos e Inovação.

COMUNICACAO
DEPARTAMENTO DE

REDES SOCIAIS
& MAILING
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QTD ATIVIDADES PÚBLICO

Hospitais2

13

5

6

16

5

14

12.597

1.389

708

1.795

4.787

232

577

204

22.289

Palestras

Espetáculos Teatrais

Intervenções em Empresas

Ações Colaborativas

Cursos/Oficinas

Eventos

Apresentações (Cine e Festival)

TOTAL DE PÚBLICO IMPACTADO

Ponto de Cultura
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Em nossa caminhada, somos agraciados por promover 
encontros com os mais variados tipos de espectadores, 
ora crianças, ora adultos, às vezes nos hospitais ou 
fora deles. 

Este ano, foram 22.289 pessoas impactadas por nossas 
mais variadas ações.

IMPACTADO
PÚBLICO

Fotos: Regiane Gloria
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O ambiente hospitalar trouxe aos Cirurgiões da Alegria 
um valioso conhecimento das relações humanas, 
de saúde, de pessoas e de bem-estar, tornando os 
palhaços verdadeiros especialistas na arte da empatia. 
Essa bagagem é ideal para empresas que buscam 
pensar fora da caixa e valorizar as pessoas. Por isso, 
este trabalho é adaptável de acordo com cada tipo 
de empresa e promove grandes transformações em 
todos os envolvidos.

Todos os recursos obtidos com as intervenções nas 
empresas são revertidos para ações nos hospitais.

a
an ira i r i a

Transmite aos colaboradores, de forma lúdica e 
descontraída, as informações sobre utilização de 
EPIs, prevenções, segurança no trabalho, saúde e 
bem-estar, enquanto proporciona a toda a empresa 
um momento de descontração e alegria, através 
da figura dos palhaços e abordagem artística com 
sutileza e humor.

EMPRESAS
CIRURGIÕES DA ALEGRIA PARA

SIMPAT
Empresa Galzerano | Foto: Regiane Gloria

Empresa CCR AutoBan | Foto: Assessoria de Imprensa
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ALEGRIA
AUDITORIA DA

Palestra
Nossas palestras apresentam, em caráter interativo, um 
resumo da filosofia e dos valores do nosso trabalho, 
têm a finalidade de despertar, de forma lúdica, criativa 
e espontânea, a ALEGRIA, gerando a transformação dos 
obstáculos em recursos aplicados à vida profissional 
e pessoal do indivíduo beneficiado. Conduzidas por 
nossos artistas, são formatadas de maneira a aliar 
informação e entretenimento, com base no humor - 
característica fundamental do programa nos hospitais 
- e na apresentação descontraída. 

São elas: O Empoderamento dos Sonhos Desejáveis, 
O Palhaço em Busca do Encontro e a Palestra Gestão 
do Futuro: Fluxonomia 4D. São as palestras que Eliseu 
Pereira, Tiago Abad e Regiane Gloria ministram.

Empresa Fundimazza | Foto: Regiane Gloria

Empresa MD Papéis | Foto: Regiane Gloria

Uma dupla de palhaços visita os setores da empresa 
apresentando uma breve cena, com abordagem 
direcionada e muito bom humor. O objetivo é facilitar 
a divulgação de informações específicas e melhorar 
o entendimento da mensagem, além de divertir os 
colaboradores.
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Certos eventos, como congressos e convenções, 
costumam ser longos. A interação com entradas dos 
palhaços em curtos espaços de tempo, envolvendo 
jogos, exercícios e brincadeiras, proporciona momentos 
de reflexão e interações com os conteúdos das 
palestras.

CONTEÚDO
TRADUÇÃO DE

Empresa Fundimazza | Foto: Regiane Gloria
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Criados pelo Governo, os incentivos fiscais são 
benefícios concedidos em formato de leis, decretos 
ou medidas provisórias para reduzir a carga tributária 
das empresas, através de desconto, compensação, 
diminuição e até mesmo isenção do pagamento de 
impostos. A seguir, temos as Leis de Incentivo Fiscal 
do Estado de São Paulo, que chegam a 15%. 

ASSOCIACOES?
INCENTIVO FISCAL
COMO SUA EMPRESA PODE AJUDAR AS

˜˜
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Um programa como o Visita da Alegria, que completa 
13 anos, chegando a cento e três mil visitas, impactando 
adultos e crianças hospitalizados, só acontece por 
conta da colaboração e parceria de empresas e pessoas 
que acreditam na causa da alegria. 

Os hospitais públicos recebem as nossas ações artísticas 
gratuitamente e a sustentabilidade do projeto vem de 
recursos através de pessoas e empresas que doam 
parte do seu imposto de renda, sócios mantenedores, 
eventos, apresentações de espetáculos teatrais, SIPATs 
e palestras.

ua r sa o
• Patrocinar, através de incentivo fiscal de 4% do 
imposto devido.
• Tornar-se Empresa Patrocinadora da Alegria com 
recursos próprios.
• Contratar intervenções (SIPATs, Semana da Qualidade, 
etc.), palestras e espetáculos.
• Fazer uma campanha de marketing.
• Adquirir o direito de utilização da marca Cirurgiões 
da Alegria.

oc o
• Doar 6% do seu Imposto de Renda.
• Tornar-se sócio Mantenedor da Alegria.
• Fazer uma doação única.
• Fazer nosso curso ou oficina.
• Comprar nossos produtos.
• Assistir nossos espetáculos.

Entre em contato para informações sobre doações 
e parcerias:

mbr@cirurgioesdaalegria.org.br

(19) 3442.4651 ou (19) 99236.5145 

APOIAR
A CAUSA?

COMO

Hospital Municipal Dr. Mário Gatti | Foto: Regiane Gloria
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i nc n i o isca
As leis de incentivo à cultura se baseiam, em essência, 
no princípio da Renúncia Fiscal. O Estado abre mão 
de uma parte do imposto e transfere o poder de 
decisão para as empresas e pessoas físicas. Essas, 
possuem autonomia na hora de escolher quem irão 
patrocinar, utilizando recursos públicos para esse fim. 

r sa a rocina ora
Lei Federal de Incentivo à Cultura - nº 8.313

Toda empresa que faz a declaração do Imposto de 
Renda sobre o lucro real pode destinar até 4% do 
total declarado ao Programa Visita da Alegria.

O C ro ra a o
Cu ura i s a ua n

Poderá ser Patrocinadora a empresa contribuinte 
de ICMS, que esteja em situação regular perante 
a SEFAZ, e que tenha apurado imposto a recolher 
no ano imediatamente anterior. O abatimento é de 
100% do valor incentivado até o limite de 3% do ICMS 
devido pela Pessoa Jurídica.

oa or s ssoa sica 
Se a sua declaração do Imposto de Renda é completa, 
você pode destinar 6% do total declarado ao Programa 
Visita da Alegria.
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EMPRESA
PATROCINADORA
LEI DE INCENTIVO À CULTURA
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Maria Cecilia Rodrigues De Oliveira

Mauricio Cardoso Zulian

Rodrigo De Oliveira

Rodrigo Randon De Almeida

Rosa Obertem

Sergio Diogo

Sussumu Katiki

Tatiana Barbosa De Camargo Andrade Dalfré

Valdineia Ferreira Dos Santos

PARCEIROS
GOVERNAMENTAIS

DOADORES
PESSOA FÍSICA – INCENTIVO FISCAL
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Os nossos apoiadores colaboram diretamente com o 
desenvolvimento dos projetos da Associação, doando 
produtos, materiais ou serviços em prol da causa. 

As empresas Patrocinadoras da Alegria destinam valores 
mensais, colaborando com a manutenção, ampliação 
e sustentabilidade dos projetos da Associação.

APOIO

EMPRESA

INSTITUCIONAL

PATROCINADORA DA ALEGRIA
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Escola Guilherme Vilares

Ariovaldo C A - Escola CETECC

São aqueles que contribuem mensalmente, doando 
qualquer valor. Com a doação, a partir de R$ 30,00 
mensais, o sócio tem 50% de desconto nos espetáculos 
teatrais e oficinas dos Cirurgiões da Alegria, e 20% 
de desconto nos produtos da lojinha.

Aline Batista Rocha

Ana Flavia Pires Xavier

Cristiane Abreu

Eliseu Pereira da Gloria

Fabiana Conz Weiler

Fábio Ponte

Francis Bastelli Berdague

Guilherme Testa da Gloria

Juliana Maria de Oliveira

Magda Venturini Costa

Massanori Takaki

Pietro Krauss Ferreira

Rafaela Pires Pereira

Regiane Cristina Testa da Gloria

Tiago Lira Abad

DOACOES˜˜
SóCIO
ESPORÁDICAS

MANTENEDOR DA ALEGRIA
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Eliseu Pereira 
Cirurgião Gaguelho

Tiago Abad 
Cirurgião Acerola
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CONSELHO DIRETOR
GESTÃO 2018 – 2022
Regiane Cristina T. da Gloria – Presidente 
Fábio Ponte – Tesoureiro 
Eliseu Pereira da Gloria –  Secretário 
 

CONSELHO FISCAL 
 
Ana Claudia Pires Pereira 
Carlos Fernando Bosco 
Roberto Bolognesi

ASSESSORIA
CONTÁBIL
Astro Escritório Fisco Contábil

ASSESSORIA
DE COMUNICAÇÃO
Álamo - Hub de Comunicação

ASSESSORIA
JURÍDICA
 
Ubirajara Gomes de Mello Advogados Associados

GRUPO
EXECUTIVO
Regiane Gloria – Coordenadora Administrativa 
Eliseu Pereira– Coordenador Geral  
Tiago Abad – Coordenador Artístico

EXPEDIENTE
BALANÇO 2019
Coordenação: Eliseu Pereira  
Edição/Redação: Regiane Gloria, Tiago Abad  
Revisão Projeto Gráfico e Diagramação: Álamo  
Colaboração: Guilherme Testa 
Fechamento desta Publicação: Dezembro de 2019 
Foto de Capa: Nelson Shiraga

ENDEREÇO
Rua Manoel Toledo Arruda 276 
Jd. Nova Europa Limeira/SP - CEP: 13482-014 
Telefone: (19) 3442-4651 e (19) 99236-5145 

cirur io s aa ria or r  
con a o cirur io s aa ria or r

REALIZAÇÃO
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Agora que você já conhece a gente, venha fazer parte 
desta linda história!

Envie um recadinho em nosso 
a s  com a frase:

Eu quero ser um Sócio Mantenedor da Alegria!

SÓCIO 
MANTENEDOR
DA ALEGRIA

SEJA
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Foto: Regiane Gloria

61



Foto: Regiane Gloria
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