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Mensagem
Quando comecei escrever esse texto fiquei um tanto apreensivo, pois,
essa é a primeira vez que escrevo uma introdução para o relatório anual, a
princípio fiquei feliz, mas, ao mesmo tempo preocupado com tanta
responsabilidade e além do mais, uma dúvida surgiu, será que você me
permite escrever um pouco do que passamos nesses dois anos de vida?
Diante do seu silêncio irei relatar este nosso desafio.

No início de 2006 quando idealizamos os Cirurgiões da Alegria a
princípio só queríamos trabalhar de palhaço no hospital, não tínhamos noção
de como esse sonho poderia se realizar; pois, até então, era somente um
sonho, sabíamos que ele só se realizaria através de muito trabalho, então...
Arregaçamos as mangas e passamos noites e noites trabalhando para
elaborar, estruturar e dar vida a esse corpo que hoje chamamos de Instituição,
basicamente ela se divide em duas partes: artística e administrativa, o artístico
é comparado a uma mola que quanto mais damos pressão mais energia ela
libera, porém precisa ser dosada, pois se ela é demais, não funciona, por isso o
empenho de todos envolvidos é fundamental para entender esse complexo
órgão parte integrante do corpo.
Já a administração é uma célula vital, durante esses dois anos
aprendemos que do lado de uma dupla boba de palhaços atuando no hospital é
necessário uma outra equipe séria que se empenha arduamente para gerir
recursos, manter e expandir o trabalho a outros hospitais, para que tudo
funcione perfeitamente bem é necessário a integração dessas duas equipes; o
corpo reconhece nelas o mesmo valor.
Ao finalizar esse relatório vejo o quanto trabalhamos e que todo
empenho e dedicação resultou na materialização de um sonho que está
consolidado nos ideais da nossa missão: “Despertar alegria nas crianças,
adolescentes e adultos hospitalizados através da arte do palhaço”.
Eliseu Pereira
Coordenador Geral

Programa Visita da Alegria
Hospitais Parceiros Visitados
 Hospital Mario Gatti
Hospital público referência para urgências, emergências e retaguarda de
serviços de diagnóstico e terapêutico na Região Metropolitana de Campinas,
com 230 leitos e cerca de 1.700 funcionários, o hospital atende em média
1.200 pessoas por dia, exclusivamente pelo Sistema Único de Saúde (SUS).
O lançamento oficial do nosso programa aconteceu no dia 24 de abril de 2007.
Hospital Municipal Doutor Mario Gatti / Campinas
Av. Prefeito Faria Lima, 340 - Pq. Itália
13036-902 – Campinas –SP
19-3772-5796
 Hospital Humanitária
Hospital Filantrópico contratualizado junto ao SUS, de média complexidade
com 81 leitos e atendimento em diversas áreas, fundado a mais de 70 anos.
Iniciamos o trabalho neste hospital no dia 25 junho de 2007
Sociedade Operária Humanitária/Limeira
Avenida Antônia Valverde Cruañes, 70 - Jd. Nova Itália.
13484-4000 – Limeira-SP
019- 3446-7700

Número de Visitas
Hospital Dr. Mario Gatti – Campinas / 2.923
Hospital Humanitária – Limeira / 994
Total de visitas em 2008 / 3.917
Total de visitas desde nossa fundação (2006-2008) / 7.114

Ações e Eventos
-Doação dos Cirurgiões da Alegria - Janeiro
A Associação Geração Futuro através do Programa de Educação Pré Escolar
PEPE, que atende jovens carentes do bairro Ernesto Kuhl e imediações,
recebeu dos Cirurgiões da Alegria a doação de um computador e um
bebedouro de água.
-Manhã de Doces – Março
Numa parceria entre Cirurgiões da Alegria e Limel Bagueteria, realizamos em
março, a Manhã de Doces, o evento aconteceu no estacionamento da Daura’s
Turismo. Quem participou além de contribuir com a manutenção do Programa
Visita da Alegria, levou para casa um delicioso doce.
-Centro do Idoso em Campinas – Abril
A convite da coordenadora do CRI, a enfermeira Carolina Belo Rodrigues os
Cirurgiões da Alegria estiveram na inauguração do Centro de Referência à
Saúde do Idoso (CRI) Prof. Dr. Sílvio dos Santos Carvalhal em Campinas, a
cerimônia de inauguração ocorreu às 9h com a presença dos palhaços Cirurgiã
Edufina e Cirurgião Gaguelho.
-Show Beneficente com Nowhere Banda - Maio
No dia 10 de maio nas dependências do salão social da Associação dos
Rotarianos de Limeira, a Banda apresentou o seu show, com o melhor do rockand-roll, anos 50, 60 e 70 e Jovem Guarda, o evento também contou com
interações dos palhaços.
-Circo de Xulé no Teatro Vitória – Maio
O espetáculo “Oras Bolas apresentado pelo Circo de Xulé”, com a participação
especial da Academia Espaço Olímpico, destinaram parte da renda arrecadada
com os ingressos aos Cirurgiões da Alegria.
-Festa Julina do Rotary - Julho
A convite da Associação dos Rotarianos de Limeira, participamos da tradicional
festa Julina, nas dependências de sua sede social.
-Semana Mundial de Amamentação – Agosto
O encerramento da Campanha aconteceu no Parque Cidade de Limeira, no
local estavam presentes os Hospitais: Unimed, Santa Casa e Humanitária, e a
convite os palhaços dos Cirurgiões da Alegria, a população era orientada sobre
a importância do ato de amamentar.
-Tarde da Pizza – Agosto
Limel Bagueteria novamente nossa parceira em mais um evento a Tarde da
Pizza aconteceu em seu estacionamento. Foram entregues cento e três pizzas
onde parte da renda contribuiu com a manutenção do Programa Visita da
Alegria.

- Wyeth Industria Farmacêutica faz doação – Outubro
Recebemos em outubro a doação de três notbooks, que em muito veio
contribuir para organização e infraestrutura necessária para a realização de
nosso trabalho.
-Cantata de Natal – Dezembro
A convite da Secretaria de Turismo e Eventos de Limeira os voluntários dos
Cirurgiões da Alegria estiveram no dia 17 de dezembro no coreto da Praça
Toledo Barros cantando lindas músicas natalinas.
-Industria Wyeth doa brinquedos a Campanha de Natal – Dezembro
Pelo terceiro ano consecutivo, em evento realizado no Hotel Rancho Silvestre,
em Embu das Artes -SP, recebemos a doação de 600 brinquedos, providos de
uma campanha interna realizada na indústria entre os seus colaboradores.
-Empresa Stampline doa brinquedos a Campanha de Natal – Dezembro
Recebemos a doação de 50 brinquedos que foram arrecadados em uma
campanha interna na empresa.
-Voluntários dos Cirurgiões da Alegria arrecadam brinquedos –
Dezembro
Os voluntários da Instituição arrecadaram 62 brinquedos.
-Hospital Mario Gatti recebe doação de brinquedos – Dezembro
Os voluntários dos Cirurgiões da Alegria e colaboradores da Industria Wyeth
juntamente com o Papai Noel estiveram no dia 23, na Pediatria e no PSI, um
momento de felicidade para os pequenos pacientes, que receberam a quantia
de cem presentes.
-Comunidade Santa Eulália recebe doação de brinquedos – Dezembro
Novamente a comunidade recebe a visita dos voluntários dos Cirurgiões da
Alegria e funcionários da Empresa Stampline que também colaboraram na
entrega dos brinquedos, foram distribuídos 300 brinquedos as crianças do
bairro.
-Comunidade São Paulo Apóstolo recebe doação de brinquedos –
Dezembro
A comunidade também recebeu dos Cirurgiões da Alegria duzentos e noventa
brinquedos.
-Inauguração do site dos Cirurgiões da Alegria - Dezembro
O site um sonho antigo da instituição, ele foi feito com muito carinho e tem
como objetivo principal mostrar, quem somos, o que fazemos, onde atuamos,
enfim, é um canal de informações, boas notícias e divulgação sobre o trabalho
do palhaço dentro e fora do hospital.

Treinamento, Desenvolvimento
Artístico e Espetáculos
Projetos Artísticos
Aprendemos com este trabalho e através de formação contínua que podemos
ultrapassar os limites do hospital e encontrar outros públicos, este tem sido
nosso empenho e nossa visão de sustentabilidade, para isso, saímos do
hospital e vamos ao encontro desses públicos em diversos lugares, por meio
de espetáculos, palestras, intervenções em empresas e escolas.
Projeto “O Palhaço na Escola”
“O Palhaço na Escola” é um espetáculo interativo para escolas de ensino
fundamental (1ª a 4ª série) onde é apresentada uma dezena de esquetes
(cenas curtas) criados a partir do encontro do palhaço com a criança
hospitalizada. Mais que isso, por meio deste espetáculo é que os Palhaços dos
Cirurgiões da Alegria traz ao público, esquetes tradicionais circenses,
brincadeiras e cantigas esquecidas lá na infância preservando e resgatando a
nossa cultura popular.
Projeto “Pé na Estrada Palhaço”
“Pé na Estrada Palhaço” é um espetáculo interativo para adultos e idosos, com
o objetivo de uma viagem ao passado relembrando antigos costumes, velhos
ditados, brincadeiras de infância e paródias com temas hospitalares.
Projeto “Auditoria da Alegria”
“Auditoria da Alegria” é um projeto audacioso onde uma dupla de palhaços leva
sua experiência artística a Empresas com o único objetivo de um exame
cuidadoso, sistemático e independente nas operações de alegria no ambiente
de trabalho, emitindo laudos sobre os níveis saudáveis no relacionamento com
o trabalho, entre colaboradores, implementando a criatividade e energia, com
uma quebra momentânea na rotina, transmitido de forma lúdica.
“Palestra Show”
A necessidade de falar da experiência vivida por dois palhaços, leva a uma
palestra onde o lúdico e o real se encontram, ministrada por Eliseu Pereira e
Katina de Sousa, que contam como tudo começou, a história que mudou suas
vidas, a metodologia da organização e o que os Cirurgiões Palhaços fazem no
hospital.

Treinamento
Palhaços em Rede
O programa, lançado pelos Doutores da Alegria em 2007, tem como objetivo
articular uma rede de relacionamento e cooperação, gerando impacto efetivo
no trabalho dos diferentes grupos e indivíduos que utilizam a figura do palhaço
para atuar periodicamente com crianças e adultos em hospitais.
Fizemos parte desta Rede e no encerramento das oficinas ficamos com o
compromisso
de
visitar
outros
grupos.
Mostra o seu que eu mostro o meu - Julho
Essa visita aos grupos recebeu o nome de “Mostra o seu que eu mostro o meu”
e tem como objetivo principal à troca de experiências artísticas e
administrativas.
O primeiro grupo a ser visitado foi, Hospalhaço de São
Bernardo do Campo - SP.
Mostra o seu que eu mostro o meu - Agosto
O segundo grupo que recebeu a visita dos Cirurgiões da Alegria foi, Operação
de Riso – São Caetano do Sul –SP.

Espetáculos
O palhaço na Escola - Setembro
O palhaço sai do hospital e vai para escola, isso mesmo, mas desta vez não é
para estudar e sim para dar início a esse Projeto. A primeira escola a nos
receber foi a Escola Ismael Pereira do Lago, onde 780 crianças puderam
assistir ao espetáculo.
Pé na Estrada Palhaço - Setembro
Fomos convidados pelo Grupo deTerceira Idade do Sesi Rio Claro, em
comemoração ao dia do vovô, a apresentar o espetáculo Pé na Estrada
Palhaço, estiveram presentes 118 idosos que interagiram e participaram da
viagem com os palhaços dos Cirurgiões da Alegria.
A Fórmula do Crescimento – Outubro
O espetáculo criado para comemorar os dois anos de nossa Instituição trouxe
ao público um pouco das maluquices que nossos palhaços aprontam nos
hospitais, além de uma nova descoberta besteirológica dos palhaços, “A
Fórmula do Crescimento”. No palco eles apresentam brincadeiras e histórias
criadas em conjunto com as crianças e adultos internados. Um espetáculo feito
para crianças de todas as idades que não precisam ficar internadas para ver os
palhaços!

Cabaré Palhaços em Rede – Novembro
Uma Rede de Palhaços, Várias Idéias, Muitas Bobagens. Para encerrar esta
primeira edição do projeto, os palhaços da rede montaram um cabaré com um
pouquinho do que andam fazendo por aí, cada um no seu hospital, na sua
cidade e mantendo viva esta rede de troca e aprendizagem!
A apresentação aconteceu no Teatro Denoy de Oliveira em SP para um público
de 200 pessoas.
Além de nós participaram do espetáculo os grupos:
Amigos do Nariz Vermelho - São Paulo
Doutores da Graça - Votuporanga
Operação Hospalhaço - São Bernardo
Dr. Picolé - Campinas
Operação de Riso - São Caetano do Sul
A orientação artística ficou por conta dos Doutores da Alegria.
O Palhaço na Escola – Dezembro
Agora foi a vez do Colégio São Benedito em Limeira receber o espetáculo,
participaram 400 crianças além é claro dos professores e diretores.

Um público de 1473 pessoas teve a oportunidade de assistir nossos
espetáculos e palestras.

Formação e Informação
Atendimento a Estudantes
Novos públicos que buscam conhecer mais o nosso trabalho:
Curso: Comunicação Social – Jornalismo
Escola: ISCA Faculdades - Instituto Superior de Ciências Aplicadas
Estudante: Roxane Erendira Regly

Curso: Comunicação Social com ênfase em Jornalismo
Escola: ISCA Faculdades - Instituto Superior de Ciências Aplicadas
Estudantes: Márcia Aparecida de Oliveira Lucato, Kendra Luana Martins
Renata Carrascosa dos Reis e Audre Cristina Alberguini

Curso: Psicologia
Escola: Universidade Paulista - UNIP - Campus Swift - Campinas – SP.
Estudantes: Djane Graciella Crispim.

Inscrição em Prêmio e Concursos
Projeto Cultura e Saúde

Encontros e Oficinas
Realizados em nossa sede.
No decorrer do ano foram realizadas em nossa sede várias oficinas internas
voltadas para o desenvolvimento artístico de nosso elenco e também externas
onde cada artista busca investir em suas habilidades artísticas, sua
manutenção e aprimoramento para o trabalho nos hospitais.
Fevereiro / Edson Pavarini Filho / Estudante de enfermagem da Unicamp /
Tema: Teoria e prática sobre cuidados e higienização Hospitalar.
Março / Derick Ap. Mossarrelli / estudante de Artes Cênicas /
Tema: Questionando o Clown.
Abril/ Regiane Glória/ Assistente Administrativa/
Tema: Oficina de produção de relatórios.
Maio / Katina de Sousa / artista palhaça /
Tema: Oficina de Maquiagem.
Junho/ Duplas de Palhaços
Tema: Criação de esquetes.
Julho / Edson Pavarini e Katina de Sousa /
Tema: Oficina de Improviso.
Agosto / Luanda Souza / estudante de música da UFSCar /
Tema: Vivência de musicalização e criação de instrumentos.
Setembro / Duplas de Palhaços
Tema: Encontro das duplas para ensaio da Peça Teatral
Outubro / João Mendes / músico
Tema: A música no contexto geral.

Difusão Cultural
Palestras

Encontro de Adolescentes com Cristo EAC – Agosto
Faculdade Unipinhal – Espírito Sto. Do Pinhal – Novembro

Mídia Eletrônica

 TV
Programa do Ivan – Sistema Jornal de Radio e Televisão – 12 Maio
Programa Hora da Verdade – Sistema Jornal de Rádio e Televisão – 25 Julho
Programa Casa e Cia - Sistema Jornal de Rádio e Televisão – 31Julho
Programa Casa e Cia - Sistema Jornal de Rádio e Televisão – 16 Outubro
Programa em Cena – Rede globo EPTV Campinas – 18 Outubro
 Radio
Radio Paraíso FM – Programa Bom Dia Mulher – 04 Março
Mídia Impressa

 Jornais
Jornal da Mulher – Gazeta de Limeira – 27 Janeiro
Caderno de Lazer - Gazeta de Limeira – 23 Fevereiro
Acontecendo– Jornal de Limeira – 24 Fevereiro
Local - Gazeta de Limeira – 25 Fevereiro
Cidades – Jornal de Limeira – 01 Março
Jornal da Mulher – Gazeta de Limeira – 02 Março
Local - Gazeta de Limeira – 28 Abril
Local - Gazeta de Limeira – 04 Maio
Cidades - Jornal de Limeira – 10 Maio
Saúde - Gazeta de Limeira – 08 Agosto
Capa e Cidades - Jornal de Limeira – 08 Agosto
Saúde - Gazeta de Limeira – 09 Agosto
Visão Empresarial Limeirense– Informativo ACIL – 28 Agosto
Geral - Gazeta de Limeira – 05 Outubro
Local - Gazeta de Limeira – 09 Outubro
Caderno de Lazer - Gazeta de Limeira – 11 Outubro
Jornal da Mulher - Gazeta de Limeira – 12 Outubro
Variedades – Jornal de Limeira – 18 Outubro

Histórias de Palhaços nos
Hospitais
Cenas do Cotidiano Hospitalesco
Sala de consulta Cirurgião Gaguelho espia pela fresta da porta entreaberta, lá
dentro...
Médico e uma bexiga amarela nas mãos da criança.
Gaguelho: - Trouxe a bexiga pro Doutor ver?
Criança: - Trouxe!
Gaguelho: - Ela está doente?
Criança: - Não...
Gaguelho para o médico: - Doutor, mas ela está amarela! E muito cheia!
Doutor: - É, está...
Gaguelho para criança: - A minha também fica assim... Depois de três dias
esvazia, e a sua?
Criança: - A minha não!
Doutor: - É bom esvaziar...
************
Na porta da maternidade, mães com seus bebes esperando para fazer exame
da orelhinha...
Gaguelho olha o recém nascido no colo da mãe se concentra e diz: - É
menino!!
Mãe: Sorri e acena afirmativamente com a cabeça.
Piriri para a mãe: - Não é possível!! Como ele consegue fazer isso!!
Mãe: - Não sei...
Gaguelho: - Olha para outro bebê, se concentra e diz: - É menina!!
Mãe: - Acertou!!
Piriri:- Cirurgião Gaguelho como você faz isso, onde aprendeu?
Gaguelho: - Na faculdade de besteirologia, naquele dia que você faltou à aula!!
Cirurgião Gaguelho (Eliseu Pereira)
Agosto- Hospital Humanitária – Limeira-SP

Na Oncologia a música...

Na oncologia a música tem guiado nossos passos...

Passo a passo, de longe, já chegamos cantando. A música abre a sala de
espera e depois nos leva a sala de quimioterapia. Mas, o que mais nos
surpreende é quando algum paciente nos toma o violão e começa a dar seu
show (isto nos é permitido deixar porque ali não estamos lidando com doenças
contagiosas). Este ato traz um envolvimento ainda maior do nosso trabalho
com os pacientes, por eles reconhecerem no outro, que mesmo estando
doente como eles, ainda assim conseguem alegria e disposição para música.
Isto tem um valor maior ainda, pois é algo que vem de alguém como eles e não
de um artista que esta lá para isto.

Este poder de reação do companheiro, fora a beleza de compartilhar sua arte,
por si só já é um grande exemplo e serve de espelho para os outros, ainda
mais em se tratando do show que tem nos oferecido seu Martiliano um senhor
negro de oitenta e tantos anos, ele vem na sua cadeirinha de roda, vestido de
terno, numa estica, que mais parece um famoso compositor de escola de
samba, pega qualquer instrumento que lhe dar na mão, e dá o show!!!

Toda a oncologia para pra ver e ouvir esta força, este exemplo, esta música.

Cirurgião Ereonildes (João Mendes)
Setembro- Hospital Mario Gatti - Campinas-SP

Caminhos
O homem não morre quando deixa de
viver, mas sim quando deixa de amar.
CHARLES CHAPLIN

Para caminhar basta por um pé em frente ao outro continuamente até o local
onde se deseja ir, assim o homem aprendeu e foi se dirigindo ao longo dos
tempos, deslocando-se a todos os locais jamais explorados e antes medonhos,
ao fundo dos oceanos, às mais altas montanhas, aos mais distantes países e
continentes, à Lua... Meu Deus... Chegamos à Lua!
E ainda continuamos a nossa caminhada... Um pé pós outro, e do meu lado há
várias pessoas, gente como eu, como você, gente que se apaixona, entristece,
gente que possui alegrias, segredos, vergonhas, medos, amor, gente que
possui sentimentos....
Estranhamento, por algum motivo não sabemos como caminhar até outras
pessoas, e como seres ditos racionais temos as nossas explicações, ora
devido á pressa, ora ao cansaço, ora as nossas velhas e entediadas desculpas
de nós mesmos para o nosso próprio espelho.
Já dizia o poeta "ir onde os mais corajosos nunca tiveram coragem de ir" e
onde fica esse local? É concomitantemente tão simples e complexa essa
resposta que desse paradoxo explico que a simplicidade para essa pergunta é
baseada nas palavras: o local referido é o coração das pessoas; e da
complexidade, feita a partir de sua ação: digo para tentar ir ao coração das
pessoas e comprovarás a minha afirmação.
Ir até o coração das pessoas é para poucos, para aqueles que enxergam além
dos problemas, para aqueles que possuem autenticidade, bondade, respeito,
alegria, amor...
E para isso está o mais bobo dos bobos, o palhaço, aquele que respira paixão,
que sente o doce aroma da amizade se aproximar, que vê o que os demais
não vêem: o que as pessoas têm de melhor e que precisam ser
potencializadas.
O palhaço brinca com a criança que está a sorrir, pára para observar uma flor

que está a nascer, e sente a dor pesada da mulher que chora ao receber a
notícia da morte do marido, o palhaço, um bobo, pára para viver... olhar...
sentir... ouvir... Respirar... Saborear...
Viver não é somente existir, é ir além do que se imagina, é quebrar barreiras, é
caminhar, andar, e para onde andamos? Para onde caminhamos? Qual o
nosso sonho? O que realmente amamos? O que eu quero? O que você quer?
Pare e pense por um segundo sobre essas questões, mas haja por uma
eternidade sobre o que realmente te faz amar, sonhar, andar e caminhar...
CirurgiãoTeotonto (Édson Pavarini Filho)
Setembro- Hospital Mario Gatti – Campinas-SP

Conversas
-Qual é o seu nome? – pergunta Piriri.
- Amanda - a garotinha deitada na cama responde.
- A-manga, nossa que nome engraçado - Gaguelho diz com ar de surpresa.
- Não, não é A-manga é Amanda - responde a garotinha.
Sem titubear Gaguelho diz:
- Aaaaaaaaaah!!!!! Entendi é A-manga.
- Naaaaão. Não é A-manga é Amanda - diz Piriri finalizando a confusão.
- Aaaaaaaaaaah!!!!!!! E qual é o nome da mamãe? Pergunta Gaguelho à
menina.
- Minha mamãe se chama Quitéria.
- Bactéria, nooooossa que nome diferente.
- Não. Não é Bactéria é Quitéria - diz a menina sob o olhar risonho de sua mãe.
Sem pestanejar Gaguelho diz:
- Piriri, sabe de uma coisa quando eu tiver uma filha vou colocar o nome dela
de A-mexerica.
Com essa frase inusitada Gaguelho se despede.
Piriri faz o mesmo e pensa alto:
-

Quando eu tiver uma filha irei chamá-la de A-pêra
Cirurgião Piriri (Marcos Olímpio)
Hospital Humanitária – Limeira-SP

Palhaço também fica sem graça, se coloca em cada situação!!!
De dentro das alas do hospital para termos acesso a sala onde nos trocamos
temos que descer uma escada, escada essa que também dá acesso ao
banheiro publico.Foi assim... Depois de fazer o trabalho de palhaço no hospital,
no período da manhã, eu Katina que tenho a personagem da Cirurgiã Edufina,
estava voltando do refeitório para tirar o descanso

do almoço.Quando eu

estava descendo a escada encontrei uma garotinha que gentilmente me sorriu
e acenou com mão, eu retribui o comprimento e desci, fui até a sala, peguei
minha escova e pasta de dente e fui ao banheiro...Mas antes disso havia tirado
o nariz de palhaço porque estava no momento fora do personagem.
Foi quando derrepente escutei uma voz bem fininha e baixinha quase um
sussurro que vinha do lado de fora do banheiro que dizia:
Mamãe a palhacinha esta aqui!!!
Eu entrei correndo dentro de um dos banheiros fechei a porta e fiquei bem
quietinha, porque estava sem nariz e não queria que ela me visse assim,
pensei que acabaria com a magia...Fiquei no banheiro fechada encolhida no
canto por alguns minutos, enquanto notava pela movimentação que ela me
procura, quando percebi que a agitação havia acabado, espiei e vi que ela
havia saído, aliviada acabei de escovar meus dentes e sai... Para a minha
surpresa a garotinha estava do lado de fora do banheiro encostada na parede,
ela me olhou sorrindo e disse:
Oi Palhacinha!!!!
Eu sem saber o que fazer e com vergonha, disfarcei coloquei a mão no nariz e
disse:
Oi garotinha... Sem que ela me perguntasse nada eu já fui logo me explicando
me enrolei toda na explicação e brinquei em dizer que estava com o nariz
escorrendo e por isso estava com a mão no nariz e era esse o motivo de ter
demorado tanto no banheiro.
Foi engraçado porque ela não disse nada, apenas Disse: Oi palhacinha !!! E
me olhou com um olhar maroto, me observou por alguns minutos sorriu e foi
embora. Eu fique ali parada por alguns segundos sem jeito, sem ação,

ai que me dei conta do havia acontecido no banheiro, cheguei a conclusão de
que eu era a criança e ela adulta!!!
Fui para sala me preparar para o período da tarde.
Cirurgiã Edufina (Katina de Sousa)
Junho- Hospital Mario Gatti – Campinas-SP

Relato de experiência
A visão do profissional da saúde

Venho através desta relatar minha experiência como Coordenador do
Departamento de Cirurgia geral e Especialidades Cirúrgicas do HMMG em
relação ao trabalho efetuado pelos Cirurgiões da Alegria no decorrer deste ano.
Antes disso, gostaria de expressar meu sentimento prévio ao início das
atividades, quando não imaginava os possíveis benefícios desse tipo de
trabalho numa enfermaria como a nossa, com pacientes adultos gravemente
enfermos e com funcionários freqüentemente insatisfeitos com a carga de
trabalho e com dificuldades de integração entre os membros da equipe.
Os Cirurgiões da Alegria Dr. Gaguelho e Dra. Edufina, vêm participando
de visitas às sextas-feiras na enfermaria, diagnosticando uma série de doenças
tais como: ansiedade, carência, medo, seriedade, tristeza, agressividade, etc. e
instituindo tratamento efetivos à base de muita alegria, muita música, muita
descontração e muita humanidade.
Após a visita dos Cirurgiões, além da alegria estampada no rosto dos
pacientes examinados, paira no ar um clima de intensa alegria entre todos os
funcionários da enfermaria, possibilitando de fato, uma grande integração,
outrora inexistente, entre os membros da equipe.
Acho que esse modelo deveria ser regra em todo hospital que tem como
um dos focos a humanização.

Dr. André Pierro
Coordenador do Departamento de Cirurgia
Geral e Especialidades Cirúrgicas do HMMG

Prestação de Contas
Demonstrativo Financeiro 2008

Receitas 2008
Parceiros
Parceiros – Campanhas de Marketing
Ger. Renda Palestras
Ger. Renda Eventos
Ger. Renda Produtos
Ger. Renda Espetáculos
Receitas Financeiras
Sócios Mantenedores
Outros (Saldo 2007)
Total

R$ 36.000,00
R$1.931,03
R$ 470,00
R$3.336,09
R$786,02
R$2.225,00
R$10,22
R$350,00
R$350,36
R$45.458,72

Despesas 2008
Programa de Hospitais
Treinamento Artístico
Comunicação e Marketing
Eventos e Espetáculos
Administrativo
Mobilização de Recursos
Taxas Bancárias e CPMF
Total

R$34.879,48
R$593,96
R$2.824,49
R$1.264,90
R$2.452,01
R$2.915,77
R$446,34
R$45.376,95

Parceiros e Apoiadores
Parceiros

A.F.Animações e Eventos
A.R. Tapeçaria
Bel Rio Modas
Cia da Alegria
Disk Solução
Dona Flor Boutique
Doutores da Alegria
Limel Bagueteria
Máquinas Chinelatto
Papelaria Brassali
Vip Produções Fotográficas

Apoiadores

A.R. Tapeçaria
Artplast Tecidos
Associação dos Rotarianos de Limeira
Astro Escritório Fisco Contábil
Banda Nowhere
Bel Rio Modas
Centro de Reabilitação Nutricional
Cia. da Alegria
Churrascaria Guaíba
Daura´s Turismo
Dona Flor Boutique
Gráfica Azul
Limel Bagueteria
Papelaria Brassali
Rede Doriamed
Secretaria de Obras e Transportes de Limeira
Secretaria Municipal da Cultura
Vip Produções Fotográficas

Cirurgiões da Alegria
Gestão 2008 - 2009
Conselho Diretor
Jonas Fonseca Junior – Presidente
Ricardo Aparecido Bueno Godoy – Secretário
Fabiana Cerquiari Massaro – Tesoureira
Derick Aparecido Mossarelli – Vice Presidente
Keila Maria Baeninger – 2ª Secretária
André Luis Stalberg Rodovalho – 2º Tesoureiro
Conselho Fiscal
Claudinéia Soares Prates Vieira
Carlos Henrique da Silva Amaral
Terezinha Sangy Miguel
Grupo Executivo
Coordenador Geral
Eliseu Pereira
Coordenadora Artística
Katina de Sousa
Assistente Administrativo
Regiane Glória
Assessoria Contábil
Astro Escritório Fisco Contábil
Assessoria Jurídica
Ricardo Aparecido Bueno Godoy
Elenco Artístico
Derick Mossarelli – Cirurgião Batutano
Edson Pavarini Filho – Cirurgião Teotonto
Eliseu Pereira– Cirurgião Gaguelho
João Mendes – Cirurgião Ereonildes
Katina de Souza - Cirurgiã Edufina
Marcos Olimpio – Cirurgião Piriri

Sede administrativa
R: Manoel Toledo Arruda 276 / Jd. Nova Europa - Cep 13482014 / Limeira / SP (19) 3442-4651
cirurgioes@cirurgioesdaalegria.org.br
www.cirurgioesdaalegria.org.br

