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O tempo passa e as coisas acontecem...
Ao escrever essas linhas e analisar as atividades que desenvolvemos durante este ano
vejo que o palhaço realmente cria na adversidade, é na dificuldade que se extrai o
melhor resultado e que podemos vencer todos os desafios e limitações para atingir
nossos objetivos.

O ano teve início com a turbulência financeira mundial, onde nosso maior desafio era
manter o Programa Visita da Alegria, para isso traçamos um planejamento, isso mesmo,
é até esquisito falar que palhaço planeja, basicamente nosso trabalho se desenvolve no
improviso, tudo criado na hora, feito em etapas para construir uma história e agora ter
que fazer um planejamento?

Então retiramos da gaveta alguns projetos, que se transformaram em produtos culturais,
assim chegamos a outros lugares como o teatro, escolas, empresas e grupos de terceira
idade, mostrando o nosso ofício ao público que não está hospitalizado. Todo esse
esforço somado aos eventos promovidos pela diretoria, voluntários e sociedade, além do
apoio financeiro de algumas empresas patrocinadoras garantiu a sustentabilidade do
programa de visitas.

Assim concluímos que o comprometimento com o trabalho prezando a ética e qualidade
nos dá a possibilidade de exercitar dia a dia a nossa missão e consolidar assim a
atuação do palhaço de hospital como profissão de futuro.

Eliseu Pereira da Glória
Coordenador Geral
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Programa Visita da Alegria
O Programa Visita da Alegria consiste em uma dupla de palhaços visitando crianças e
adultos de um mesmo hospital duas vezes por semana, 6 horas por dia durante o ano
todo, criando laços de amizade e cumplicidade com os pacientes seus parentes e
profissionais da saúde.
Nossas visitas não têm qualquer custo para o hospital ou para os pacientes e suas
famílias. Todos os artistas do programa, bem como os profissionais que trabalham nos
bastidores e que dão todo o suporte para que o programa Visita da Alegria aconteça,
são remunerados através de doações de empresas, sócios mantenedores, eventos e
através de nossas palestras.

•

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.

Situado na Avenida Antônia
Valverde Cruañes, 70 Jd.
Nova Itália - 13484-4000 –
Limeira-SP.
Iniciamos o projeto piloto no Hospital Humanitária de Limeira no dia 25 junho de 2007.
Em 2009 visitamos 1146 pessoas entre crianças, adolescentes e adultos.
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Hospital Municipal Dr. Mário Gatti
No mês de fevereiro houve necessidade de uma interrupção temporária do Programa
Visita da Alegria no Hospital Municipal Dr. Mário Gatti em Campinas, esta interrupção foi
necessária para elaboração do planejamento estratégico de um novo modelo de atuação
sustentável, onde, o objetivo principal é ampliar o alcance do nosso trabalho.

Agradecemos profundamente aos Profissionais da Saúde, Colaboradores, Médicos e
Gestores do Hospital, que nesses 28 meses de atividades tornaram possível cerca de
5930 visitas a crianças, adolescentes e adultos hospitalizados.

Total geral acumulado desde a nossa fundação (2006 -2009) - 8260 Visitas.
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Apresentações
A Fórmula do Crescimento
A comédia “A Fórmula
do Crescimento” é um
espetáculo

interativo

feito para crianças de
todas as idades desde
que

acompanhadas

pelos pais, é claro! É
uma oportunidade única
de

ver

no

palco

as

maluquices que nossos
palhaços aprontam nos
hospitais. Além de saber
da

nova

descoberta

besteirológica, a fórmula para crescer.

Apresentações em 2009:
Teatro Ataliba Barrocas em Cordeirópolis – 17 e 18/07
Teatro Vitória – 5º Mostra Municipal de Teatro de Limeira - 24/07
Premiação: 2º Melhor espetáculo, melhor ator – para Eliseu Pereira e melhor trilha
sonora para Eduardo Abreu.
Teatro Vitória em Limeira – 15/10
Teatro Renê Marcos Posi em Artur Nogueira – 07/11

Em 2009: 1.141 espectadores.
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Total acumulado desde a estréia: 1370 espectadores.
O Palhaço na Escola

O Palhaço na Escola é um espetáculo teatral para alunos de primeira a quarta série do
ensino fundamental, tem em seu objetivo encenar e resgatar as brincadeiras de rua e de
quintal, que ficaram esquecidas. Criando uma prática, hoje em dia não tão presente na
realidade infantil como antigamente devido às tecnologias existentes.

Em 2009:
Colégio Limeirense Objetivo - 4 Fevereiro - 190 espectadores.

Total acumulado desde a estréia: 1370 espectadores.
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Pé na Estrada Palhaço
Pé

na

Estrada

Palhaço

é

um

espetáculo para
adultos, consiste
em uma viagem
no tempo onde
os

palhaços
promovem

interações com o
público,
resgatando a sua
memória

com

cantigas,
cirandas e brincadeiras infantis, despertando a socialização, a pureza e o humanismo.
Trata-se de um aprofundamento no que o fazer rir e o brincar trazem as pessoas, a
surpresa da presença de um palhaço como conceito oposto à realidade, proporciona a
experiência de uma grande variedade de papéis e situações, estimulando a provar
diferentes reações.
Embarque nesta viagem!!

Em 2009:
SESI São Carlos - Grupo Terceira Idade - 25 de Julho - 50 espectadores.
Total acumulado desde a estréia: 168 espectadores.
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Auditoria da Alegria
O Palhaço sente a necessidade
da inserção do trabalho artístico
fora do ambiente hospitalar,
levando sua besteirologia as
empresas.

A

Auditoria

da

Alegria tem como objetivo a
visita ao ambiente de trabalho
implementando a criatividade e
energia,

com uma quebra

momentânea na rotina,
A especialidade do palhaço é
romper o convencional e inovar,
convidando a transformar de
maneira divertida e envolvente,
as cenas do cotidiano, sem rir
do palhaço, mas rindo com ele,
levantando um espelho para
que possamos juntos refletir
sobre a graça da vida.

Em 2009:
Laboratório Wyeth em Itapevi - 6 e 7 de abril
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Palestra Show
A palestra Show é
ministrada

pelos

idealizadores

da

Instituição, Eliseu
Pereira e Katina
de

Sousa,

que

contam a história
que mudou suas
vidas, como tudo
começou,
metodologia

a
da

Instituição e o que
os

Cirurgiões

Palhaços

fazem

no hospital. Uma
palestra onde o lúdico e o real se encontram.
Formatada de maneira a aliar e disseminar informação e entretenimento, com base no
humor característica fundamental do Programa Visita da Alegria.
Em 2009:
ETEC Dr. Carolino da Motta e Silva - Espírito Santo do Pinhal - SP - 240 espectadores.
Igreja Santa Ana – Limeira – SP - 5 Julho - 50 espectadores.
Total acumulado desde 2006: 916 espectadores.
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Intervenções
Participação no Midnight Clown dos Doutores da Alegria
Nos dias 11 e 12 setembro no
Teatro Jaraguá
dupla

de

em São Paulo a

palhaços

Cirurgião

Teotonto

(Edson

Pavarini)

e

Gaguelho

(Eliseu

Pereira)

foi

selecionada pela ONG Doutores da
Alegria,

para encenar o esquete

Melô do Hipocondríaco - música
baseada

em

pesquisa

besteirológica no Pronto Socorro.

Participação na Palestra dos Doutores da Alegria
No dia 24 de setembro no Teatro
Vitória em Limeira, novamente o
Cirurgião Teotonto (Edson Pavarini)
e Gaguelho (Eliseu Pereira)

a

convite da ONG Doutores da Alegria
participaram da palestra ministrada
por Ângelo Brandini com o esquete
Melô do Hipocondríaco.
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•

II Semana da Mulher de Iracemápolis – ACIAI e Jornal Agro – 3/3

•

Seminário Clown School “O Riso Como Ferramenta na Saúde”– Federação das
Unimeds do Centro Paulista – 12/5.

•

Evento da Associação Cultural dos Artistas e Técnicos de Limeira (ACARTE) Praça do Museu – 24/08

•

1° EMA - Encontro Multicultural - Associação Cultural dos Artistas e Técnicos de
Limeira (ACARTE) - 30/08 - Limeira Clube.

Mostra o seu que eu mostro o meu
Mostra o Seu que eu Mostro o Meu... peraí, calma!!
Não é o que parece, a frase é sugestiva, mas esse é o nome que damos a visitas a
nossa Instituição de outros palhaços ou grupos com objetivos próximos, ou seja, é
a continuação do que foi iniciado na primeira turma do Palhaços em Rede (Doutores
da

Alegria)

que

tem

por

objetivo, estabelecer

uma

rede

de

cooperação

entre indivíduos e grupos que atuam em hospitais, consolidando e fomentando a
causa da alegria através da arte, aliada a sustentabilidade, ética e qualidade das
relações, promovendo assim a troca de informações, visando o aprimoramento e o
crescimento administrativo, artístico e também para colocar a fofoca em dia, pois,
palhaço que se preza gosta de contar o que anda fazendo...

Nos visitaram em 2009:
•

Grupo Gandaia de Indaiatuba – Bruno César Ferreira – 27/10

•

Instituição Hospalhaço – São Caetano do Sul – 20 21 e 22/11

•

Grupo de Teatro Pingo D`água – Cordeirópolis – 22/11
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Tudo Vira História
O trabalho junto à criança e adultos internados rende muitas histórias pra contar,
mas, fora do ambiente hospitalar também tem outras histórias que fazem parte da
vida dos palhaços, sabemos que essas histórias com o tempo podem ser
esquecidas, então, faz parte do nosso trabalho relatar no caderno diário as cenas
marcantes, aproveite este momento e tenha uma boa leitura!

FOLCLORE
O folclore ou o universo universal formado por mitos, contos, danças, simpatias,
cantigas, ditados, parlendas, adivinhas, frases feitas, trava-línguas etc., inventados pelo
povo é exatamente do tamanho do infinito.
Entrar naquele quarto foi mais fácil do que andar pra frente, foi só dizer:
- Podemos entrar?
Apresentações feitas e do nada, aquele senhor, manda um trava-língua:
- Pedro tem o peito preto. Preto é o peito de Pedro. Quem disser que o peito de
Pedro não é preto, tem o peito mais preto que o peito de Pedro.
O Cirurgião Piriri sem titubear mandou:
- Quando digo digo, digo digo, não digo Diogo. Quando digo Diogo digo Diogo,
não digo digo.
Aquele simpático senhor sem pestanejar disse:
- Um prato de trigo para um tigre. Dois pratos de trigo para dois tigres. Três pratos
de trigo para três tigres.
O Cirurgião Gaguelho tentou um trava-língua dizer, mas se embananou todo.
Entrar naquele quarto foi como mergulhar no mágico universo das brincadeiras
com palavras que fazem parte de nossa cultura popular. Brincadeiras contadas de boca
em boca e reinventadas através dos tempos.
Trecho do relatório do Cirurgião Piriri (Marcos Olímpio) Hospital Humanitária - maio/ 09.
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SEGREDO DE PALHAÇA
Em mais um maravilhoso, estupendo e inacreditável dia de trabalho, os Cirurgiões
Gaguelho e Edufina se depararam com uma situação intrigante que os fizeram parar e
refletir.
Dois narizes vermelhos caminhavam e faziam suas consultas dentro e fora dos
quartos das enfermarias. Ao chegarem na pediatria, os dois Cirurgiões pediram
respeitosamente permissão para entrar naquele lugar, a garotinha que ali estava
internada dissera que não!
Então, rapidamente os dois palhaços saíram porta a fora, afinal o respeito ao desejo
da criança vem em primeiro lugar para um Cirurgião da Alegria, de tal modo que os dois
sujeitos atrapalhados entenderam a resposta da criança e seguiram com suas atividades
em outros quartos pelo hospital.
Passou-se o tempo e o plantão matutino havia acabado, logo, os dois
engenhosos Cirurgiões foram para o refeitório deliciar o almoço.
Antes de retornar para o plantão da tarde, Edufina que como sempre estava muito
apressada, deixou Gaguelho almoçando no refeitório.
Ao passar pelo corredor da enfermaria pediátrica, Edufina ouviu um chamado
daquele quarto que outrora havia pedido para eles saírem, o chamado dizia:
“- O palhaça, cadê o palhaço?”
- Edufina olhou para um lado, para o outro, e dirigiu-se ao encontro da menina
que estava parada na porta do quarto, ao se aproximar da garota, Edufina disse
baixinho:
“- Ele está chegando, foi almoçar!”
A menina com o dedinho na boca indicando silêncio, disse à palhaça:
“- Xiiiiiuuu, não fala para ele que estou aqui!”
A palhaça logo respondeu:
“- Tudo bem, não vou falar nada, vou guardar segredo!”
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A Menina sutilmente saiu da porta onde estava e foi até sua cama, deitou-se e repetiu
novamente um “Xiuu, não fala nada!”.
A palhaça saiu. Antes de voltar para o plantão vespertino, Edufina contara ao Gaguelho
o que acontecera e quando os dois passaram na frente daquele quarto, Gaguelho fingiu
que não a viu e os dois palhaços saíram conversando como se nada houvesse
acontecido.
Trecho do relatório da Cirurgiã Edufina (Katina de Sousa) Hospital Humanitária –
setembro/ 09

AS VOLTAS QUE O MUNDO DÁ...
O tempo e o tempo não para...
Já dizia a letra de uma música dos anos 80, de lá para cá parece que o tempo
está passando cada vez mais rápido, atualmente não temos tempo para certas coisas
que avaliamos não ser mais importantes em nossas vidas, nesse contexto faço uma
reflexão e digo que o tempo é fator predominante para estabelecer uma relação de
amizade e cumplicidade entre palhaços e médicos dentro de um ambiente adverso que
é o hospital.
Digo isso porque quando os Cirurgiões Gaguelho e Edufina adentraram o hospital
Humanitária pela primeira vez para implantar o projeto piloto do Programa de Visitas, o
sorriso era unânime por parte de todos, ops! Digo... Por quase todos, o Dr. Fernando
atrás de sua escrivaninha no consultório do PS, sempre demonstrava estar sério e
compenetrado no trabalho, com semblante de... de... de não quero conversa!!
A dupla de palhaço tinha receio de interagir com ele, até que certo dia ao entrar
no corredor ouviu-se uma voz grave que ecoou como um trovão dizendo – Não quero
palhaçada aqui! Vamos circulando, circulando...
Palhaço nessa hora fica sem saber o que fazer, o mais conveniente é obedecer
sem pestanejar, então a dupla iniciou uma sessão de rodopios, passando pela porta do
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consultório e seguindo corredor afora girando que nem pião, o sorriso do pessoal que
aguardava do lado de fora foi imediato e espontâneo, mas, uma dúvida pairou no ar. Será que ele falou sério ou estava brincando? Sei lá! Palhaço presencia cada coisa, tem
hora que brincadeira é coisa séria e coisa séria se transforma em brincadeira, mas para
saber mesmo só dando tempo ao tempo.
Na semana seguinte, Gaguelho e Edufina estavam ansiosos para ver qual seria a
atitude dele e para surpresa de todos ao passarem pelo corredor do PS a cena repetiu –
Não quero palhaçada aqui, vamos circulando... circulando... Era palhaço rodopiando
para todo lado, e assim foi durante várias semanas, até que um dia... Durante um final
de semana com vários eventos na cidade onde se reuniram grandes artistas do circo, ao
retornarmos ao Hospital fomos interceptados pelo Dr. Fernando todo empolgado
dizendo:
- No final de semana vários amigos seus vieram aqui para eu atender, tinha
gente com o pé torcido, mão quebrada, costela trincada, foi uma correria. Diante de
tanta empolgação Gaguelho emendou – Doutor, fui eu que distribuí os seus cartõezinhos
para eles, fiz a maior propaganda e digo mais, sabe que toda noite eu rezo para que
nunca falte serviço pro senhor, que a sala de espera esteja sempre cheia, mas só com
dorzinha de barriga, resfriadinho, coisinha simples mesmo... Nesse momento ele mudou
o semblante e com sua voz grave como um trovão foi logo dizendo – Não quero
palhaçada aqui!! Vamos circulando, circulando...
Trecho do relatório do Cirurgião Gaguelho (Eliseu Pereira) Hospital Humanitária – março /
09.

ENTRE O MEDO E A CORAGEM
Estava a caminhar por um de meus hospitais, quando ao passar pela sessão de
piscinas olímpicas, deparei-me com um anúncio referente ao recrutamento de artistas
para duas apresentações na cidade de São Paulo.
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Tal espetáculo destinava-se àqueles que realmente possuíam certa coragem para
enfrentar uma crítica especializada. Aliás, dizem por ai, que essa crítica especializada é
uma mulher tão má que solta raios pelos olhos.
Bom, como possuo infinitos dons artísticos, assim como muita coragem, não pude
ficar fora desta cerimônia. Além disso, convidei um velho “cumpadi” para estar ao meu
lado, com a finalidade de cantar uma velha canção criada pelo meu tataravô, o melo do
hipocondríaco.
Fiz o convite e Gaguelho aceitou de imediato, entretanto só havia um problema,
não tínhamos como chegar à cidade grande tínhamos que arranjar um transporte
eficiente, tranqüilo, confortável, esplêndido, digno de artistas como nós, e conseguimos!
Fomos de carroça puxada por um burrico que o meu cumpadi arranjou.
Chegamos ao teatro, tapetes vermelhos nos esperavam, holofotes pintavam os
céus, fogos de artifícios davam o ar da graça daquela noite, uma banda marcial
abrilhantavam os ouvidos da platéia no lado de fora da rua.
Entramos, cantamos como tenores e então ouvimos um silêncio que foi destruído
pela tilintar da respiração de Madame Silvi, crítica especializada, a sua língua parecia o
de uma cascavel e quando ela se pôs ao falatório, tampei meus ouvidos e fechei os
olhos.
Sim, porque não o faria, o medo é apenas um passo para a coragem, apenas
retornei com estes dois sentidos quando Gaguelho me sacudiu para sairmos do palco.
Percebi que meu velho cumpadi Gaguelho ficou catatônico por um bom tempo,
digamos que por cerca de uma semana, e depois de tudo que passamos, as suas
únicas falas eram sobre Madame Silvi, com detalhes que diria que meu velho
companheiro havia se apaixonado por aquela megera. Heita homi corajoso, sô!

Trecho do relatório do Cirurgião Teotonto (Edson Pavarini) referente à apresentação no
MIDNIGHT CLOWNS – INVERNO (Doutores da Alegria) setembro/09.
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Atendimento a Estudantes
Faz parte de nossa ideologia disseminar o conhecimento e nossas experiências aos
alunos que buscam conhecer mais o nosso trabalho.
•

Curso: Comunicação Social Publicidade e Propaganda

ISCA Faculdades - Instituto Superior de Ciências Aplicadas – Limeira-SP
Aluno Coordenador: Felipe Luis Lang Esteves de Oliveira
•

Curso: Pegagogia - Unicoc – Descalvado-SP

Aluno Coordenador: Denise Bertini Testa
•

Curso: Educação Física - Fundação E. Ometto – Uniararas – Araras-SP

Aluno Coordenador: Denis Menezes
•

Curso: Propaganda e Marketing - Faculdade Anhanguera – Limeira-SP

Aluno Coordenador: Anderson Douglas de Souza, Fabiano Dias
•

Curso: Captador de Recursos - Escola: Senac – Limeira - SP

Aluno Coordenador: Marcos Roberto de Lima.

Em 2009 atendemos 16 estudantes - Total acumulado desde 2006: 27 estudantes
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Editais, Congressos e Prêmios
Prêmio Expressão Regional
Agradecemos o recebimento do
IX Premio Expressão Regional,
oferecido pela Revista Expressão
Regional

,

reconhecimento

visando
ao

o

valioso

desempenho e relevantes serviços
prestados a comunidade.
A premiação ocorreu no dia 26 de
Junho de 2009, no Salão Social do
Instituto Cultural Ítalo Brasileiro.
Representaram a Instituição: André Rodovalho, Mariane Rodovalho, Regiane Glória,
Eliseu Pereira da Glória, Katina de Sousa, Ivana Fonseca e Jonas Fonseca Júnior
(Presidente).

•

Moção de Aplausos - Vereadora Nilce Segalla - Câmara Municipal de Limeira 02/02/2009.

•

5º Prêmio Melhores do Ano - Jornal Agro Industrial e Comercial de Iracemápolis e
Revista Vitrine – 12/05/2009.

•

Desafio Reinventando uma vida mais saudável – Changemakers da Ashoka.

•

International Psycho-Oncology Society Ipos 11th World Congress of PsychoOncology Vienna, Austria.

•

Conferência Municipal de Cultura – Câmara Municipal de Limeira - 17/10/2009
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Eventos
Manhã da Torta – 21 de Março
Realizamos a Manhã da Torta na Limel Bagueteria.
Foram vendidas 149 tortas.

Tarde da Baguete – 9 de Maio
A Limel Bagueteria é novamente nossa parceira na Tarde da Baguete.
Foram vendidas 111 baguetes.

Feijoada Solidária – 12 de Julho
No Buffet da AF Animações e Eventos aconteceu a 1ª Feijoada Solidária, a
boa música do Grupo Cunhatã abrilhantou o evento.
Foram vendidas 130 feijoadas.

Manhã da Torta – 19 de Setembro
Limel Bagueteria abriu suas portas para nos receber em mais uma Manhã da
Torta.
Foram vendidas 73 tortas.

Jantar Dançante no Clube do Independente F.C. – 14 de Novembro
O 1º Jantar Dançante dos Cirurgiões da Alegria em parceria com o Centro de
Reabilitação Nutricional João Ometto – CREN, aconteceu no salão social do
Independente Futebol Clube, a animação musical ficou por conta da Banda
Terra Brasilis e o cardápio foi elaborado pelo Buffet Limel, o evento arrecadou
recursos para a manutenção e expansão dos programas das instituições, 207
pessoas prestigiaram o evento.
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Ações de Marketing
AF animações e Eventos
No dia 16 de maio aconteceu no bufet da AF Animações e Eventos o porco no
rolete, onde parte da renda foi revertida em prol dos Cirurgiões da Alegria.
100 pessoas colaboraram.

Integração Entre Voluntários
Polenta do Sr. Flor - 1ª edição
Aconteceu na sede dos Cirurgiões da Alegria na noite de 29 de agosto a
Polenta do Sr. Flor – (1ª edição), o evento reuniu 30 pessoas entre voluntários,
diretores e colaboradores para saborear a deliciosa iguaria com rúcula e
agrião.

Confraternização - 2ª edição
No domingo dia 15 de fevereiro aconteceu na chácara do Góes a
confraternização dos voluntários, diretores e colaboradores, o evento reuniu
28 pessoas, o cardápio foi um delicioso churrasco acompanhado com arroz
branco e saladas.
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Ações Sociais
Doação de um bebedouro de água – Novembro
Foi doado um bebedouro de água refrigerado para a Associação Biblioteca
Brinquedoteca Viajando na Leitura que atende jovens carentes do bairro
Jardim Ernesto Kuhl e imediações.

Laboratório Wyeth/ Pfizer doa brinquedos a Campanha de Natal –
Dezembro
Pelo terceiro ano consecutivo a indústria Wyeth/ Pfizer doa 300 brinquedos,
providos de uma campanha interna realizada entre seus colaboradores.

Doação de 300 brinquedos a Comunidade Santa Eulália – Dezembro
Pelo terceiro ano consecutivo a comunidade recebe a doação dos brinquedos
que foram entregues as crianças assistidas pela Pastoral da Criança.

Empresa Limeirense doa brinquedos a Campanha de Natal - Dezembro
Pelo segundo ano consecutivo uma Empresa da cidade de Limeira doa 150
brinquedos, providos de uma campanha interna realizada entre seus
colaboradores.

Doação de 150 brinquedos ao CREN - Dezembro
Este é o primeiro ano que o Centro de Reabilitação Nutricional João Ometto é
beneficiado com a doação de 150 brinquedos.
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Inserções na Mídia
Televisão
Programa Hora da Verdade – Sistema Jornal de Rádio e Televisão – 21 Janeiro
Programa Casa e Cia - Sistema Jornal de Rádio e Televisão – 05 Fevereiro
TV Claret - 18 fevereiro
Programa Vitrine Brasil – Iracemápolis- Ednei Pereira – TV Mix - 03 Março
Programa Café com Você – Hilda Costa – TV Mix – 21 Maio
Programa Hora da Verdade – Sistema Jornal de Rádio e Televisão – 30 Junho
Programa Fatos e Notícias - Sistema Jornal de Rádio e Televisão – 07 Julho
Programa Hora da Verdade – Sistema Jornal de Rádio e Televisão – 13 Julho
Programa Café com Você – Hilda Costa – TV Mix - 13 Julho
Programa Fatos e Notícias - Sistema Jornal de Rádio e Televisão – 14 Julho
Programa Casa e Cia - Sistema Jornal de Rádio e Televisão – 15 Julho
Programa Fatos e Notícias - Sistema Jornal de Rádio e Televisão – 15 Julho
Programa Fatos e Notícias - Sistema Jornal de Rádio e Televisão – 16 Julho
Programa Fatos e Notícias - Sistema Jornal de Rádio e Televisão – 17 Julho
Programa Café com Você – Hilda Costa – TV Mix – 04 Agosto
Programa Vitrine Brasil – Ednei Pereira – Iracemápolis – TV Mix - 01 Setembro
Programa do Povo – TV Mix – Santiago Lourenço – 14 Outubro
Programa do Nosso Jeito – TV Mix - Markia Rossin e Sergio Moreira – 14 Outubro
Programa RB Produções – TV Mix – Reinaldo Bastelli – 15 Outubro
Programa RB Produções – TV Mix – Reinaldo Bastelli – 10 Novembro
Programa Fatos e Notícias - Sistema Jornal de Rádio e Televisão – 15 dezembro
Rádio
Radio Paraíso FM – Programa Bom Dia Mulher – 20 Janeiro
Radio Paraíso FM – Programa Edi Carlos – 13 Julho
Radio Vera Cruz FM – Programa do Cabrine-Cordeirópolis – 16 Julho
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Mídia Impressa
Jornal
Cidades – Jornal de Limeira – 25 Janeiro
Local - Gazeta de Limeira – 03 Fevereiro
Variedades - Gazeta de Limeira – 08 Fevereiro
Agro Industrial e Comercial – Iracemápolis - SP - 07 Março
Caderno de Lazer - Gazeta de Limeira – 21 Março
Caderno de Lazer - Gazeta de Limeira – 16 Maio
Local - Gazeta de Limeira – 17 Maio
Visão Empresarial Limeirense– Informativo Acil – 20 Maio
Jornal da Mulher – Gazeta de Limeira – 17 maio
Acontecendo – Jornal de Limeira – 24 Maio
Acontecendo – Jornal de Limeira – 28 Junho
Local - Gazeta de Limeira – 19 setembro
Local - Gazeta de Limeira – 14 novembro
Jornal de Limeira – 13 dezembro
Local – Gazeta de Limeira – 15 de dezembro

Revistas
Expressão Regional –n 177
Revista Vitrine – VI de abril 2009
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Prestação de Contas
Demonstrativo financeiro 2009
Receitas 2009
Parceiros

R$ 2.700,00

Parceiros – Campanhas de Marketing

R$

690,00

Ger. Renda Palestras

R$

940,00

Ger. Renda Eventos

R$ 3.477,00

Ger. Renda Produtos

R$ 3.115,00

Ger. Renda Espetáculos

R$ 7.781,20

Receitas Financeiras

R$

1,97

Sócios Mantenedores

R$

240,00

Outros (Saldo 2008)

R$

679,44

Total

R$20.238,31

Despesas 2009
Programa de Hospitais

R$ 9.890,03

Comunicação e Marketing

R$ 2.381,14

Eventos e Espetáculos

R$ 1.595,82

Administrativo

R$ 3063,00

Mobilização de Recursos

R$ 2.272,00

Taxas Bancárias e CPMF

R$

Total

R$19.617,39

415,40
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Empresas Patrocinadoras da Alegria

Empresas Apoiadoras da Alegria
Astro Escritório Fisco Contábil

Thimar Confecções

Vip Produções Fotográficas

Gráfica Azul

Churrascaria Guaíba

CREN - Centro de Reabilitação

Grupo Cunhatã

Nutricional João Ometto

Banda Terra Brasilis

Grupo de Teatro Pingo D`Água

Lançhão & Cia

Mídia Apoiadora
Gazeta de Limeira

Rádio Paraíso FM

Jornal de Limeira

Rádio Vera Cruz FM

Jornal Visão Empresarial (ACIL)

Revista Vitrini

Jornal Agro Industrial e Comercial

Revista Expressão Regional

Sistema Jornal de Rádio e Televisão

TV Mix Regional

EPTV - Campinas

TV Claret – Rio Claro
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Cirurgiões da Alegria – Despertando Sorrisos
Conselho Diretor - Gestão 2008-2010
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 da Glória
Coordenadora Artística
Katina de Sousa
Assistente Administrativo
Regiane Glória
Assessoria Contábil
Astro Escritório Fisco Contábil
Assessoria Jurídica
Ricardo Aparecido Bueno Godoy
Elaboração de Projetos
Regina Cavallaro
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Palhaços

Edson Pavarini Filho

Eliseu pereira

Katina de Souza

Marcos Olímpio

Cirurgião Teotonto

Cirurgião Gaguelho

Cirurgiã Edufina

Cirurgião Piriri

Já estiveram conosco:
Dérick Mossareli - Cirurgião Batutano
João Mendes – Cirurgião Ereonildes
Laércio Valvassoura – Cirurgião Lauscura

Sede Administrativa
R. Manoel T. Arruda 276 / Jd. Nova Europa - Cep 13482014 / Limeira / SP(19) 34424651
cirurgioes@cirurgioesdaalegria.org.br
www.cirurgioesdaalegria.org.br
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