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 A Materialização 

 
Quando penso no futuro dos Cirurgiões da Alegria tenho algumas visões e o 

que mais quero é que elas se materializem. Ao completar quatro anos vejo que a 

materialização está acontecendo a todo instante, em certos momentos nos 

deparamos com situações difíceis, mas no mesmo instante voltamos o pensamento 

para o trabalho lá no hospital. Lá as dificuldades são superadas a cada instante. 

Uma hora a criança está mal e dali a pouco desce da cama e sai correndo corredor 

afora. Isso nos ajuda a ter forças e superar as dificuldades. 

 

Neste ano temos muito a comemorar: o apoio do Ministério da Cultura nos 

possibilitou estruturar e melhorar a qualidade dos nossos atendimentos; abrimos as 

portas da nossa sede “Espaço Oficina” para o público interessado em conhecer o 

trabalho dos Cirurgiões da Alegria de pertinho, neste espaço foram realizados 

espetáculos e encontros artísticos com objetivo de troca e reflexão para o 

desenvolvimento da economia da cultura, fomentando a arte do palhaço como ofício; 

em novembro retornamos ao Hospital Municipal Dr. Mário Gatti em Campinas:  e,  

em dezembro fomos agraciados com o prêmio “II Prêmio Cultura e Saúde 2010”. 

 

Hoje olhando para a Instituição percebo uma comunidade se formando em 

torno de uma causa, são pessoas que assim como nós acreditam na cultura da 

alegria e no poder transformador que é gerado através dela. Estamos descobrindo 

que podemos fazer mais e melhor, afinal em nosso cotidiano tudo acontece na hora 

certa, como a interação com a criança no hospital vai se descobrindo aos poucos. 

Erramos tentando acertar, assim também é na vida, vivemos de acertos e erros e o 

palhaço extrai do erro o melhor de seu ofício, a gargalhada alheia.   

 

Eliseu Pereira da Glória 
Coordenador Geral 
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                 Programa Visita da Alegria 
Em 2010 o programa completou quatro anos, chegando a dez mil visitas às crianças 

e adultos hospitalizados. 

Que consiste em uma dupla de palhaços visitando  crianças e adultos de um hospital 

parceiro, uma ou duas vezes por semana, (dependendo da quantidade de leitos) 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 Lei de Incentivo (Lei Rouanet), doações de 

empresas, ações de marketing, sócios mantenedores, eventos, venda de 

espetáculos e palestras.   

 
 Hospitais Parceiros:  

 
Hospital Humanitária - Limeira 

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 – Limeira-SP. 

Iniciamos o projeto piloto no dia 

25/06/2007. 

 

Em 2010 visitamos 1543 pessoas entre crianças e adultos.  
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Hospital Municipal Dr. Mário Gatti - Campinas 

 

 

Tal qual a música, 

 

Estou de volta ao meu aconchego, trazendo na mala  bastante saudades... 

  

 

 No mês de novembro reiniciamos as 

visitas, uma vez por semana, no 

Hospital Mário Gatti, nos setores da 

oncologia e clínica médica - MI. 

 

 

...querendo um sorriso sincero e um 

abraço... 

 

 
 Agradecemos carinhosamente os 

profissionais da saúde, 

colaboradores, médicos e gestores 

do hospital, que nos acolheram. 

 

De novembro a dezembro de 2010 

visitamos 255 pessoas entre crianças 

e adultos. 

 

 

 
Total geral de visitas desde a fundação (2006 - 2010)  - 10.058  Visitas. 
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                       Relatório quantitativo 
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                              Apresentações  
 AJUNTAMÉDICA - 2010 

 
Palhaço arquiteta muita coisa e gosta de mostrar tudo o que inventa. 

É com essa ideologia e com muita alegria que abrimos as portas do “Espaço 

Oficina”, sede dos Cirurgiões da Alegria, para apresentar o Espetáculo Ajuntamédica 

- 2010. 

O espetáculo tem por finalidade mostrar as peripécias e invenções dos palhaços no 

hospital e fora dele, dar oportunidade para outros artistas convidados apresentarem 

seus trabalhos propiciando a troca e a manutenção da besteirologia e da bobeira, 

ingredientes indispensáveis e necessários em nosso cotidiano. 

 

Dia 27 fevereiro 

Artistas convidados: 

Eduardo Abreu, Caroline 

Gomes, Hugo Delariva, 

Denis Menezes (Grupo 

Medicina do Riso – 

Americana), Sérgio 

Bertagnolli (Núcleo 

Musical Vive Melhor 

Quem Samba) e Marcos 

Lima (Grupo Toc 

Percussivo). 

60 espectadores.  
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Dia 24 abril  

 

Artista convidado: Fabrício Baliani,  

 

40 espectadores.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Dia 26 Junho 

Artistas convidados: 

Ramon Sacilotto, 

Wladimir Vaz (Grupo 

Colcha de Retalhos), 

Marcos Lima (Grupo 

Toc Percussivo),  

Sérgio Bertagnolli 

(Núcleo Musical Vive 

Melhor Quem 

Samba), Tiago Abaad, Gilberto Kido e André Correia (Grupo Operação Hospalhaço – 

São Paulo)  

52 espectadores.  
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 Dia 28 de agosto  

Artistas convidados: Marcus 

Vinicius Mazieri Campo,  Mauricio 

Caetano da Silva, Bruno César 

Ferreira e Ronaldo Gabriel Cavalli 

(Grupo Gandaiá - Indaiatuba), 

Sérgio Ricardo (Núcleo Musical 

Vive Melhor Quem Samba), 

Vladimir Vaz (Grupo Colcha de 

Retalhos) e Marcos Lima (Grupo 

Toc Percussivo) Guilherme Testa 

(Fotografia). 

 58 espectadores. 

 
 

Dia 27 de novembro  

Artistas convidados: Derick 

Mossarelli, Wilson das 

Neves (Núcleo Musical 

Vive Melhor Quem 

Samba), Marcos Lima 

(Grupo Toc Percussivo), 

Anneliese Caneo e Denis 

Menezes (Grupo Medicina 

do Riso – Americana), Tiago Abad e Cris Abreu (Grupo Operação Hospalhaço – São 

Paulo), Robson Barboza e Rene Minardi (Fotografia), Guilherme Testa (Iluminação). 

57 espectadores  

 

Total de espectadores no ano 267. 
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 Uma Viagem no Tempo 

Um espetáculo nostálgico que faz  

uma reflexão, sobre o passado, 

presente e o futuro na visão do 

palhaço. Passando pelo túnel do 

tempo você vai se emocionar e se 

divertir com a chegada do velho 

trem de fogo na estação, a banda 

de música a tocar recepcionando 

os artistas e ilustres cidadãos que 

regressam á sua cidade. 

“Uma Viagem no Tempo” é um espetáculo onde a ficção e a realidade se misturam a 

todo instante. Façam suas malas e embarquem nesta viagem! 

Estréia: Teatro Vitória 450 espectadores. 

 

 A Fórmula do Crescimento  

Uma comédia interativa feita 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 2010: 

Teatro Ataliba Barrocas em Cordeirópolis – 14 maio – 140 espectadores.  

Total acumulado desde a estréia em 2008:  1510 espectadores. 
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 O Palhaço na Escola 

 

Um espetáculo teatral que leva o palhaço á escola resgatando as brincadeiras de rua 

e de quintal: Aquelas... Que ficaram esquecidas! 

 

 

Em 2010:  

CREN –Centro de Reabilitação Nutricional João Ometto  - 12 março – 30 

espectadores. 

APAE Cordeirópolis – 26 agosto – 150 espectadores.  

 

Total acumulado desde a estréia em 2008:   

1550 espectadores.  
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 Auditoria da Alegria  

 

O Palhaço sente a necessidade da inserção do trabalho artístico fora do ambiente 

hospitalar, levando sua experiência ás empresas. Esse trabalho tem como objetivo 

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. 

  

 

Em 2010: 
 
Laboratório  Wyeth / Pfizer em Itapevi – 2 a 6 agosto 

Laboratório Schering – Santo Amaro – 18 outubro 

Grupo Pão de Açúcar – São Paulo – 15 dezembro  
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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 dos Cirurgiões da Alegria, como tudo 

começou, a metodologia da Instituição e o que os Cirurgiões Palhaços realizam no 

hospital. Uma palestra onde o lúdico e o real se encontram. 

A palestra é organizada aliando informação e entretenimento que é fundamental do 

Programa Visita da Alegria. 

 

Em 2010: 

ACIAI  3ª Semana da Mulher de Iracemápolis - 5 março - 40 espectadores. 

Faculdade Anhanguera Limeira – 17 maio – 50 especatadores 

Teatro Municipal José Stivanin – Andradas MG -  14 maio -  200 espectadores 

Rede Social SENAC Limeira – 22 outubro – 90 espectadores 

ECC – Igreja São Benedito Limeira – 19 novembro – 55 espectadores  

Total acumulado desde 2006:  916 espectadores. 
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                               Intervenções 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1º Encontro Nacional de Palhaços dos Doutores da Alegria – 4 a 7 setembro. 

 

Apresentação no festival regional NOSSA ARTE da APAE Cordeirópolis -18 março  

Intervenção na Empresa Carmelo Fior – 14 maio 

Apresentação no 1º Vira Virou Limeira – 14 setembro 

Apresentação no Grêmio Recreativo Carmelo Fior  - Cordeirópolis – 16 outubro 

Apresentação da Semana Unimediana – UNIMED Limeira – 18 outubro 

Intervenção na Empresa Carmelo Fior – 9 setembro 

Apresentação na UNICAMP – Campinas – 25 outubro 

Intervenção na confraternização da Empresa Máquinas Furlan – 18 dezembro 
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        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 dado ás visitas dos 

Cirurgiões da Alegria a outras instituições, palhaços ou grupos com 

objetivos próximos. 

Os objetivos são: estabelecer uma rede de cooperação entre indivíduos e grupos 

que atuam em hospitais consolidando e fomentando a causa da alegria através da 

arte, promover a troca de informações visando o aprimoramento, o 

crescimento administrativo, artístico e não menos importante: Colocar a fofoca em 

dia porque palhaço que se preza gosta de falar, dizer, contar, explicar e papagaiar 

sobre tudo. 

 

Em 2010: 

Grupo Vive Melhor Quem Samba – 17 junho  

Oficina ao grupo Gandaiá - Indaiatuba -14 março   

 

Oficina do projeto piloto “Mostra o 

seu, que eu mostro o meu” ao 

grupo Gandaia. 

 

 

 

 

 

De 2008 a 2010 total geral de grupos atendidos 6.  
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                         Tudo Vira História  
 

O trabalho junto à criança e adultos internados rende muitas histórias pra contar. 

Aproveite este momento e tenha uma boa leitura! 

 

 O RESFRIADO DA CIRURGIÃ EDUFINA 

Ao chegar no hospital encontrei a Cirurgiã Edufina saindo do banheiro ostentando 

um enorme barrigão, levei sustão e quase caí no chão. Sei que ela gosta de 

melancia, sei também que ela é gulosa e come vários pedaços, agora comer uma 

inteira? Impossível!!  

Perguntei assustado: 

- O que aconteceu Edufina? 

- Esse é um novo tipo de resfriado, é o “resfriadão do barrigão”. Peguei porque andei 

descalço, tomei gelado e pulei carnaval. 

É... Depois da gripe suína pode ser que chegou a vez do “resfriadão do barrigão”. Na 

minha opinião, resfriado que se preza escorre o nariz, dá febre, espirra toda hora e 

fica jururu. A Edufina não apresentava nenhum desses sintomas, ao contrário, dentro 

do vestido vermelho com listas brancas seu corpo se contorcia mais do que nunca, 

parecia estar feliz com o resfriado. E mais, além da barrigona, estava diferente a 

cabeleira, que dias atrás estava lisa avermelhada de chapinha definitiva, (com 

retoque uma vez por mês), agora está preta, encaracolada e mais sarará do que 

nunca! 

Minutos depois encontramos no corredor as exterminadoras de bactérias e vírus do 

hospital que exclamaram!: 

- Edufina, que barrigão grandão!!!!!!!!!! 
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Edufina disse que pegou um novo resfriado: o terrível “resfriadão do barrigão”. As 

exterminadoras ficaram cochichando e nós continuamos a nossa caminhada. 

Ao chegarmos no balcão de enfermagem, o pessoal perguntou que terrível resfriado 

era aquele. É incrível como as notícias andam rápido nesses tempos de internet!! 

Todos já estavam sabendo do resfriado. Até falavam que ela só ia sarar ao 

completar nove meses. Em meio ao falatório perguntaram se eu também estava 

resfriado.  Sem pestanejar disse: 

 - Nunca peguei um resfriadão desses, nem em sonho, esse que dá barrigão não!! 

Nem pensar! Não tomo gelado, não ando descalço e nem pulo carnaval! 

 

Cirurgião Gaguelho (Eliseu Pereira)  

Hospital Humanitária - Março. 

 
 A PARTIDA DE TRUCO 

Lá no final do corredor, uma mesa, dois pacientes sentados com cartas de baralho 

na mão. Num piscar de olhos Edufina está ao lado da mesa. Filha de truqueiro 

profissional e a rainha do truco que é, pergunta: 

- É truco? Vocês estão jogando truco? 

Empolgada, pois há muito tempo não via ninguém com disposição para jogar uma 

partidinha, ela grita: 

- É truco? Vocês estão jogando truco? 

Gaguelho meio sem jeito, pois é mais centrado que Edufina diz: 

- Controle-se Edufina. Olha a ética! Você é uma cirurgiã respeitada! 

Edufina sem muita paciência com Gaguelho pergunta: 

- Estão precisando de parceiros para jogar? Eu e o Gaguelho somos ótimos 

jogadores!  

Gaguelho diz: 

- Edufina eu não sei jogar nada!  
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Edufina brava e ansiosa pra jogar diz: 

- Sabe sim!  

Os pacientes concordam e a partida começa. Era pra ser o melhor jogo do mundo! 

Isso se o Gaguelho entendesse os sinais do jogo de truco e as regras... 

Pra quem joga truco tem alguns sinais como piscadinha, lingüinha pra fora entre 

outros. A piscadinha quer dizer Zap, a carta com o maior valor. A Edufina saiu com 

um Zap e ao piscar para o Gaguelho começa a confusão. Ele se irrita, levanta, joga 

as cartas e saí da mesa de truco dizendo: 

- Esse jogo pra mim não dá! Eu sou um cirurgião sério, sou um cirurgião de respeito 

não vou participar dessa safadeza. Por enquanto a Edufina só esta piscando mas 

logo sai beijando todo mundo. 

 

Cirurgiã Edufina (Katina Sousa)  

Hospital Municipal Dr. Mário Gatti – Novembro. 

 

                Atendimento a Estudantes                                                                         
Faz parte de nossa ideologia disseminar o conhecimento e nossas experiências aos 

alunos que buscam conhecer mais o nosso trabalho. 

  

Curso: Enfermagem – Faculdade Anhanguera – Limeira-SP 

Aluno Coordenador: Vanessa de Paula - 9 estudantes 

Curso: Administração – Faculdade Anhanguera – Limeira-SP 

Aluno Coordenador: Regiane Gloria - 1 estudantes  

 

Em 2010 atendemos 10 estudantes. 

Total acumulado desde 2006:  37 estudantes 
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            Editais, Congressos e Prêmios                                                                                                                                                                                                                                                                               
  

 6ª Prêmio Empresarial  

É oferecido pelo Jornal Agro, 

visando o reconhecimento á todos 

aqueles que de uma forma ou de 

outra vieram a contribuir para o 

desenvolvimento e crescimento da 

nossa comunidade, seja ele na 

forma de ação de trabalho 

profissional ou no desenvolvimento 

sócio econômico e cultural.  

A premiação ocorreu no dia 28 de junho, no Salão Social da Usina Iracema, em 

Iracemápolis – S.P. 

 

 

 

 

 

 Edital Cultura e Saúde 

Fomos selecionados em dezembro dentro de 120 iniciativas premiadas através do  

“II Prêmio Cultura e Saúde”, concedido pelo Ministério da Cultura e Ministério da 

Saúde através do Programa Cultura Viva. 

O programa tem por objetivo identificar, valorizar, estimular  e premiar iniciativas 

relevantes de ações artísticas e culturais no âmbito da saúde. 
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                                     Eventos 
 Tarde da Baguete - 13 março  

A Limel Bagueteria é novamente nossa parceira na Tarde da Baguete. 

Foram vendidas 111 baguetes. 

 Manhã de Doces – 8 Maio 
Em parceria com a Limel realizamos uma deliciosa Manhã de doces. 

Foram vendidos 79 doces. 

                

                      Ações de Marketing  
 Recartec uma empresa do Grupo Técnica 

De fevereiro a junho a Recartec, realizou a parceria de marketing com os Cirurgiões 

da Alegria, sendo uma doação de R$0,50 a cada recarga de cartucho de tinta e 

R$1,00   a cada recarga de toner.   

Foram recarregados 932 cartuchos de tinta e 65 toner.  

 
 

             Integração Entre Voluntários  
 Confraternização  - 3ª edição 

No domingo ensolarado do dia 7 de fevereiro aconteceu na chácara do Góes a 

confraternização dos voluntários, diretores e colaboradores, o evento reuniu 36 

pessoas, o cardápio dessa vez foi um delicioso churrasco acompanhado com arroz 

branco, feijão tropeiro e de sobremesa 200 deliciosos picolés de frutas da época. 
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                             Ações Sociais 
 Doação de um computador –  Novembro 

Foi doado um computador para a Associação Biblioteca Brinquedoteca Viajando na 

Leitura que atende jovens carentes do bairro Jardim Ernesto Kuhl e imediações. 

 
 

                        Inserções na Mídia  
 Televisão 

Programa Fatos e Notícias – TV  Jornal / Limeira – 26  fevereiro  

Programa Vitrine Brasil – TV Claret / Rio Claro – 22 março  

Programa Fatos e Notícias – TV  Jornal / Limeira – 07 maio  

Programa Diálogos – TV Claret / Rio Claro – 20 maio 

Programa Fatos e Notícias – TV  Jornal / Limeira – 10 junho  

Programa Café com Você – TV Mix - 11Junho 

Programa Jornal da Cidade – TV  Jornal / Limeira – 24 junho  

Programa R&B Notícias – TV Mix – 23 agosto 

Programa Jornal da Cidade – TV  Jornal / Limeira – 24 agosto 

Programa Vitrine Brasil – TV Claret / Rio Claro – 04 outubro  

Programa Versátil & Atual – Rede Família – Campinas – 11 outubro  

Programa Café com Você – TV Mix – 22 outubro 

Programa Casa e Cia – TV Jornal – 05 novembro 

Programa do Nosso Jeito – TV Mix – 26 novembro 

Programa Caminhos – TV Claret / Rio Claro – 25 dezembro  

Programa Jornal da Cidade – TV  Jornal / Limeira – 28 dezembro  
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 Rádio 

Programa A Voz do Povo – Radio Jornal AM – 22 outubro 

Programa A Hora da Notícia – Radio Jornal AM – 10 dezembro 

 

 

 Sitio (Internet) 
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 INFORMALHAÇO – O Informativo Eletrônico do Palhaço 

É um informativo enviado mensalmente às 1900 

pessoas cadastradas em nosso mailing, tem como 

objetivo divulgar nossos espetáculos eventos, oficinas e 

promoções.  

 
 
 
 
 
 

 

 

                            Mídia Impressa                                                                                                                   
 

 

 Outdoor  

Av. Major Levy  

Jd. Novo Horizonte 

Rod. Limeira – Piracicaba  

Rua Alferes Franco  

Via Antonio Cruãnes   

Av. Campinas  

Av. Rio Claro  

Av. Aristeu Marcicano 

Cascalho – Frente à igreja 
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 Jornal 

Jornal de Limeira – 3 março 

Visão Empresarial Limeirense–10 março  

Gazeta de Limeira – 24 abril 

Visão Empresarial Limeirense – 06 maio 

Gazeta de Limeira – 08 maio  

A Tribuna / Cordeirópolis – 15 maio 

Gazeta de Limeira – 16 maio  

Expresso Notícia/Cordeirópolis–22 maio  

Jornal da Humanitária – 30 junho 

Gazeta de Limeira – 02 julho 

Jornal Em Foco – edição 60 - julho  

Gazeta de Limeira – 04 julho 

Gazeta de Limeira – 17 agosto 

Gazeta de Limeira – 24 agosto 

Jornal de Limeira – 25 agosto 

Gazeta de Limeira – 29 agosto 

Jornal de Limeira – 01 outubro 

Gazeta de Limeira – 17 outubro 

Gazeta de Limeira – 21 outubro 

Gazeta de Limeira – 23 outubro 

Jornal de Limeira – 23 outubro 

Gazeta de Limeira – 27 novembro 

Gazeta de Limeira – 10 dezembro 

Jornal de Limeira – 24 dezembro 

Gazeta de Limeira – 25 dezembro 

 

 

 

 Revista 

Vip Produções Fotográficas – ano 1 – nº 2 - maio 

Expressão Regional – n 192 
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                      Relatório Financeiro 
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           Empresa Patrocinadora Cultural  
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         Empresa Patrocinadora da Alegria  
 

 

 

 

 

 

 

             Empresa Apoiadora da Alegria 

 

Astro Escritório Fisco Contábil 

Limel Bagueteria 

Vip Produções Fotográficas 

CREN - Centro de Reabilitação Nutricional João Ometto 

Agência Leads  

Prática Agência  

Foz de Limeira S.A 

                           Mídia Apoiadora 
 
Gazeta de Limeira 

Jornal de Limeira 

Jornal Visão Empresarial (ACIL) 

Jornal Agro Industrial e Comercial 

Sistema Jornal de Rádio e Televisão 

EPTV – Campinas 

Rádio Paraíso FM 

Rádio Vera Cruz FM  

Revista Vitrini 

Revista Expressão Regional 

TV Mix Regional 

TV Claret – Rio Claro
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      Cirurgiões da Alegria – Despertando Sorrisos 
                  

 Conselho Diretor - Gestão 2010 – 2014  

André Luis Stalberg Rodovalho – Presidente 

Claudinéia Soares Prates Vieira – Vice Presidente 

Keila Maria Baeninger  – Tesoureira 

Terezinha Sangy Miguel – 2ª Tesoureira 

Nádia Carla Reis Ramos  – 1ª Secretária 

Ana Carla da Costa Ambrosecchia – 2ª Secretária 

 

 Conselho Fiscal 

Pamela Simas Rodrigues  

Ivana Aparecida Zovico Fonseca 

Sérgio Ricardo Bertagnoli 

 

 Grupo Executivo 

Coordenador Geral 

Eliseu Pereira  

Administrativo 

Regiane Gloria  

Assessoria Contábil 

Astro Escritório Fisco Contábil  

Assessoria Jurídica 

Ricardo Aparecido Bueno Godoy 
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 Palhaços 

 

 

 

                                  

 

 

 

 

 

 

 

 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 

Eliseu Pereira 

Cirurgião Gaguelho 

Edson Pavarini Filho  

Cirurgião Teotonto 

Katina de Souza  

Cirurgiã Edufina 

Marcos Olímpio 

Cirurgião Piriri 
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