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INTRODUÇÃO
Multiplicadores da Cultura da Alegria
Como em toda família, um dia isso acontece... ela aumenta!
Foi isso que aconteceu conosco este ano, conforme nosso planejamento ampliamos o
Programa Visita da Alegria para mais um hospital em Limeira, por este motivo se fez
necessário o ingresso de novos palhaços na trupe, é uma alegria na casa quando chega
uma criança, agora imagina três crianças, ops! Digo, três jovens palhaços, a alegria
é triplicada assim como o trabalho também, pois a capacitação para se tornar um Cirurgião da Alegria demanda tempo e dedicação de ambas as partes. Depois de algum
tempo quando vemos esses artistas ganhando o mundo, trabalhando, vivendo da arte
do palhaço, felizes no seu ofício e falando: É isso que quero fazer na vida! Estou realizando um sonho!
Ficamos felizes e orgulhosos nos indica que estamos no caminho certo, mas qual é esse
caminho? Ganhar o mundo?
Quando idealizamos Cirurgiões da Alegria queríamos só
trabalhar como palhaço no hospital... e agora? Onde
queremos chegar?
Onde vamos chegar ainda é uma incógnita, mas durante este ano aprendemos o quanto podemos como
Instituição potencializar e colaborar para realizar os
sonhos desses multiplicadores da cultura da alegria.

		
Eliseu Pereira
Coordenador Geral
www.cirurgioesdaalegria.org.br
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A Excelência da Organização de Palhaços
Cirurgiões da Alegria é uma organização da sociedade civil de trabalho artístico-social,
e através da sua arte busca disseminar mudanças sociais em seu entorno. Em 2011 ao
completarmos 5 anos entramos em uma fase de questionamentos sobre nossos objetivos e desafios para os próximos anos. Perguntando-nos o que queremos impactar,
sentimos a necessidade de uma ampliação em nova missão.
E agora o que fazer? Como gerir? E a sustentabilidade?
Muitas perguntas, várias respostas..., no início quando os palhaços idealizadores Eliseu
e Kátina tiveram a ideia de constituição, era apenas para trabalhar em hospitais, mas
o palhaço é um ser inquieto e alvoroçado, os desafios e enfrentamentos foram surgindo
e encarados com maturidade, agora é possível vê-lo extrapolar as paredes dos hospitais indo de encontro ao seu público, nas empresas, teatros, tv, rádios, redes sociais...
não há paredes que os obstruam.
Uma organização de palhaços com processos contínuos de estruturação e institucionalização que a princípio parece não combinar. É desta forma, que estamos construindo uma estrutura organizacional que não se trata apenas de normas, mas também
de significados, valores, conhecimentos e reconhecimentos que envolvem, equipe de
artistas, diretores e gestores. Uma busca constante pelo mote de chancelas nos serve
de estímulo para o aperfeiçoamento das atividades que realizamos sempre pautados
pela ética e qualidade das mesmas.
Nossos desafios são diários e a sustentabilidade financeira talvez seja a maior, com o objetivo de enfrentá-la nos adaptamos rapidamente à realidade, desenvolvendo ações planejadas e criando novos projetos,
agregando novos parceiros e apoiadores, com renovadas formas de gerar recursos e gerir os que já nos são
confiados, uma gestão de excelência e transparência
que reflete a singeleza do palhaço.
Regiane Gloria
Coordenadora Administrativa
www.cirurgioesdaalegria.org.br
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PROGRAMA VISITA
DA ALEGRIA
Se chover cai água do céu e no hospital tem palhaço. Se o sol no céu brilhar pode
olhar no hospital tem palhaço. Agora, se o cachorro miar... não precisa se preocupar
no hospital tem palhaço!
Resumindo: nos Hospitais Parceiros do Cirurgiões da Alegria tem palhaço, pelo menos
uma ou duas vezes por semana dependendo da quantidade de leitos do hospital durante um ano, faça chuva ou faça sol. E mais, essa visita dura em média, quatro a seis
horas, que é tempo suficiente para colocar todas as bobeiras em dia.
A parceria é estabelecida pelo Programa Visita da Alegria e para os Hospitais Parceiros
não tem custo nenhum. O trabalho é gratuito, mas não é voluntário, é mantido com
parcerias de empresas através de leis de incentivo (Lei Rouanet), empresários, sócios
mantenedores, doações de Imposto de Renda de pessoas física, intervenções artísticas, apresentação de espetáculos, palestras e produtos.

Unimed Limeira
Paula Martins

www.cirurgioesdaalegria.org.br
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AJUNTAMÉDICA NOS HOSPITAIS
Agora o espetáculo acontece em um local diferente do quarto de hospital: é o palco
hospitalar. Pode ser no corredor, no pátio, no estacionamento ou no hall de entrada.
Destina-se a um público curioso em conhecer nossas atividades, ou seja, aqueles que
nos espiam pelos corredores, os acompanhantes, familiares, profissionais da saúde e
da administração.
Ajuntar todo o elenco de palhaços e sair por ai visitando os hospitais parceiros, fazendo
um rodízio, trazendo a experiência adquirida em dupla para o processo criativo em
grupo, criando um espetáculo único onde o artista compartilha com a plateia as cenas
criadas a partir dos encontros entre palhaços e pacientes.

Hospital Dr. Mário Gatti
Regiane Gloria

www.cirurgioesdaalegria.org.br
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MOSTRA O SEU QUE EU
MOSTRO O MEU
Um encontro, uma troca de informações, realizado entre palhaços ou grupos com objetivos próximos em estabelecer uma rede de cooperação entre os mesmos, visando o
aprimoramento e o crescimento administrativo, com ética e qualidade nas relações.
Entre os principais pontos abordados está a estruturação de projetos, missão, identidade, voluntariado, relações entre parceiros e constituição jurídica.
Este ano o conhecimento foi partilhado com o Grupo Teatro Pingo D’Água de
Cordeirópolis nos dias 20 fevereiro e 20 agosto e no dia 12 de fevereiro foi a vez da
Instituição Operação Hospalhaços de São Bernardo do Campo e Grupo Gandaiá de
Indaiatuba.

Regiane Gloria

www.cirurgioesdaalegria.org.br
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AJUNTAMÉDICA 2011

Regiane Gloria

Um show de variedades que acontece cinco vezes ao ano e ajunta os palhaços do
Cirurgiões da Alegria e artistas convidados. Objetivo fundamental e supremo é o cultivo das bobeiras. No enredo esquetes inéditas apresentadas a um público diverso
e curioso por este trabalho, estabelecendo um canal de comunicação, disseminação
da cultura e formação de público, favorecendo a continuidade da arte do palhaço.
5 Edições realizadas: 26 Março - 28 Maio - 30 Julho - 24 Setembro - 26 Novembro.

www.cirurgioesdaalegria.org.br
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FORMANDO, REFORMANDO
TRANSFORMANDO, ALTERANDO
A idéia de realizar a primeira Oficina de Formação de Palhaços nasceu e foi desenvolvida durante os encontros de aprofundamento e de pesquisa artística do elenco do
Cirurgiões da Alegria, supervisionados por Ana Wuo e colocados em prática em oficinas
regulares de iniciação do palhaço.
A Oficina de Formação de Palhaços foi realizada em parceria com a Oficina Regional
Cultural Carlos Gomes e Secretaria do Estado da Cultura de São Paulo, aconteceu nos
dias 30 setembro e 3 outubro.
A formação artística de jovens talentos simboliza a responsabilidade social da Instituição que compreende ser necessário socializar o conhecimento dessa arte milenar.
Enfim, formar multiplicadores da cultura do palhaço.

Eliseu Pereira

www.cirurgioesdaalegria.org.br
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PALHAÇOS ENTRANDO EM CENA - FORMAÇÃO
Um celular sai da indústria prontinho, prontinho. É só tirar da caixinha e usar. O uso
vai deixando o celular velhinho, velhinho. Obsolescência programada.
O palhaço... bom, o palhaço forma-se a cada dia e, no dia-a-dia. Dá-se um duro danado e quanto mais velhinho e surrado mais engraçado. Obsolescência vitaminada.
Para ser um palhaço do Cirurgião da Alegria é preciso muito esforço. Em abril, foi
aberto o processo seletivo para a escolha de um novo palhaço. Os artistas escolhidos,
passaram por uma seleção rigorosa que leva em conta a criatividade, senso artístico,
profissionalismo, talento, capacidade de entrega, dedicação e habilidades circenses.

Regiane Gloria

O processo de seleção é exclusivo para palhaços profissionais que possuam
registro no Ministério do Trabalho ou atores profissionais com especialização na linguagem do palhaço.
Após o teste de seleção inicia-se o processo específico de capacitação pelo período de
seis meses, onde o artista recebe informações sobre a filosofia e valores da Instituição.
Também é feito o ajuste do repertório artístico para o ambiente hospitalar, ao final
iniciam-se as visitas no hospital parceiro com um palhaço tutor.
www.cirurgioesdaalegria.org.br
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ESPETÁCULOS TEATRAIS
O dia a dia num hospital é cheio de loucuras e devaneios explícitos ou ocultos em
algum lugar dentro do palhaço, onde surgem diversos conhecimentos nem sempre trabalhados no momento presente, as experiências maravilhosas serve de nutriente para
criações. Portanto os espetáculos teatrais é a transposição e adaptação do trabalho no
hospital para o palco.

AJUNTAMÉDICA – Entre Jalecos Narizes Sapatos e Palhaços:
Estréia - Teatro Vitória – 29 Outubro – 390 espectadores

Vinicius de Paula

www.cirurgioesdaalegria.org.br
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A Fórmula Do Crescimento:
Festival Paulista De Circo – 9 Abril – 350 espectadores
Teatro do SESI Rio Claro – 6 Novembro – 180 espectadores
Total acumulado desde a estréia em 2008: 2.040 espectadores

Vinicius de Paula

Auditoria da Alegria:
SIPAT Máquinas Furlan - 18 Agosto e SIPAT Carrinhos Galzerano - 22 Agosto

Regiane Gloria

12

www.cirurgioesdaalegria.org.br
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INTERVENÇÕES E AÇÕES
O Princípio da Inércia afirma que todo corpo permanece em seu estado de repouso, ou
de movimento uniforme em linha reta, a menos que seja obrigado a mudar seu estado
por forças impressas nele.
O Cirurgiões da Alegria não está inerte e nem a mercê de forças que o impulsionam
para qualquer lugar. Em meio a um turbilhão de forças o movimento realizado por nós
é planejado, é pensado.
As intervenções e ações desenvolvidas por nós visam manter o trabalho artístico nos
hospitais, estamos expandindo nossas ações para fora deles, mas sem perder de vista
o profissionalismo e a excelência artística.
Atendemos solicitações de criação de espetáculos para campanhas institucionais que
estejam de acordo com nossos princípios éticos.

Regiane Gloria

Intervenções Realizadas:
APAE Cordeirópolis – 29/4
Chico Belezura – SESI Rio Claro – 22/5
Higiene de Mãos Unimed Limeira – 16-17/6
Grêmio Carmelo Fior – 9/7
SIPAT Stampline – 1/8
Jornada RH Unimed – 12/8
Pintando o Natal Unimed Limeira – 10/10

Grêmio Carmelo Fior – 22/10
Vida Mais Verde – 12/11
V Jornada Médico Científica – 24/11
DIPAT Mario Gatti – 29/11
Doador de Sangue – Empresa Fumagalli – 25/11
Escritório Oficce – 17/12
Visita Casa da Vovó Unimed Limeira – 22/12

www.cirurgioesdaalegria.org.br
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PALESTRA “PALHAÇO, SIM SENHOR”
Tem por objetivo falar, não somente do ofício de palhaço, mas relatar as experiências
e aventuras da profissão palhaço no mundo do trabalho. É de uma aspereza irritante
dizer isso “palhaço no mundo do trabalho”, mas alguém precisa falar. Palhaço é uma
profissão, tem CNPJ, carteira profissional, minhoca na cabeça e uma porção de sorrisos.
O palhaço por si só é dinâmico, empreendedor, persistente, focado e facilitador das
relações, um transformador da realidade.
A palestra informa sobre esta profissão e envolve todas as profissões instigando uma
abordagem diferenciada de enfrentar os desafios, alternando momentos sérios e divertidos, salientando a necessidade de preparo e de esforço que envolve estas profissões.
Em diversos momentos o público participa, fazendo com que vejam os conceitos de
bobeira sendo aplicados na hora.
Instituições beneficiadas: Colégio Técnico Procotil - dia 15 julho, Escola Estadual Antonio Perches Lordello - dia 4 agosto e Semana Unimediana - dia 21 outubro.

Regiane Gloria

www.cirurgioesdaalegria.org.br
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ATENDIMENTO A ESTUDANTES

O palhaço é semelhante a um baú ou como se dizia no tempo de antigamente “o paiaço
é qui nem baú véio”. Dentro da cabeça cheia de minhoca do palhaço sai cada coisa,
sai cada negócio que, de repente, dependo da imaginação curiosa do estudante pode
virar material para pesquisa.
O atendimento a estudantes de diversas áreas e cursos, tem objetivo de disseminar o
conhecimento de nossas experiências aos alunos que buscam pesquisar o trabalho da
Instituição.
Estudantes Atendidos:
Regiane Cristina Domingues, Bruno Ferreira, Débora Regina Silva

Regiane Gloria

www.cirurgioesdaalegria.org.br
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NOSSOS NÚMEROS
Um, dois, feijão com arroz; três, quatro, feijão no prato; cinco, seis, feijão inglês;
sete, oito, comer biscoito; nove, dez, comer pastéis!
Veja os números do trabalho dos Cirurgiões da Alegria em 2011
Programa Visita da Alegria:
Hospital Humanitária			

894

Hospital Municipal Dr. Mario Gatti

2604

Hospital Unimed Limeira		

1227

Total de Visitas em 2011			

4725

Total Geral de Visitas
14783

3197

4725

3917
1146

2007

2008

2009

1798

2010

www.cirurgioesdaalegria.org.br

2011

TOTAL
ACUMULADO
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RELATÓRIO FINANCEIRO
Origem dos Recursos
Janeiro a Dezembro de 2011

R$ 9.180
Intervenções
em Empresas e
Apresentações
7%

R$ 8.154
Doadores Pessoas
Físicas por recursos
próprios
6%
R$ 1.500
Doadores Empresas
por recursos próprios
1%
R$ 2.526
Produtos Cirurgiões
da Alegria (camisetas)
2%

R$ 18.120
Doadores Pessoas
Físicas por lei de
incentivo
14%

R$93.036
Doadores Empresas
por lei de incentivo
70%

www.cirurgioesdaalegria.org.br
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INSERÇÕES NA MÍDIA
18

7

7
3

TV

RÁDIO

JORNAL

OUTDOOR

Veiculações de
janeiro a
dezembro 2011

Jornal

Internet

Gazeta de Iracemápolis – 26/3

Facebook		
5.000 Amigos
FanPage Facebook
123 Fãs
Flickr			523 Visualizações
Tuwiter			155 Seguidores
Site			3385 Acessos
Blog
		
836 Visitas
Youtube		
1124 Visualizações

Jornal de Limeira – 27/3
Jornal de Limeira – 29/4
Jornal de Limeira – 22/5
Gazeta de Limeira – 28/5
Jornal de Limeira – 22/7
Jornal de Limeira – 5/8
Jornal de Limeira – 23/9

TV		

Gazeta de Limeira – 25/9
Visão Empresarial – 20 a 26/10
Jornal de Limeira – 21/10
Gazeta de Limeira – 21/10
Gazeta de Limeira – 28/10

TV Jornal – Programa Médico em Casa – 3/2
TV Jornal – Programa Casa & Cia – 12/5
TV Mix – Programa do Nosso Jeito –16/5
Net Cidade – Programa Café Cultural –29/07
TV Claret – Programa Chico Belezura– 12-15-16 /10

Jornal de Limeira – 28/10
Jornal de Limeira – 29/10

Rádio		

Jornal de Limeira – 9/12

Educadora – Programa Meio Dia – 20/4
Estéreosom – Programa Limeira Agora – 25/4

Gazeta de Limeira – 10/12

Educadora – Hora da Notícia – 20/12
www.cirurgioesdaalegria.org.br
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OUTDOOR
LOCAL : Limeira

LOCAL : Cordeirópolis

Via Antonio Cruãnes - Ao lado SAMU

Aristeu Marcicano – Centro/bairro

Via Antonio Cruãnes – Jd. Novo Horizonte

Cascalho – Em frente a igreja

Av. Major Levy – Sentido Anhanguera
Via Antonio Cruãnes - Próximo Citropectina
Av. Rio Claro – Ao lado do Bom Jesus
Via Antonio Cruãnes - Sentido Walmart

Via Antonio Cruãnes - Ao lado SAMU

Eliseu Pereira

www.cirurgioesdaalegria.org.br
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INFORMALHAÇO
Um Informativo eletrônico distribuido mensalmente a todos os interessados no trabalho, nas ações e atividades realizadas, através dele você fica sabendo o que estamos
fazendo dentro e fora dos hospitais.

Receba o INFORMALHAÇO, envie seu e-mail para contato@cirurgioesdaalegria.org.br
www.cirurgioesdaalegria.org.br
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EMPRESA PATROCINADORA
CULTURAL LEI ROUANET

www.cirurgioesdaalegria.org.br
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APOIO INSTITUCIONAL

PESSOA FÍSICA
Doação por recurso incentivado
Lucero Borba Paz

Miguel Takeo Hosomi

Luciano Puzzi

Paulo Marcelo Silva Mofatto

Luiz Alberto de Castro Toloi

Paulo Roberto Pereira Zampoli

Luis Eduardo Campos de Carvalho

Prescila Gonçalves M. Mamede

Luis Coelho de Oliveira

Renato Salibe Gullo

Luiz Furuya

Ronei Rosalen

Luiz Ricardo Menezes Bastos

Sandra Maria Destefani Rossi

Marcelo Rossi

Wagner Tadeu Soffiatti

Maria Domitila Menezes de Napoli

Wânia Maria Bello Madrid

Maria Lucia Orsi Camargo

Zélia Moreira M. Vinhal

www.cirurgioesdaalegria.org.br
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EMPRESA PATROCINADORA
DA ALEGRIA
Doação por recurso próprio

SÓCIO MANTENEDOR DA ALEGRIA
Doação por recurso próprio
Cintia S.Pelissari
Edson Pavarini Filho
Eliseu Pereira da Gloria
Meire Kátina Barboza de Souza
Marcos Olimpio Samuel dos Santos

www.cirurgioesdaalegria.org.br
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EMPRESA APOIADORA
DA ALEGRIA

MÍDIA APOIADORA

www.cirurgioesdaalegria.org.br
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CONSELHO DIRETOR FISCAL
GRUPO EXECUTIVO
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
Eliseu Pereira – Coordenador Geral
Regiane Gloria – Coordenadora Administrativa
Astro Escritório Fisco Contábil – Assessoria Contábil
Ricardo Aparecido Bueno Godoy – Assessoria Jurídica

www.cirurgioesdaalegria.org.br
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PALHAÇOS / ARTISTAS

Cirurgião Gaguelho
Eliseu Pereira

Cirurgião Gergelim
Luciano Pfeifer

Cirurgiã Edufina
Katina Sousa

Cirurgião Erondi
Hugo Delariva

Cirurgião Piriri
Marcos Olímpio

Cirurgiã Caixinha
Ana Wuo

www.cirurgioesdaalegria.org.br

Cirurgião Délcio
Denis Menezes
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BALANÇO 2011
Colaboração:
Regiane Gloria, Eliseu Pereira, Marcos Olímpio e Denis Menezes
Revisão – Marcos Olímpio
Projeto gráfico e diagramação – Carlos Alberto (Agência Foco)
Foto Capa – Regiane Gloria

www.cirurgioesdaalegria.org.br
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Sede Administrativa
Rua Manoel Toledo Arruda 276 / Jd. Nova Europa
13482-014 / Limeira / SP
(19) 3442-4651
cirurgioes@cirurgioesdaalegria.org.br

www.cirurgioesdaalegria.org.br
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