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INTRODUÇÃO
Quando colocamos a máscara do palhaço retiramos todas as outras...
Ao refletir sobre mais um ano, observamos que várias atividades foram incorporadas ao nosso
cotidiano. Uma delas foi a psicologia, e merece um destaque especial, pois a partir desse ano
começou a fazer parte do nosso dia a dia, mostrando que por traz de uma brincadeira de palhaço, há uma preocupação muito grande por nossa parte em relação ao que estamos levando
para o hospital.
Nesse ano também ampliamos nosso atendimento a um novo hospital e percebemos o quanto
podemos fazer por outras pessoas em outros locais. Conhecemos pessoas e locais diferentes,
formas de gerenciamento coorporativo que não conhecíamos, enfim, aprendemos muito.
Outra novidade foi a possibilidade de viajar com um espetáculo por diversas cidades da região.
E isso só foi possível, pois o trabalho dos Cirurgiões da Alegria não é só ir ao hospital, mas sim,
a cada dia aprender com as intervenções que acontecem. As cenas criadas em parceria com a
criança ou adulto no hospital são relatadas em um caderno diário e trazidas aos encontros que
acontecem toda semana no Espaço Oficina, nossa sede; avaliamos e trabalhamos essas cenas e
quando estão prontas, apresentamos em um dos cinco Cabarés Ajuntamédica que acontecem durante o
ano. Dependendo da aceitação da plateia, essa cena
compõe um novo espetáculo para circulação; isso
faz manter viva e constante a criatividade artística
de cada palhaço.
E para finalizar fizemos também parcerias com instituições de ensino superior visando o envolvimento
da comunidade que está em processo de formação e
promovendo mudanças significativas nas partes envolvidas, uma troca de conhecimento e ajuda mútua, fortalecendo uma teia que tende a crescer cada
vez mais. Reconhecemos que esse é o caminho para
		
Eliseu Pereira
o futuro.

Coordenador Geral
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Trilhando o caminho...
Para falar de 2012 nos Cirurgiões da Alegria, é preciso lembrar 2011 quando demos início ao
processo de atualização da nossa missão. Nesses seis anos de atividades fomos percebendo
as mudanças pelas quais a Instituição foi passando. As mesmas não se limitavam mais aos
hospitais, e pudemos avaliar que o programa de visitas aos hospitais inspirou novas atividades
ampliando com isso os nossos objetivos. Era o momento de uma mudança, juntos, diretores
e artistas pudemos construir um planejamento para os próximos anos, almejando assim um
futuro desejável para a Instituição.
Com isso foi estabelecida a nova missão institucional
e olhando para os nossos objetivos reconhecemos a
intensidade do nosso crescimento e onde podemos
chegar. Dessa forma, também foi construída a visão
de futuro.
O ano trouxe outras surpresas, mas, que já eram
planejadas. As ações que são desenvolvidas junto
à sociedade desde a data de nossa fundação, em
2006, foi reconhecida e a Instituição foi declarada de
utilidade pública, uma chancela de grande relevância
pelos serviços oferecidos de forma indiscriminada a
toda sociedade.
Mesmo com tantos avanços, ainda teremos muitas

Regiane Gloria
Coordenadora administrativa

mudanças pela frente e que tiveram início com o 2º
Encontro Nacional de Palhaços em Hospital, organizado pelos Doutores da Alegria, em São
Paulo, o qual tivemos a honra de participar e poder compartilhar nossas experiências com
outros grupos.
O encontro teve por objetivo iniciar a construção coletiva de uma base ética sobre a atuação
do palhaço no hospital no Brasil e estabelecer uma ampla discussão sobre o movimento. Um
comprometimento com o trabalho prezando a ética e qualidade que 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. Juntos, construiremos esse futuro.
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QUEM SOMOS

Cirurgiões da Alegria é uma organização
da sociedade civil sem fins lucrativos.

MISSÃO

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

VISÃO

Ser uma organização de referência na Arte do Palhaço de Hospital no interior do Estado de
São Paulo.

VALORES

Alegria, qualidade, transparência, sutileza nas relações e profissionalismo.

RECONHECIMENTO

O empenho e aperfeiçoamento constante das atividades que realizamos sempre pautados
pela ética, qualidade e transparência das mesmas, afirmou-se através do reconhecimento
recebido pelo município declarando esta organização de utilidade pública. Honrados, e cada
vez mais a serviço da sociedade, agradecemos o reconhecimento.

CERTIFICAÇÕES

Utilidade Pública Municipal / Decreto nº 515 de 27 de dezembro de 2012

PRÊMIOS

Em 2010 recebemos o prêmio Cultura e Saúde concedido pelo Programa Cultura Viva, do
Ministério da Cultura em articulação com o Ministério da Saúde, o prêmio aponta o papel
relevante de ações artísticas e culturais no âmbito da saúde.
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O QUE FAZEMOS
Programa Visita da Alegria
Hospital, médicos, enfermeiros, medicamentos, tudo
combina, menos criança e palhaço. Uma relação é
estabelecida a partir do olhar e pequenas cenas vão
surgindo leito a leito com uma dupla de palhaços,.
Humanização lúdica parece ser um termo bastante
apropriado para definir esse momento junto às crianças.
E os adultos? Também adoecem, e voltam a ser
crianças quando o palhaço adentra o quarto realizando
brincadeiras, tocando e cantando, proporcionando
momentos de descontração para seus familiares e outros
visitantes que se encontram no hospital. Uma ou duas
vezes por semana, 6 ou 4 horas por dia (dependendo
da quantidade de leitos) durante o ano todo é possível
encontrar os palhaços nos hospitais parceiros.
Em 2012, o programa completou seis anos, chegando a
32 mil visitas a crianças e adultos hospitalizados.

HOSPITAIS PARCEIROS
• Hospital Humanitária - Limeira - 1.591 visitas
• Hospital Municipal Dr. Mário Gatti - Campinas - 10.083
visitas
• Hospital Unimed - Limeira – 1.859 visitas
• Centro Infantil Boldrini – 4.330 visitas
Total em 2012 – 17.863 visitas
Total acumulado desde a fundação (2006 - 2012) – 32.646
visitas
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ALÉM DOS HOSPITAIS
Espaço Oficina Sede do Cirurgiões da Alegria
É o terceiro ano realizando atividades culturais e após uma reforma o espaço foi reinaugurado. Estamos de portas abertas para receber todo público interessado em conhecer
o trabalho dos Cirurgiões da Alegria de perto. Mantemos um espaço onde são realizadas
apresentações artísticas, encontros, fomento da cultura e reuniões. Esse conjunto faz
com que a Instituição siga nas intervenções artísticas nos hospitais e compartilhe com a
sociedade o encontro com o palhaço. O Espaço Oficina, além das atividades regulares,
também atende o estudantes interessados em conhecer e pesquisar os projetos realizados
pela Instituição, tornando-se referência na arte do palhaço e nas artes cômicas em geral,
disseminando e valorizando a cultura interiorana.

Reunião Psicóloga e Integrantes dos
Cirurgiões da Alegria
Atendimento a estudantes/grupos
Espetáculos Cirurgiões da Alegria
Espetáculos de outros Grupos
Reuniões de outros Grupos
Reuniões Cirurgiões da Alegria
Oficinas Cirurgiões da Alegria
Oficinas de outros Grupos

www.cirurgioesdaalegria.org.br

7

CABARÉ AJUNTAMÉDICA 2012

Um show de variedades e a cada edição um tema diferente, novos palhaços, velhos
palhaços, uma união de atores e outros artistas, todos juntos para o cultivo das bobeiras.
No enredo, esquetes inéditas e outras repaginadas e apresentadas a um público diverso
e muito curioso por este trabalho. Foram realizadas cinco edições durante o ano.
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ENCONTRO “MOSTRA O SEU QUE EU MOSTRO O MEU”
Um encontro, uma troca, um compartilhamento de informações realizado para palhaços ou
grupos com objetivos culturais, estabelecendo uma rede de cooperação entre os mesmos,
consolidando e fomentando a arte, aliada a sustentabilidade, ética e qualidade das relações,
visando o aprimoramento e o crescimento dos grupos participantes, esse é o objetivo do
encontro que trouxe muitas informações. Também foram abordadas questões de como
elaborar e gerir um projeto sócio cultural, discutido amplamente entre os participantes.
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APRENDER SEMPRE - CAPACITAÇÃO

O trabalho realizado nos hospitais visa a ética nas relações e a qualidade artística do que é
levado para este ambiente adverso. Por este motivo, o elenco é formado por artistas que tem a
arte do palhaço como ofício, pois consideramos que o artista nunca está pronto, sempre está
em constante capacitação. E este é o motivo dos nossos encontros semanais, com duração
de quatro horas e cujo objetivo é a realização de exercícios práticos de concentração,
improvisação, técnicas de interpretação, musicalidade e discussões teóricas, sensibilizando
para o equilíbrio da construção do palhaço na realização do discurso cênico, possibilitando
o entendimento da arte do palhaço, através de reflexões e discussões acerca do ofício do
mesmo e sua relação com o público.

www.cirurgioesdaalegria.org.br

10

A PSICOLOGIA E O PALHAÇO
Como em muitos de vocês, a admiração, principalmente, a sensação de instigação por
esta arte e pela transformação que ela provoca no ambiente hospitalar, foram os motivos
pelos quais a Psicóloga Débora Regina Silva entrou em contato com o coordenador da
organização, Eliseu Pereira, em 2010; sugerindo-lhe uma parceria para a realização de uma
pesquisa, que veio a ocorrer mais tarde, em 2011. O estudo citado teve como principal
objetivo compreender qual o sentido do brincar e da arte do palhaço para as crianças
hospitalizadas. Desde então, vimos a necessidade de aprofundar a pesquisa. E nesse ano,
ocorreram todas às sextas-feiras um encontro com o elenco, para juntos avaliarmos as
ações do cotidiano do palhaço no ambiente hospitalar, utilizando a visão da Psicologia.
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PALHAÇOS ENTRANDO EM CENA
Para ser um palhaço do Cirurgiões da Alegria é preciso estudar muito.
Esse ano 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, generosidade,
senso artístico, profissionalismo, talento, capacidade de entrega, comprometimento,
dedicação e habilidades circenses. O processo de seleção é exclusivo para artistas que
tenha a arte do palhaço como ofício com registro no Ministério do Trabalho - (DRT), ou
atores profissionais com o mesmo registro e especialização na linguagem do palhaço.
Após o teste de seleção, é feito o ajuste do repertório artístico para o ambiente hospitalar,
uma formação específica de seis meses, que inclui familiarização e aprendizado dos
procedimentos hospitalares e práticas do método de trabalho dos Cirurgiões da Alegria,
segundo as normas e orientações dos palhaços tutores e da administração.
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DESCOBRINDO O PALHAÇO – A ESCOLA
A formação artística de jovens talentos
sintetiza o planejamento da Instituição
que compreende a necessidade de levar o
conhecimento dessa arte a outros públicos,
multiplicadores da cultura do palhaço.
A idealização do projeto está atrelada à
difusão e manutenção da missão institucional
de: operar nas áreas de capacitação e
formação, criações artísticas, produção de
conhecimento e pesquisa, compartilhando
essas experiências com a sociedade sempre
com a finalidade de despertar a alegria,
através da arte do palhaço. Durante o
ano pudemos contar com várias oficinas
na sede da Instituição e também, outros
profissionais trouxeram suas experiências
para compartilhar com os participantes. E
vem mais por aí! Aguardem!
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APOIO A ESTUDANTES

Esse ano nos organizamos e criamos o Núcleo de Pesquisa e Formação, que tem por
objetivo compartilhar o conhecimento e nossas experiências com os alunos do ensino
médio e acadêmico que buscam pesquisar o trabalho do palhaço e a forma como a
Instituição é gerida.

www.cirurgioesdaalegria.org.br

14

BLOCO VAI QUEM QUÉ
Nesse ano um palhaço gritou: “Vamos colocar o Bloco na rua”, sair do ambiente hospitalar
e assim fazer com que as pessoas saudáveis possam se contagiar com este vírus, o Vírus da
Alegria e participar da folia.
A ideia do bloco surgiu nos corredores dos hospitais parceiros atendidos pelos Cirurgiões da
Alegria, quando os palhaços cantavam as tradicionais marchinhas de carnaval em meio aos
corredores desses nosocômios, o bloco desde o início é incentivado pelas crianças e adultos
hospitalizados, que ao ouvir a melodia e a batida do pandeiro, são contagiadas com um vírus ainda não identificado que faz balançar o esqueleto e requebrar as cadeiras, o contágio
atinge também os colaboradores do hospital que esperam o cortejo passar, formando um
animado cordão disseminando alegria a todos que encontram pelo caminho.
E assim foi, saímos no desfile carnavalesco da cidade de Cordeirópolis. A proposta é um bloco
carnavalesco, resgatando as antigas marchinhas que fazem parte da cultura popular, unindo
a figura alegre do palhaço e a população em um momento alegre e despojado. Um projeto
familiar e bem livre como o nome já diz! Vai Quem Qué.
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ESPETÁCULOS TEATRAIS

A curiosidade em ver uma dupla de palhaços atuando, foi uma solicitação do nosso público. E
atendendo aos pedidos, foi assim que aconteceu. Ampliamos o acesso do trabalho das duplas
de palhaços para uma plateia maior, para além das crianças e adultos hospitalizados, seus
acompanhantes e profissionais da administração dos hospitais. É a disposição do trabalho do
hospital para o palco. Nesse ano aprontamos as malas e fomos ao encontro dos espectadores.
O “Espetáculo Ajuntamédica, Entre Jalecos, Sapatos, Narizes e Palhaços” percorreu cinco
cidades do interior paulista, através do SESI Projetos Locais 2012.
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CRIAÇÕES ARTÍSTICAS
Da mesma forma que ampliamos o trabalho em novos hospitais, estamos expandindo nossas
ações para fora dele, sem perder de vista o profissionalismo e a excelência artística. Também
atendemos algumas solicitações de criação de espetáculos para campanhas institucionais
e ambientes corporativos, que estejam de acordo com nossos princípios éticos. Todos os
recursos obtidos com nossas produções ajudam a manter o trabalho dentro dos hospitais.

www.cirurgioesdaalegria.org.br

17

EXPOSIÇÃO DE FOTOS
O Projeto de exposição de fotografias “06 ANOS DESPERTANDO SORRISOS” teve como objetivo
tornar público momentos de atuação dos palhaços no hospital, captados pelas lentes da
câmera. Facilitando o acesso da população ao que foi realizado nesses anos de atividades da
Instituição. Dessa forma, a exposição fotográfica pôde servir como instrumento de difusão
e divulgação, bem como instigar o público para um maior entendimento do que é realizado,
despertando o interesse e a fruição sobre o trabalho desses artistas que tem o objetivo
de despertar sorrisos. Os trabalhos expostos teve a curadoria do artista multimídia Renê
Mainardi.
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2º ENCONTRO NACIONAL DE PALHAÇOS
Em novembro, participamos do 2º Encontro Nacional de Palhaços em Hospital organizado pelos
Doutores da Alegria, em São Paulo. O encontro teve por objetivo iniciar a construção coletiva
de uma base ética sobre a atuação do palhaço no hospital no Brasil, estabelecer uma ampla
discussão sobre o movimento e propiciar a troca e a formação dos indivíduos que atuam em
hospitais.
Estiveram no evento representando o Cirurgiões da Alegria os artistas, Denis Menezes e Hugo
Delariva, a coordenadora administrativa, Regiane Glória e o coordenador geral e palhaço,
Eliseu Pereira, que participou da mesa redonda “Por que palhaço no hospital?”, juntamente
com a irmã Monique Bourget, diretora do Hospital Santa Marcelina, Soraya Saide e Wellington
Nogueira (Doutores da Alegria), Morgana Masetti (psicóloga e pesquisadora), Michael Christensen,
fundador do Clown Care Unit, e com mediação de Thais Ferrara (Doutores da Alegria).
O 2º Encontro Nacional de Palhaços em Hospital é uma das iniciativas do programa Palhaços
em Rede, criado em 2007, pelos Doutores da Alegria. A iniciativa visa estabelecer uma rede de
cooperação entre indivíduos e grupos que atuam nos hospitais como palhaços, tendo como foco
a qualidade do que é levado para a criança ou adulto hospitalizado. A organização Cirurgiões
da Alegria participa desde o início da implantação do Programa Palhaços em Rede e está
comprometida com o trabalho realizado. Esse comprometimento com o trabalho prezando
a ética e qualidade, nos dá a possibilidade de exercer dia a dia a missão da Instituição e
consolidar assim, a atuação do palhaço de hospital como profissão de futuro.
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PALESTRA
Palestra “Palhaço Sim Senhor!” é um relato das
experiências e vocação da profissão palhaço no mundo
do trabalho. Alterna momentos sérios e divertidos,
instiga todas as profissões para uma abordagem
diferenciada de enfrentar os desafios. Salienta-se a
necessidade de preparo e de esforço que envolve o
mundo corporativo.
Falamos não somente do ofício palhaço, mas, também,
relatamos as experiências e vocação da profissão do
palhaço vivenciadas em nosso cotidiano. Alternando
momentos sérios e divertidos, instiga-se o preparo
e a perseverança que envolve todas as profissões e
como uma abordagem diferenciada pode melhorar o
modo como encaramos os desafios. A base é o humor,
característica fundamental do trabalho nos hospitais.
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FAZENDO AS CONTAS
Relatório financeiro
Boa parte dos recursos que angariamos vem de parcerias com empresas, sócios mantenedores e
através de isenção fiscal. Sendo assim, é dinheiro público, e como tal deve ser gasto da melhor
forma possível. A prestação de contas tem de ser transparente para que toda comunidade
saiba onde está sendo utilizados os recursos.
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Inserções na mídia
O palhaço é um ser que gosta de mostrar aos outros tudo o que faz, este é um dos motivos
pelo qual estimulamos a mídia espontânea e utilizamos as mídias sociais como um canal de
comunicação entre a Instituição e a sociedade civil; mostrando o que, onde e porque estamos
fazendo nosso trabalho.
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NOSSOS NÚMEROS
Internet
Facebook = 5.057 Amigos/ 2.731 Seguidores – www.facebook.com/cirurgioesdaalegria
FanPage - 833 Curtiram – www.facebook.com/CirurgioesAlegria?ref=hl
Flickr = 22.728 Visualizações – www.flickr.com/photos/cirurgioesdaalegria
Tuwiter = 226 Seguidores - twitter.com/cirurgioes
Site dos Cirurgiões = 11.821 Visitas – www.cirurgioesdaalegria.org.br
Youtube = 1.383 Visualizações – www.youtube.com/user/cirurgioes
Mailing = 2.461 e-mails cadastrados

PALESTRAS, INTERVENÇÕES E CRIAÇÕES
Palestras – 685 Pessoas assistiram às palestras dos Cirurgiões da Alegria.
Intervenções – 410 Pessoas assistiram às intervenções dos Cirurgiões da Alegria.
Criações – 1.208 Pessoas assistiram às criações dos Cirurgiões da Alegria.
Atendimento à estudantes – 24 alunos foram atendidos pelos Cirurgiões da Alegria.
Espetáculos de outros grupos – 175 pessoas prestigiaram espetáculos de outros grupos aqui
na sede dos Cirurgiões da Alegria.
Espetáculos Cirurgiões da Alegria – 415 pessoas prestigiaram os espetáculos.
Oficinas Cirurgiões da Alegria – 30 pessoas fizeram parte das Oficinas ministradas pelos
Cirurgiões.
Oficinas de Outros Grupos – 13 pessoas fizeram parte das Oficinas de outros grupos aqui na
sede dos Cirurgiões da Alegria.
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OS PALHAÇOS

Cirurgiã Edufina
Katina de Sousa

Cirurgião Erondi
Hugo Delariva

Cirurgião Gaguelho
Eliseu Pereira

Cirurgião Délcio
Denis Menezes

www.cirurgioesdaalegria.org.br

Cirurgião Gergelim
Luciano Pfeifer

Cirurgião Piriri
Marcos Olimpio

Cirurgiã Caixinha
Ana Wuo
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patrocinadores

Lei de Incentivo Fiscal (Lei Rouanet)

Empresa Apoiadora da alegria

REALIZAÇÃO
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EMPRESA PATROCINADORA DA ALEGRIA – Recursos próprios

Mídia Apoiadora
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SÓCIO MANTENEDOR DA ALEGRIA - Recursos próprios
Eliseu Pereira
Regiane Gloria
Denis Menezes
Meire Kátina de Souza
Cintia Pelissari

PESSOA FÍSICA / JURÍDICA - Doação esporádica
Nádia T. Wolf
Industria Qualyty Gold
José R. Marques
Hugo L. D. de Paulo

DOADORES PESSOA JURÍDICA – Lei de Incentivo Fiscal (Lei Rouanet)
Comércio Terraplenagem e Pavimentação Garcia Ltda.
Foz do Brasil

DOADORES PESSOA FÍSICA – Lei de incentivo
Lucero Borba Paz
Luciano Puzzi
Luiz Alberto de Castro Toloi
Luiz Eduardo Miranda Paciência
Luis Eduardo Campos de Carvalho
Luis Coelho de Oliveira
Luiz Furuya
Marcelo Rossi
Maria Aparecida Sanchez
Maria Domitila Menezes de Napoli

www.cirurgioesdaalegria.org.br

Miguel Takeo Hosomi
Paulo Marcelo Silva Mofatto
Paulo Roberto Pereira Zampoli
Prescila Gonçalves M. Mamede
Renato Salibe Gullo
Ronei Rosalen
Rosane Silvestre de Castro
Sandra Maria Destefani Rossi
Susimara R. Kuhl Levy Rocco
Wagner Tadeu Soffiatti
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EQUIPE TÉCNICA
Conselho Diretor - Gestão 2010 – 2014
André Luis Stalberg Rodovalho – Presidente
Claudinéia Soares Prates Vieira – Vice Presidente
Keila Maria Baeninger– 1ª 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
Denis Menezes – Estagiário
Marcos Olimpio - Estagiário
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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
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