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6 cirurgiões da alegria - 10 anos

E a Associação Beneficente Cirurgiões da Alegria chega a uma 
década, realizando os sonhos desejáveis e o nosso propósito 
de vida: o ofício do palhaço de hospital. 

Durante toda essa trajetória estudamos, praticamos e 
pesquisamos a arte do palhaço nas relações do encontro. 
Também superamos desafios, criamos oportunidades de 
trabalho para pessoas exercerem a função de palhaço e 
viverem da arte aqui no interior do estado de São Paulo; 
iniciamos o desenvolvimento da nossa metodologia do 
palhaço de hospital, compartilhamos conhecimentos com 
outros grupos e percebemos que tudo o que passamos e 
o que fazemos está baseado no conceito do encontro do 
palhaço com a criança no ambiente hospitalar. 

Às vezes a criança chora, aí o palhaço vê que é hora de 
recuar; outras vezes a criança sorri e, para a felicidade de 
quem está naquele lugar, todos se divertem, e no dia a dia 
da Associação é assim, hora ficamos felizes, ora nem tanto, 
mas o que mais me motiva e o mais importante, é que 
durante esta caminhada fomos presenteados com muitos 
amigos e empresas que simpatizam com a causa da alegria 
na diversidade, que nos estenderam as mãos para que 
juntos possamos caminhar praticando o bem e colaborando 
ativamente para continuarmos a exercer nossa missão, 
despertando alegria, risos, gargalhadas e muitas histórias. 
Nesse momento, relembro dos encontros que muitas vezes 
resultam em brincadeiras que nos levam, em um piscar de 
olhos, a locais jamais imaginados, como este que conto nas 
próximas linhas. 

Dia desses, quando os Cirurgiões Gaguelho e Acerola 
caminhavam, cantarolando baixinho pelo corredor do 
hospital, eis que repentinamente Gaguelho para em frente 
à porta de um quarto e com toda sua desenvoltura, movido 
pela inquietude e curiosidade, bate a porta que estava 
fechada. Lentamente ela se abre, deixando a claridade 
entrar primeiro, pouco a pouco vai se deparando frente a 
frente com uma senhorinha, segurando um porta soro com 

A ALEGRIA E O DESAFIO DE VIVER 10 ANOS
rodinhas, carregados de saquinhos com líquidos de várias 
cores e tamanhos. Aparentemente sem entender nada, a 
senhorinha olha no olho daquele ser, que agora está à sua 
frente. Gaguelho, sem pestanejar pergunta: “A senhora tem 
um pouco de açúcar para emprestar?”.

Meio confusa, ela para, pensa e permanece calada olhando 
para aquelas duas figuras inusitadas, que agora estão à sua 
frente.
Gaguelho continua: “Sabe o que é, é que acabamos de 
mudar na casa ao lado e acabou nosso açúcar para fazer o 
café”. Ela esboça um sorriso e se põe a falar “eu não tenho 
açúcar, só melado”. O pessoal que também estava no quarto 
se empolga, e a prosa vai longe, viajando ora no passado, 
ora no presente e, às vezes, transita pelo futuro. Com essa 
conversa mole, estabelecemos uma relação que vai além da 
realidade, e transporta todos os envolvidos a uma viagem 
prazerosa, para algum lugar onde tudo é permitido, até 
uma senhorinha dar boas gargalhadas ao ver dois 
Cirurgiões palhaços pedindo emprestado um 
pouco de açúcar na porta do seu quarto no 
hospital. 

E é baseado nessas relações que durante 
esses dez anos celebramos o presente, 
vivendo plenamente, estabelecendo 
relações com todos que cruzaram 
e cruzam nossos caminhos, e 
projetamos um futuro de sonhos 
desejáveis, onde possamos 
inspirar pessoas a se divertirem 
mais, no exercício de seus 
ofícios, aproveitando ao máximo 
o que a vida nos dá: a saúde baseada 
na alegria de viver. 

Eliseu Pereira da Gloria
Palhaço e Coordenador Geral 

Foto: Nelson Shiraga
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Quando desejamos realizar uma tarefa de verdade, 
ou seja, quando a vontade ou a necessidade é maior 

do que tudo, tendemos a ir atrás e fazer o que for 
preciso para atingir o objetivo.

Novos questionamentos surgem todos os dias, e serão 
respondidos nos próximos anos. A partir de agora, partimos 
para novas pesquisas, pois também queremos ouvir outros 
públicos.
Daremos conta de tudo isso?
Quando desejamos realizar uma tarefa de verdade, ou seja, 
quando a vontade ou a necessidade é maior do que tudo, 
tendemos a ir atrás e fazer o que for preciso para atingir 
o objetivo. Quem quer realizar algo que realmente traga 
resultados a curto, médio e longo prazo, e descobrir um 
motivo para isso, pode ter a certeza de que irá cumpri-lo. 
Caso contrário, você vai encontrar uma excelente desculpa 
para deixar a realização para depois. 
Por este motivo estamos sempre inquietos, buscando o novo 
para nosso público e para os próximos dez, vinte, trinta ou 
cem anos…                                                        

quem quer faz
Realmente o tempo voa, e num piscar de olhos chegamos aos 
dez anos de atividades!
Quantas propostas realizadas e muitas outras no 
planejamento, sendo preparadas para os próximos dez... 
vinte anos… ou muitos outros que virão. Ao fazer um balanço 
desses anos, o nosso principal questionamento é: Estamos 

no caminho certo?
Despertar a alegria no ambiente hospitalar através da 
arte do palhaço e gerar um poder transformador deste 
ambiente, e por outro lado, cumprir a missão, visão e 
valores da Associação, alinhando esses fatores com o 
fundamental de tudo isso: o impacto gerado em nossos 
públicos. Nos últimos anos fizemos tantas vezes essa 

pergunta que fomos em busca das respostas.                                                                                          
Iniciamos uma pesquisa com profissionais que atuam e 

participam diretamente das atividades no ambiente 
hospitalar. E tal foi a nossa surpresa, já um tanto 

esperada, claro... esse trabalho desenvolvido 
por palhaços profissionais tem repercutido e 
impactado positivamente aquele ambiente 
inóspito.
E o público que recebe? E quem investe? 

Regiane Gloria
Coordenadora Administrativa

Foto: Nelson Shiraga

“

“

Regiane Gloria
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O ano de 2016 é muito significativo, pois além de 
completarmos o décimo aniversário, eu também 
chego ao meu segundo ano nos Cirurgiões da 
Alegria. Porém, este ano, em especial, eu como 
Cirurgião Acerola também atuei nos hospitais 
parceiros! 
É a realização de um sonho, já que sempre quis 
estar em contato com as pessoas desse lado de 
cá, o interior do Estado. Eu que venho de São 
Paulo, me deparo com outra cultura, pensamentos 
e sonhos diferentes, e um ritmo de vida 
completamente inverso do que vivo no meu dia a 
dia na capital paulista. Estar em contato com essa 
nova realidade e com essa cultura me faz um bem 
danado! Eita povo bão! 
Além de palhaço profissional, tenho como 
formação acadêmica a Psicologia. Pois é, sou 
psicólogo e palhaço, ou palhaço e psicólogo. 
Independente da ordem, acredito que são 
profissões que se misturam e por que não, se 
complementam. Foi aí que pensamos em unir o 
“tico e o teco”, transformando essa mistura boa 
na realização de uma Pesquisa de Impacto do 
Trabalho nos Hospitais. Uma ação importante, 
mas que dá aquele friozinho na barriga.

O RISCO FAZ PARTE DESSE OFÍCIO
O nome da pesquisa ficou bonito, porém, o desafio 
ficou grande! O objetivo foi avaliar, juntamente 
com os hospitais e os colaboradores, como todos 
enxergam o nosso trabalho, para verificarmos, 
e porque não atestar se estamos seguindo os 
caminhos corretos. Aliás, o Programa Visita da 
Alegria, que acontece dentro dos hospitais é objeto 
constante de estudo, já que não consideramos um 
processo concluído. Acreditamos na evolução, 
afinal, o mundo muda constantemente! Portanto, 
esse é o momento de utilizarmos esses resultados 
para aplicar melhorias na nossa atuação, tanto 
artística como administrativa.
O risco faz parte desse ofício, afinal, essa é 
a essência do palhaço! Somamos 10 anos de 
atuação no Hospital Municipal Dr. Mário Gatti e 
07 anos de atuação na Unimed Limeira, ou seja, 
muitas pessoas envolvidas, muitas relações e um 
caminhão de histórias para contar!

Tiago Abad
Formador de Elenco, Palhaço e Psicólogo

O risco faz par te desse ofício, afinal, essa é a essência do palhaço!““

Tiago Abad

Foto: Eliseu Pereira
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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, Profissionalismo.

Cirurgiões
da Alegria

é uma
Associação 
Beneficente 

Sem Fins
Lucrativos.
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PRINCIPAIS PRÊMIOS E CERTIFICAÇÕES

2ª Edição do Prêmio Brasil Criativo – 2016
Valoriza a criatividade presente na alma de todo brasileiro: seja na 
criação da famosa gambiarra, fazendo muito com pouco, seja na 
explosão de startups, patentes e descobertas em centros de pesquisa 
e inovação espalhados por todo o país. O espetáculo Alimentação é 
Coisa Séria foi selecionado, e ficamos entre os três melhores colocados 
do Brasil, na categoria circo.

3º Prêmio Revista Proativa – 2016
É concedido a empresas, associações ou pessoas que constroem com a 
convivência entre si, uma vida mais solidária e mais fraterna, pensando 
globalmente e agindo localmente, influenciando a comunidade a olhar 
diferente para um futuro melhor para todos.

XV Prêmio Expressão Regional - 2015
Concedido em reconhecimento ao valioso desempenho e pelos 
relevantes serviços prestados à nossa comunidade. 

2º Prêmio Revista Proativa – 2015
O Prêmio tem por objetivo valorizar as ações que constroem, com a 
convivência entre si, uma vida mais solidária e mais fraterna e que tem 
a consciência de: “Pensar Globalmente e Agir Localmente, influenciando 
a comunidade a olhar diferente para um Futuro Melhor”.

Prêmio Brasil Criativo - 2014
O Prêmio tem a finalidade de identificar, reconhecer, fomentar, apoiar e 
difundir projetos ou empreendimentos da Economia Criativa Brasileira 
e é apresentado pelo Ministério da Cultura. O nosso projeto foi 
selecionado entre 1029 iniciativas, ficando com colocação entre os três 
melhores, finalista na categoria teatro.

XIV Prêmio Expressão Regional - 2014
Concedido pela Revista Expressão Regional em reconhecimento ao 
valioso desempenho e aos relevantes serviços prestados à comunidade.
Prêmio Cidadão de Poesia - 2013
Organizado pelo Sindicato dos Empregados no Comércio de Limeira e 
Região (SINECOL). Foi uma homenagem concedida pelo reconhecimento 
dos serviços prestados à cidade no segmento da cultura.

Prêmio Status Publicidade e Pesquisa – 2012
Prêmio qualidade total em produtos e serviços, destaque obtido em 
pesquisa de opinião pública pelo magnífico desempenho. 

Certificação de Utilidade Pública Municipal - 2012
Decreto nº 515 de 27 de dezembro.

Prêmio Cultura e Saúde - 2010 
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.

II Prêmio Jornal Agro – 2009 e 2010 
Prêmio de reconhecimento à contribuição para o desenvolvimento e 
crescimento da nossa comunidade e do país no segmento cultural.

IX Prêmio Expressão Regional - 2009
Concedido em reconhecimento ao valioso desempenho e pelos 
relevantes serviços prestados à nossa comunidade. 

Reconhecimento do Rotary Club Limeira Norte - 2007
Concedido pelos serviços prestados à comunidade no segmento da 
cultura. 
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Através do Programa Visita da Alegria, uma dupla 
de palhaços interage com crianças e adultos de um 
hospital parceiro, uma vez 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.  Em 2016 o programa 
completou dez anos, chegando a setenta e três 
mil visitas.

As intervenções artísticas estão pautadas na per-
missão e em nossos valores, que são: 

Alegria
Qualidade
Transparência
Sutileza nas Relações
Profissionalismo

PROGRAMA
VISITA DA ALEGRIA 

Fotos: Cristiane Abreu    
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Foto: Nelson Shiraga

Durante esses dez anos de trabalho e estudos, 
praticando e pesquisando a atuação do palhaço 
dentro do ambiente hospitalar, demos início ao 
desenvolvimento da nossa metodologia de trabalho, 
e do que acreditamos ser a base da nossa atuação. 
O trabalho realizado dentro dos hospitais exige 
grande sensibilidade do artista. Aliás, é trabalho 
tão humano, que antes de qualquer habilidade 
artística ou habilidade técnica, há o lado humano 
agindo. Deve-se, antes de mais nada, perceber, ouvir, 
olhar, observar, sentir!

Metodologia

É fato que esse trabalho mexe com todas as nossas habilidades, humanas 
ou artísticas, e essa preparação acontece na vida, nos estudos e nas 
experiências que cada palhaço vai acumulando. Esse é o nosso desafio 
diário, nos desenvolvermos para nos encontrarmos com crianças, adultos 
e colaboradores do hospital, procurando estabelecer relações potentes e 
encontros bons para ambas as partes.

A primeira avaliação do quarto, é 
quando o palhaço aparece na porta 
procurando estabelecer a relação 
olho no olho com a criança, e também 
onde o artista pode ter um panorama 
geral do real estado de saúde do 
paciente. O palhaço procura se 
relacionar com o lado saudável da 
criança, convidando-a para o brincar, 
que colabora para adaptação ao 
contexto hospitalar, fornecendo um 
momento em que ela pode exercer a 
sua criatividade e sair de um estado 
passivo.

Avaliar e observar a real situação do 
ambiente e utilizar a lógica diferenciada 
que é própria da linguagem do palhaço. 
Dar significado aos objetos, construir 
jogos adaptados a realidade da criança 
através do improviso e da utilização do 
repertório artístico.

Faz parte de todos nós e está mais 
aflorado quando estamos em relação 
no hospital, principalmente com os 
acompanhantes e pacientes. E as 
ações, são também norteadas a lidar 
com esses sentimentos, onde o palhaço 
pode ser o despertar de várias emoções 
e sensações.

Acontece em um outro nível do 
encontro, e não é nada tangível, acaba 
por colocar dois inconscientes em 
relação, o do palhaço e o do paciente 
ou acompanhante. É um encontro 
que afeta e põe em relação, partes 
desconhecidas de nós mesmos, 
partes essas que governam as nossas 
vidas, inclusive. A intuição acontece 
espontaneamente, exige sensibilidade 
do artista, que tem que avaliar o que é 
pertinente ao encontro e ao momento.

Sentir realmente o que está acontecendo, se você 
é necessário, se a criança está com dor, se ela 
quer viver aquele momento, se os acompanhantes 
estão juntos na história, e por aí vai. O filtro deve 
ser grande (mundo dos estímulos – contato e 
escolha), vai para a peneira (sensações – o que 
está acontecendo) e passa pelo funil (sentimentos 
– o que vou fazer), e a ação está atrelada a todo 
esse processo. Dessa maneira, é fato que esse não 
é trabalho para qualquer um, ou seja, nem todos 
possuem preparo humano suficiente para estar 

naquele ambiente, de tamanha responsabilidade.
Entendemos o nosso trabalho como uma 
representação tão humana e sensível, que a 
capacitação artística parte da base das relações, 
utilizando o conhecimento de Carl Gustav Jung, 
que afirma que todos nós possuímos quatro 
funções psicológicas: sensação, pensamento, 
sentimento e intuição.

1 - Sensação 2 - Pensamento 3 - Sentimento 4 - Intuição
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A SOCA é a Semana de Orientação dos Cirurgiões da Alegria, e acontece no comecinho 
de nossas atividades no início do ano. Tem por finalidade preparar toda a nossa 
equipe para a volta aos hospitais. O objetivo é informar e conscientizar os artistas 
e colaboradores da Associação, a respeito dos cuidados e os deveres que se deve ter 
ao desenvolver o trabalho no hospital, colaborando assim com o amadurecimento 
profissional de cada um.

Os temas que debatemos são:

Cuidados no ambiente hospitalar com pacientes e acompanhantes;
Prevenção de acidentes, placas indicativas;
Higienização hospitalar: assepsia e antissepsia;
Transmissão de doenças infecciosas;
Humanização hospitalar;
Ética e qualidade ar tística do que é levado para o hospital.

SEMANA DE ORIENTAÇÃO DOS
CIRURGIÕES DA ALEGRIA

18 cirurgiões da alegria - 10 anos

Foto: Cristiane Abreu    
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A Capacitação Continuada tem início no mês de março e é realizada uma vez a cada 
15 dias, com duração de cinco horas, onde o elenco recebe oficinas específicas de 
improvisação, musicalização, técnicas de teatro e desenvolvimento da bobolologia. 

Além das oficinas quinzenais, a cada três meses há o acompanhamento da atuação 
das duplas nos hospitais parceiros, onde o Coordenador Artístico acompanha as 
apresentações e promove uma roda de conversa com apontamentos a respeito da 
intervenção artística e oferece sugestões de melhorias que podem ser aplicadas no 
trabalho das duplas.

CAPACITAÇÃO CONTINUADA

10 anos - cirurgiões da alegria 19
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As Rodas de Conversa são encontros do elenco com um profissional da Psicologia 
que acontece durante a Capacitação Continuada. Essa relação favorece para que o 
artista se torne mais consciente da somatória de experiências vividas nos hospitais, 
que consequentemente proporcionam o crescimento profissional, o aperfeiçoamento 
da comunicação, das relações humanas e de aprendizagem, pois permite que o artista 
observe e reflita sobre suas ações, técnicas, emoções e sentimentos despertados frente 
ao trabalho desenvolvido. 

RODAS DE CONVERSA

10 anos - cirurgiões da alegria 21
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Neste ano, ao invés de somente soprar as velinhas e cantar parabéns, preferimos 
caminhar na corda bamba! Aprendemos com a arte do palhaço que útil mesmo é se 
arriscar, portanto, para comemorar esses 10 anos, resolvemos aplicar uma pesquisa de 
impacto nos hospitais parceiros para entender como os hospitais e os colaboradores 
nos avaliam, até mesmo se acreditam no que fazemos.
Não é uma maneira de trabalhar a vulnerabilidade (estado de vulnerabilidade onde 
você se desarma de qualquer julgamento, expectativa ou pré conceitos) e se colocar 
disponível para o que der e vier? Sim, é isso que queremos!
Os resultados dessa pesquisa são muito importantes para termos uma visão geral da 
parceria entre a Associação e os hospitais, entender se os colaboradores compreendem 
qual o real papel dos Cirurgiões Palhaços, e se é um trabalho importante nos dias de 
atuação. Consequentemente, a ideia é planejarmos as ações para os próximos anos 
e projetar onde esses narizes podem nos levar. 

129 pesquisas
41 homens - média de idade = 51 anos | 88 mulheres - média de idade = 36 anos

45 - Médicos(as)
51 - Enfermeiros(as)
6 - Fisioterapeutas
6 - Nutricionistas
5 - Administrativo
5 - Recepcionistas

Para maiores detalhes, você pode acessar a pesquisa completa no nosso site, através do link: 
http://cirurgioesdaalegria.org.br/2017/06/pesquisa-de-impacto-nos-hospitais-parceiros/

PESQUISA DE IMPACTO

Colaboradores Participantes 

3 - Copeiras
2 - Radiologistas
1 - Farmacêutico
1 - Humanização
1 - Ascensorista
1 - Saúde do Trabalhador

22 cirurgiões da alegria - 10 anos

Hospital Dr. mário Gatti 
Hospital unimed Limeira
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Importância do trabalho do palhaço
Como é avaliado o trabalho do Cirurgiões
da Alegria pelos profissionais da saúde:

1% - Desnecessário

9% - Importante 

52% - Muito Importante

38% - Indispensável

20% - De qualidade

18% - É indispensável

41% - Tem um papel muito
importante

40% - Tem papel importante

1% - Não tem influência

7% - Apoio ao meu trabalho

22% - Terapêutico

21% - Bom humor

16% - Artístico

10% - Pacientes comentam a ação

4% - Assistência social

94% - Sim

6% - Não

Auxilia no tratamento e desenvolvimento 
A atuação dos Cirurgiões da Alegria tem
influência no desenvolvimento da saúde
do paciente hospitalizado, segundo os
profissinais da saúde:

Facilitador do trabalho dos
profissionais da saúde
Parodiando a figura do médico o trabalho é
considerado um facilitador no ambiente
hospitalar, segundo os profissionais da saúde:

Principais características do trabalho
Na visão dos profissionais da saúde:

10 anos - cirurgiões da alegria 23
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Palhaço, Profissão Desapego?
O artista deve trabalhar as mais diversas áreas da vida. Habilidades, fazeres, arte, 
música, e também, desapego. Nada do que está aqui é seu, nada do que você tem, 
te pertence de verdade. No final das contas, tudo é passageiro, tudo fica dentro do 
Planeta.
Antes de entrarmos no mundo da confusão, se é que já não entramos, explicarei melhor. 
Cirurgião Acerola e Cirurgião Gaguelho visitaram durante 8 meses, aproximadamente, 
Sirleide uma garotinha linda com olhar de felicidade e sinceridade, com uma vontade 
imensa de viver. Apesar de toda fragilidade aparente, nos deparamos com uma vontade 
imensa de lutar e viver, uma fortaleza de causar espanto! Como toda rotina, o desafio 
artístico aqui é não cair na rotina, e a cada semana uma proposta diferente, se é que 
ela também gostaria de algo diferente. O palhaço nunca sabe o que quer levar e o que 
a criança quer, tudo é decidido na hora, no momento presente!
Um dia pela manhã ficamos sabendo que Sirleide ia embora, essa despedida não seria 
daquelas que você lamenta a morte, pelo contrário, Sirleide ia ter alta! Eba! Iuuupiiii! 
Sensacional! Oito meses de internação parece ser uma eternidade, e não rever ela ali, 
naquela caminha, será ótimo!
Por outro lado, o título do texto é “Palhaço, Profissão desapego”. Pois é, é trabalho 
difícil esse de se desapegar. Foram oito meses de convivência profunda e engraçada. 
No nosso penúltimo encontro, fizemos uma disputa de melhor dançarino. Eu, Cirurgião 
Gaguelho, Sirleide, sua mãe e umas enfermeiras. Não houve vencedores porque essa 
disputa era na verdade só um motivo pra todos requebrarem e chacoalharem seus 
esqueletos, e não é que a Sirleide se jogou na dança, requebrou e tudo mais!

Combinamos “o próximo encontro a gente leva o concurso da nova loira do Tchan”. 
Preparamos tudo, peruquinha loira, sainha, pandeiro, violão e requebrado de sobra! 
Até encontramos a sua mãe no corredor que nos comunicou a alta. Seguimos a nossa 
rotina, um pouco acelerados para realizar essa despedida feliz.

Mas, não conseguimos chegar a tempo, todos já tinham ido para suas casas, felizes! 
Não deu tempo, mas fica aqui o nosso “tchau e não volte mais aqui” pra ela. Sim, não 
volte mais, hospital não é lugar de criança! Somos muito agradecidos por todos os 
ensinamentos nesses encontros, e como aprendemos!

Não apresentamos a nossa cena, guardamos o material do concurso e voltamos para 
casa, cada um trabalhando seu desapego.

Ou talvez, o Universo tenha sido tão bondoso que deixou o nosso último encontro 
sendo o melhor e mais marcante, já que foi mesmo!  Valeu Sirleide, vida longa!

Artista: Tiago Abad / Palhaço: Cirurgião Acerola
Cidade: Campinas / Hospital: Mário Gatti
Mês: Março – 2016

PLANTÃO ESPARADRAPO

Nada do que está aqui é 
seu, nada do que você tem, 

te per tence de verdade. 
No final das contas, tudo é 

passageiro, tudo fica dentro 
do Planeta.

“

“

Tiago Abad
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Durante este ano, o Espaço Cultural Cirurgiões da Alegria recebeu muita gente, cumprindo assim, 
seu papel de ser um local onde as artes se dialogam e as pessoas se encontram para trocar 
informações e se divertirem, apoiando e permitindo assim o desenvolvimento cultural por parte 
do manifesto espontâneo da comunidade artística de Limeira e região. Confira nas próximas 
páginas, as atividades do Espaço Cultural Cirurgiões da Alegria.

Começamos o ano com festa! No dia 16 de janeiro 
foi realizado um jantar em comemoração aos 
aniversários de Eliseu Pereira e Regiane Gloria, 
onde toda a renda do evento foi doada para os 
projetos da Associação Beneficente Cirurgiões da 
Alegria.

No dia 22 de fevereiro aconteceu o evento Café 
nas Ideias, um projeto realizado pela ACARTE – 
Associação Cultural dos Artistas e Técnicos de 
Limeira, que tem por objetivo propiciar um bate 
papo com temas relevantes das áreas de Artes 
e Cultura, tanto na parte técnica quanto na 
produtiva, propiciando assim a troca de saberes 
entre os artistas envolvidos.

ESPAÇO CULTURAL CIRURGIÕES DA ALEGRIA

ANIVERSÁRIO
BENEFICENTE EM PROL
DA ASSOCIAÇÃO

CAFÉ NAS IDEIAS – 
ACARTE

26 cirurgiões da alegria - 10 anos
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Foto: Regiane Gloria

No dia 21 de maio, tivemos a honra de receber nossa amiga Rita Araujo, vinda diretamente de São Paulo, 
para apresentar o projeto Hortalize-se, ministrando uma oficina gratuita e aberta a toda comunidade 
sobre como construir sua própria horta vertical, utilizando garrafas PET.

Uma vez por semana a noite, durante o ano todo, 
cedemos o Espaço Cultural para que ocorram 
os ensaios teatrais, estudos e reuniões da 
companhia Cênicos e Cínicos, propiciando aos 
artistas limeirenses um local apropriado para o 
desenvolvimento das artes.  

No dia 10 de setembro, aconteceu a Oficina 
Cirurgiões em Conexão, que é ministrada por 
Eliseu Pereira, Tiago Abad e Fábio Ponte. A 
oficina tem o objetivo de disseminar a história 
e os sonhos desejáveis da Associação, além de 
propiciar uma vivência e a experimentação dos 
jogos de palhaço, apresentando a cada voluntário, 
algumas possibilidades dessa linguagem cômica e,  
consequentemente, o autoconhecimento que só 
essa arte pode proporcionar. 

O Curso Infanto Juvenil de Iniciação Teatral dos Cirurgiões da Alegria aconteceu aos sábados, durante 
o ano todo, e foi ministrado pelo Diretor e Professor de Teatro Júlio Borgo, resultando ao final do curso, 
a peça teatral Protesto na Floresta.

PROJETO HORTALIZE

CIA CÊNICOS E CÍNICOS

OFICINA “CIRURGIÕES 
EM CONEXÃO” PARA 
VOLUNTÁRIOS

CURSO DE INICIAÇÃO TEATRAL 

 ... Um local onde as ar tes se dialogam e as pessoas se 
encontram para trocar informações e se diver tirem...

““
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A 3ª Edição do Festival de Palhaços & Variedades aconteceu durante os finais de semana de outubro, 
celebrando o mês de aniversário da Associação. O festival tem por objetivo propiciar ao público de 
Limeira e região espetáculos de palhaços, teatro, música, poesia, artesanato, cinema, dança e agricultura 
familiar, movimentando o cenário cultural da cidade, fomentando a troca de saberes entre a população 
e os artistas.

Abrindo o festival no dia 1 de outubro, o elenco dos Cirurgiões da Alegria, Tiago Abad e Eliseu Pereira 
estrearam o espetáculo “Pronto Sócorro Experimental”. A iluminação, sonoplastia e pintura do cenário 
ficou por conta da artista Cristiane Abreu, Eliseu Pereira assinou a cenografia e a direção ficou por conta 
do Tiago Abad.

Vindo diretamente da cidade de Descalvado, os 
artistas Felipe Casati e Felipe Braccialli, do Grupo 
Galhofas, no dia 2, apresentaram o espetáculo 
“Cadê o Pássaro que Estava Aqui”.

No dia 8, Dario França veio de São Paulo para 
abrilhantar o festival, apresentando o espetáculo 
“Fonzera”. Isis Alexandra fez a Sonoplastia e 
Iluminação.

3ª EDIÇÃO DO FESTIVAL DE PALHAÇOS & VARIEDADES 

CIRURGIÕES DA ALEGRIA

GRUPO GALHOFAS  
DESCALVADO/SP CIA. SINGULAR – SP
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No dia 9, foi a vez de Eluhara Resende, de Uberlândia, 
Minas Gerais, apresentar o espetáculo “Donna”. 
Felipe Casati assina a direção, sonoplastia e 
iluminação do espetáculo.

Dia 15, a Cia. Cênicos e Cínicos de Limeira, 
sob o comando do Diretor Teatral Júlio Borgo, 
apresentou “Noite de Esquetes”, com os Artistas: 
Mari Donatto, Manoel Andrade, Ana Cláudia Pires 
e Antônio Carlos Graciani. Beto Basso fez a contra 
regra

ELUHARA RESENDE 
UBERLÂNDIA/MG

CIA. CÊNICOS & CÍNICOS 
LIMEIRA/SP

NA LOJA DE CHAPÉUS

O MAÇO DE CIGARROS A PSICANALISTA

Foto: Regiane Gloria

Foto: Eliseu Pereira Foto: Eliseu Pereira

Foto: Eliseu Pereira
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No dia 22, os alunos do curso de Teatro Infanto 
Juvenil apresentaram a peça “Protesto na Floresta”, 
sob a direção de Júlio Borgo. A apresentação foi 
o resultado final e encerramento do curso que 
teve duração de um ano. Participaram da peça 
os alunos: Aline Fagundes Tejada Moreira, Arthur 
Fagundes Tejada Moreira, Jéssica Silva Mota, 
Lana Campos Bosqueiro, Marisa Berdague de 
Souza, Steffany Vitória Basso e Sthefany Luíza 
Prado. Beto Basso fez a contrarregra, Edina 
Bittencourt Testa assina os figurinos e Carol Basso 
a maquiagem.  

No dia 29 de outubro, encerramos em grande estilo 
a 3ª Edição do Festival de Palhaços & Variedades, 
com a Cia. BuBiÔ, FicÔ LÔ, vindo diretamente 
de São Paulo. Os artistas Nico Serrano, Deni 
MontSerrat e William Filho, apresentando o 
espetáculo “A Lona Caiu!”

Dia 23, foi a vez de Hugo Delariva e Denis Menezes, 
integrantes da Cia Pé de Cana de Iracemápolis, 
contarem suas histórias sobre o Projeto Nóis na 
Kombi, uma prosa sobre suas viagens pelo Brasil.

TEATRO INFANTO-JUVENIL DOS CIRURGIÕES DA ALEGRIA 
LIMEIRA/SP

CIA. BUBIÔ, FICÔ LÔ 
SÃO PAULO CIA PÉ DE CANA 

 IRACEMÁPOLIS / SP

Dia 16, foi a vez da Cia. Mais Maior de Circo, 
com os artistas Tato Sanches, Janaína Amaral e 
Bernardo Sanches, com o espetáculo “Palhaços, 
Bagagens e Suas Viagens ”.

CIA. MAIS MAIOR DE CIRCO 
CAMPINAS/SP

Agradecemos de coração as 
companhias e os amigos que 

vieram abrilhantar o evento, 
aos diretores, voluntários e 

colaboradores que ajudaram 
na realização e organização, e 
um agradecimento especial ao 
grande público que prestigiou e 
se diver tiu com os espetáculos 
do  III Festival de Palhaços & 

Variedades,

 OBRIGADO!!!
Foto: Eliseu Pereira

Foto: Eliseu Pereira

Foto: Regiane Gloria

Foto: Regiane Gloria

Foto: Regiane Gloria

Foto: Eliseu Pereira
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Durante esses 10 anos de caminhada, conforme íamos vendo nossos horizontes se ampliando, 
e o crescimento das necessidades da Associação, gradativamente fomos criando e dividindo os 
departamentos, com o objetivo de vislumbrar uma transparência nas ações e também organizar 
e compartilhar os compromissos que permeiam as nossas atividades diárias administrativas 
e artísticas. O nosso Ecograma, nome carinhoso que batizamos o organograma, permite o 
diagnóstico e ilustra o nosso funcionamento através do eco de uma equipe técnica que atua nos  
bastidores para que tudo corra bem nas intervenções entre crianças e palhaços nos hospitais, o 
coração do nosso trabalho.   

A EVOLUÇÃO E A CRIAÇÃO DE DEPARTAMENTOS

ECOGRAMA

Conselho
Diretor

Departamento
Eventos

Pacientes,
Crianças
e Adultos

Departamento
Pesquisa

e Formação

Departamento
Jurídico

Conselho
Fiscal

Departamento
Mobilização de

Recursos

Departamento
Comunicação

Departamento
Artístico

Departamento
Administrativo 
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O Departamento de Pesquisa e Formação é responsável 
por toda a produção de conhecimento da Associação. O 
trabalho dos palhaços acontece semanalmente dentro 
dos hospitais, o que fornece um campo muito amplo de 
estudo e pesquisa, já que estamos constantemente em 
relação com pessoas, grupos, empresas e associações.

Faz parte das ações do departamento a integração e o 
conhecimento de demais associações e grupos, que tem o 
trabalho do palhaço como ofício. A esses encontros, damos o 
nome de “Mostra o Seu Que eu Mostro o Meu”, onde visitamos 
outras Associações e Grupos que possuem objetivos próximos, 
visando compartilhar informações administrativas, artísticas e 
culturais, para gerar e multiplicar o conhecimento em torno da 
Arte do Palhaço. 

E neste ano, entre todas as visitas, o mais marcante foi ter 
participado do 4º Encontro Nacional de Palhaços de Hospital, 
realizado pelos Doutores da Alegria, na cidade de São Paulo. 
Na ocasião, os Cirurgiões Gaguelho e Acerola apresentaram a 
esquete musical “Raio-X do Hospital” no Midnight Clowns.   

DEPARTAMENTO DE PESQUISA E FORMAÇÃO
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O departamento artístico é responsável pelo cuidado com a qualidade artística do grupo de 
Cirurgiões Palhaços, isso engloba a capacitação continuada, a identificação das necessidades 
artísticas, elaboração de cursos e oficinas, além da criação de bens culturais.
Entendemos como bens culturais todos os espetáculos, intervenções e criações artísticas realizadas 
com o objetivo de compartilhar esse trabalho com a sociedade, e gerar recursos para manter o 
Programa Visita da Alegria que acontece semanalmente nos hospitais parceiros.

Os Espetáculos Teatrais dos Cirurgiões da Alegria são criados com o objetivo de levar a arte do 
palhaço para além dos hospitais, fortalecer a relação com o público, estabelecer vínculos e 
compartilhar essas experiências com a sociedade. Neste ano, criamos três espetáculos para todos 
os públicos. 

RELEASE
O espetáculo Pronto SóCorro Experimental 
transforma o teatro em um hospital, onde o 
público está na sala de espera para ser atendido. 
Dessa maneira, convidamos os participantes para 
vivenciar um pouco do trabalho que realizamos 
dentro dos hospitais parceiros. Duração: 60 
minutos. Direção Tiago Abad.

DEPARTAMENTO ARTÍSTICO

BENS CULTURAIS / ESPETÁCULOS TEATRAIS

PRONTO SÓCORRO EXPERIMENTAL

34 cirurgiões da alegria - 10 anos
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RELEASE
O espetáculo Alimentação é Coisa Séria foi criado 
em parceria com o Hospital Unimed Limeira, 
com o objetivo de trabalharmos a prevenção da 
obesidade infantil. A criação e roteiro levavaram 
em consideração a integração entre diversas 
profissões. Foram ouvidos psicólogos, pediatras, 
enfermeiros, nutricionistas, cozinheiros e diretores 
das escolas. Elegemos os “alimentos vilões”, 
aqueles que as crianças mais consomem e que 
são prejudiciais para a saúde, e os alimentos 
saudáveis utilizados no espetáculo, que obedecem 
o cardápio escolar elaborado por nutricionistas.
Duração: 60 minutos. Direção Tiago Abad.

RELEASE
O espetáculo Uma Dupla de Caipiras é resultado 
da pesquisa da dupla Eliseu Pereira e Tiago Abad 
sobre a cultura caipira. A proposta é resgatar 
os ritmos, músicas, danças, comidas típicas e 
um mundo não digital, em comparação com o 
mundo atual. A relação de tempo e da nostalgia 
de canções de histórias e letras profundas e 
sentimentais, que só poderiam ser produzidas por 
quem viveu a época e conheceu uma vida através 
das suas experiências, que é a vida do caboclo, do 
caipira. Duração: 60 minutos. Direção Tiago Abad.

ALIMENTAÇÃO É COISA SÉRIA

UMA DUPLA DE CAIPIRAS
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Palestras 
Oferecemos duas palestras 
com temas distintos, onde 
os palestrantes promovem 
encontros interativos, 
divertidos e para públicos 
diversos. 

“SIMPAT” 
A SIPAT de maneira 
divertida, proporcionando 
aos colaboradores um 
momento de descontração 
e alegria, através da figura 
dos palhaços e abordagem 
artística baseada na 
sutileza e humor refinado, 
inserindo de maneira lúdica e 
descontraída, as informações 
sobre utilização de EPI’s, 
prevenções de acidentes, 
segurança no trabalho, saúde 
e bem-estar, obedecendo a 
proposta da empresa.

Workshop “Trabalho de 
Bom Humor”
É um workshop que 
estimula os colaboradores 
a se conhecerem melhor, 
estabelecendo boas relações 
através do bom humor 
e dos jogos artísticos. 
Para empresas que 
desejam proporcionar aos 
colaboradores uma vivência 
de integração, desinibição, 
leveza nas relações e 
criatividade.

Auditoria da Alegria 
Uma dupla de palhaços 
visita os setores da empresa 
apresentando uma breve 
cena, com uma abordagem 
direcionada e muito 
bom humor. O objetivo é 
facilitar a divulgação de 
informações específicas e 
melhorar o entendimento da 
mensagem, além de divertir 
os colaboradores.

Nossas intervenções em empresas têm por objetivo proporcionar aos colaboradores 
um momento de descontração e alegria através da figura e abordagem dos palhaços, 
estabelecendo assim, um elo entre a saúde física e mental, proporcionado pelo bom humor 
nas relações. 

INTERVENÇÕES EM EMPRESAS

Podemos ajudar a sua empresa de diferentes maneiras:

36 cirurgiões da alegria - 10 anos
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Empoderamento dos Sonhos Desejáveis: 
uma palestra para quem sonha em mudar o 
mundo através de suas ações. Eliseu Pereira, co-
fundador e coordenador geral, relata e instiga 
os participantes a pensar nos seus sonhos 
desejáveis, mostrando que os mesmos podem 
se tornar realidade através da persistência, 
perseverança e a busca pelo conhecimento. 
É um exercício de desejar um bom futuro não 
só para você, mas para toda comunidade, 
potencializando a ação multiplicadora através 
da economia criativa, pois você é o que você 
escolhe e planeja ser.

O Palhaço em Busca do Encontro - A 
Humanização das Relações: uma palestra onde 
o Palhaço, Psicólogo e Pesquisador Tiago Abad 
apresenta o trabalho do palhaço que acontece 
dentro dos hospitais, uma ação que exige grande 
sensibilidade do artista. O que é o ambiente 
hospitalar, as complexidades das relações 
entre palhaços, colaboradores, pacientes e seus 
acompanhantes, além de histórias marcantes 
que aconteceram através dos encontros entre 
palhaços e crianças nos hospitais.
Neste ano foram realizadas 7 palestras, 
totalizando um público de 490 pessoas.

PALESTRA
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O departamento de Eventos tem como objetivo, 
promover entre os voluntários, o espírito de 
equipe, colaboração mútua e empatia, além de 
capacitá-los para a realização de eventos, tais 
como: paella, noite da polenta, festa junina, 
entre outros. Ambos com o intuito de gerar 
recursos financeiros para manter e ampliar 
os projetos da Associação. Além destes, 
há também a promoção de ações sociais, 
como: campanha de conscientização sobre a 
importância da doação de sangue e campanha 

DEPARTAMENTO DE EVENTOS - DECA

PAELLA BENEFICENTE EM PROL DA ASSOCIAÇÃO

para o cadastro de doadores de medula óssea, 
realizadas anualmente, estimulando a empatia, 
e promovendo uma sociedade que se preocupa 
com o próximo.
É importante destacar que estes voluntários não 
atuam dentro dos hospitais, sendo esta, função 
destinada apenas aos artistas capacitados e 
formados na área, que ingressam na Associação 
através de editais de seleção, quando há a 
necessidade de ampliar o Programa Visita da 
Alegria.

38 cirurgiões da alegria - 10 anos
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FESTA JUNINA

MUTIRÃO PARA REFORMA DA SEDE

10 anos - cirurgiões da alegria 39
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Doe Sangue Doe Alegria
A Campanha de conscientização “Doe Sangue Doe 
Alegria” acontece nas faculdades, com o objetivo 
de convidar os alunos para se tornarem doadores 
de sangue, e também para serem multiplicadores 
dessa ação do bem, levando a informação para 
seus locais de trabalho e familiares.

As faculdades e escolas que receberam a campanha 
este ano foram: Faculdade Einsten, UNIP, Unicamp, 
SENAC Limeira  e foram impactados 12.100 alunos. 

Compartilhe Amor, Curta a Vida 
A campanha de cadastro de doadores de 
medula óssea “Compartilhe Amor, Curta a 
Vida”,  aconteceu em Limeira, em parceria com 
a UNICAMP campus de Limeira, Hemocentro de 
Campinas, Unimed Limeira e os Alunos do Trote e 
Cidadania. O objetivo da campanha é promover o 
cadastramento de possíveis doadores de Medula 
Óssea. Nessa ação, foram cadastradas 256 
pessoas.

Ação contra a Dengue
No dia 13 de fevereiro, realizamos o “Mutirão 
Contra a Dengue”, em parceria com a Prefeitura 
Municipal de Limeira, através da Secretaria do 
Meio Ambiente. A ação foi realizada na mata ciliar, 
próxima a sede da Associação, e os voluntários 
entraram na mata para retirar: plásticos, vidros e 
tudo o que serve de criadouro para o mosquito. 
Também foram confeccionadas e fixadas placas de 
conscientização no local.

RESPONSABILIDADE SOCIAL
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NOSSOS NÚMEROS
HOSPITAIS PARCEIROS

Total em 2016 – 9.521 pessoas visitadas  
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Fonte Cirurgiões da Alegria

Hospital
Dr. mário Gatti   

Hospital
unimed Limeira
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PÚBLICO IMPACTADO 

PÚBLICO IMPACTADO EM 2016

O palhaço em suas andanças fora do ambiente hospitalar vai interagindo com quem 
atravessa seu caminho, e olha que este ano andamos muito! Todo esse pessoal que 
encontramos nessa viagem, damos o nome de público impactado, e este ano foram 14.853 
pessoas. 

Palestras

Espetáculos Teatrais e Apresentações

Oficinas

Intervenções em Empresas

Responsabilidade Social

TOTAL GERAL PESSOAS IMPACTADAS

490

1.291

26

645

12.401

14.853
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DEPARTAMENTO DE MOBILIZAÇÃO DE RECURSOS

Origem dos recursos - jan - Dez 2016

O Departamento de Mobilização de Recursos, através de planejamento estratégico, busca prospectar 
e avaliar novas empresas, propondo negócios que beneficiem ambas as partes.  Diversificar as 
fontes de recursos é um desafio constante para poder viabilizar, manter e expandir os projetos da 
Associação. 

44 cirurgiões da alegria - 10 anos
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Aplicação dos Recursos - jan - Dez 2016
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Fonte Cirurgiões da Alegria
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As aplicações dos recursos obedecem fielmente o planejamento que consta no Projeto aprovado pelo 
Ministério da Cultura e plano anual de ações da Associação.
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PRESTAÇÃO DE CONTA$

Relátorio financeiro

No ano de 2016, tivemos uma diminuição de 33,73% na captação dos recursos através de 
leis de incentivo e recursos próprios, e mesmo com os recursos reduzidos, mantivemos as 
atividades nos hospitais parceiros.

2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016 R$ 207.939,25

R$ 313.791,87

R$ 265.022,14

R$ 237.090,49

R$ 212.908,00

R$ 132.516,00

R$ 123.871,00
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Fonte Cirurgiões da Alegria



10 anos - cirurgiões da alegria 4710 anos - cirurgiões da alegria 47

Foto: Cristiane Abreu



48 cirurgiões da alegria - 10 anos48 cirurgiões da alegria - 10 anos

Foto: Nelson Shiraga



10 anos - cirurgiões da alegria 49

DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO

REDES SOCIAIS & MAILING

O Departamento de Comunicação desenvolve um trabalho em conjunto com a Agência de 
Publicidade, elaborando o planejamento de mídia, criação de peças publicitárias para redes 
sociais e para impressão, releases para o site e para a imprensa, gerando conteúdo jornalístico 
das atividades desenvolvidas no hospital e fora dele.

Fan Page: 21.420 curtidas | Twitter: 393 seguidores

Youtube: 13.432 visualizações | Instagram: 1.661 seguidores

Mailing: 4.000 contatos.

95 mil acessos
por ano  

Site:
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COMO VOCÊ PODE AJUDAR

COMO APOIAR A CAUSA?

Saiba Mais...

Neste ano o programa completou dez anos e atingimos a marca de setenta e três mil visitas 
a crianças e adultos hospitalizados. O trabalho dos Cirurgiões da Alegria é totalmente 
gratuito para o hospital e para o público que atendemos, mas não é voluntário. Por isso, a 
sustentabilidade da Associação provém de recursos através de renúncia fiscal, doações de 
empresas, sócios mantenedores, eventos, apresentações de espetáculos teatrais e palestras.

Entre em contato para informações sobre doações e parcerias:
mbr@cirurgioesdaalegria.org.br | Fone: 19 3442.4651 ou 19 99236.5145

SUA EMPRESA PODE:
- Patrocinar através de incentivo fiscal
- Tornar-se “Empresa Patrocinadora da 
Alegria” com recursos próprios
- Contratar intervenções e espetáculos
- Fazer uma campanha de marketing

LEI DE INCENTIVO FISCAL
As leis de incentivo à cultura se baseiam, em 
essência, no princípio da Renúncia Fiscal. O 
Estado abre mão de uma parte do imposto e 
transfere o poder de decidir para as empresas 
e pessoas físicas. Essas, possuem autonomia 
na hora de escolher quem irão patrocinar, 
utilizando recursos públicos para esse fim. 

VOCÊ PODE:
- Doar parte do seu Imposto de Renda
- Tornar-se sócio Mantenedor da Alegria
- Fazer uma doação única
- Fazer um curso
- Comprar nossos produtos
- Assistir nossos espetáculos

EMPRESA PATROCINADORA
Toda empresa que faz a declaração do Imposto 
de Renda sobre o lucro real, pode destinar 
até 4% do total declarado, ao projeto da 
Associação Cirurgiões da Alegria.

DOADORES PESSOA FÍSICA 
Se a sua declaração do Imposto de Renda é 
completa, você pode destinar até 6% do total 
declarado, ao projeto dos Cirurgiões da Alegria.
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EMPRESA PATROCINADORA – Lei de Incentivo Fiscal

PARCEIROaS GOVERNAMENTAIS

52 cirurgiões da alegria - 10 anos
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DOADORES PESSOA FÍSICA  
incentivo fiscal
Adriana Ribeiro de Campos
Afonso Celso de Moraes Manzano
Agnaldo Alexandre da Silveira Alcântara
Alcides Teno Castilho Junior
Alcidio Degan
Alcy de Castro Mello
Ana Paula dos Santos Gumiero
André Guilherme Marini
André Luiz Gumiero
André Mendes Aleixo
Ângela Cristina Lima Fujita
Antônio Carlos Silva Salgado
Carlos Abounemer Neme
Carlos Gomes Ferraresi
Carlos Roberto D’Andréa Mathias
Carlos Roberto Nogueira dos Santos
Célio Pontes de Castro Junior
Celso Fernando N. Conforti
Cyro Antônio de Oliveira Lara
Daniel de Barros Leite Ferreira Ribeiro

Danilo Gullo Ferreira
Darci Schiavon de Abreu
Elaine R. Fonseca Faria
Elcio Faria
Enzo Casabona
Erley Antonio dos Santos
Erwin Langner
Fábio Cortez Rodrigues
Fernando de Oliveira Fernandes
Gilberto Gatti Gonçalves
Gustavo Rubéns Venuso Galli 
Helio Kazuhiro Kimura
Hosana Maria Pedro Ramos
João Luis Zaros
José Ângelo Ribeiro Júnior
José Antônio Fernandes
José Joaquim Raposo Filho
José Ricardo Teixeira 
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APOIO INSTITUCIONAL

EMPRESA PATROCINADORA DA ALEGRIA

Contamos com empresas que doam produtos, materiais, serviços e colaboram diretamente 
com o desenvolvimento do projeto e da Associação. 

São empresas que fazem filantropia contribuindo mensalmente em espécie, colaborando 
efetivamente com a manutenção e ampliação dos projetos da Associação.
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DOAÇÕES ESPORÁDICAS

SÓCIO MANTENEDOR DA ALEGRIA

Gabriela Alves de Oliveira

São simpatizantes da causa, aqueles que contribuem mensalmente, doando qualquer valor. 
Com a doação, a partir de R$ 30,00 mensais, o sócio ganha uma carteirinha de mantenedor 
do projeto, tem 50% desconto nos espetáculos teatrais e oficinas dos Cirurgiões da Alegria, 
e 20% desconto nos produtos da lojinha. 

Amélia Silmara Basso
Ana Claudia Pires Pereira
Antonio Carlos Graciani
Bruno Picolomini Basso
Carolini Picolomini Basso
Cintia Szczecinski 
Eliseu Pereira da Gloria
Everton Luiz Bernardino
Francis Bastelli Berdague
Guilherme Henrique Pereira
Guilherme Testa da Gloria
Julio Antonio Borgo

 Luís Gustavo Fernandes
 Luis Roberto Aparecido Basso
 Marilene Donato
 Rafaela Pires Pereira
 Regiane Cristina Testa da Gloria
 Regina Célia França
 Renata Cardozo
 Sonia Regina Basso
 Simone M. Viana
 Tiago Lira Abad
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MÍDIA APOIADORA
Agradecemos o apoio dos veículos de comunicação que colaboram divulgando nossas 
notícias, levando as informações para toda sociedade, e contribuindo assim, diretamente, 
com o crescimento da Associação.
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Cirurgiã
Arlinda 

Anneliese Caneo 

Cirurgião
Gaguelho 
Eliseu Pereira  

Cirurgião Acerola  
Tiago Abad 

Cirurgião Figuerino  
Guilherme Figueiredo 
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Rua Manoel Toledo Arruda 276
Jd. Nova Europa - Limeira/SP - CEP: 13482-014
Telefone: 19 3442.4651 e 19 99236.5145
www.cirurgioesdaalegria.org.br 
contato@cirurgioesdaalegria.org.br

CONSELHO DIRETOR
GESTÃO 2014 – 2018

Realização

CONSELHO FISCAL

ASSESSORIA CONTÁBIL

ASSESSORIA JURÍDICA

GRUPO EXECUTIVO

EXPEDIENTE
BALANÇO 2016

ENDEREÇO

João Rafael Aparecido Ambrosecchia – Presidente 
Marcos Roberto Lima – Vice Presidente
Regina Célia de França – 1º Tesoureira
Vinícius de Paula – 2º Tesoureiro
André Luis Stalberg Rodovalho – 1º Secretário
Keila Maria Baeninger – 2º Secretária

Luis Roberto Aparecido Basso
Fábio Ponte
Ricardo Ferreira dos Santos

Astro Escritório Fisco Contábil 

Ricardo Aparecido Bueno Godoy 

Regiane Gloria – Coordenadora Administrativa 
Eliseu Pereira – Coordenador Geral 
Tiago Abad – Coordenador Artístico 
Fábio Ponte - Coordenador de Eventos 

Coordenação:  Eliseu Pereira 
Edição/Redação: Regiane Gloria, Tiago Abad 
Revisão/Projeto Gráfico e Diagramação: Agência Álamo 
Colaboração: Fábio Ponte e Guilherme Testa 
Fechamento desta Publicação: Dezembro de 2016 
Fotos de Capa: Nelson Shiraga 
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