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Roda, roda, roda, pé, pé, pé, roda, roda, roda,
caranguejo peixe é!
Ah... as cantigas de roda. Quem não tem uma boa história de infância
embalada pelas lindas cantigas de roda? Eu não fui diferente. Quando
criança me recordo que brincava na rua de terra batida, o ápice da
brincadeira geralmente era à noite, o momento em que se formava a
grande roda, as crianças da nossa rua e das outras ruas aguardavam
ansiosas por aquele momento mágico, em que a diversão era
embalada pelas cantigas ensinadas pelas mães, que em suas cadeiras
nos observavam à distância, carinhosamente, até que algumas
crianças corriam até elas e, tomando-as pelas mãos, as levavam até
a grande roda para brincarmos juntos, afinal, não queríamos ser
felizes sozinhos.
Com o tempo, todos nós crescemos e, devido à seriedade do nosso cotidiano, às vezes,
esquecemos de compartilhar as alegrias de nosso dia a dia com as pessoas que cruzam nossos
caminhos. Mas, em um determinado momento, percebemos que podemos voltar a compartilhar
as mesmas alegrias, como em nossa infância. Sim, hoje devido ao nosso ofício, podemos oferecer
essa oportunidade a outras pessoas, pois novamente não queremos ser felizes sozinhos. O nosso
jeito de observar e sentir o mundo através do olhar do palhaço, criando relações verdadeiras
e tendo a possibilidade de colaborar para que as pessoas tenham um momento de reflexão
e diversão, possibilita um olhar para dentro de si mesmo, ressignificando ou ajustando seus
conceitos para experienciar momentos de felicidade como os de nossa infância.
Com esse propósito, este ano criamos o curso de iniciação à linguagem do palhaço, dando
start em um sonho desejável, em que há muito tempo estamos depositando nossas energias e
assim como em nossa infância, não sabemos quando a brincadeira vai acabar, só sabemos que
estamos aproveitando ao máximo esses momentos maravilhosos que estamos vivenciando e
compartilhando com outras pessoas, afinal, não queremos ser felizes sozinhos.
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Finalizamos o ano de 2017 repletos de oportunidades, sucesso e novos conhecimentos. Foi um ano
de muitos aprendizados. Mas o que fazemos com tudo isso se não compartilharmos e colocarmos em
prática? Sim, precisamos empreender novas formas, novas ideias todos os dias, para tirar do papel e
construir um sonho que impacte cada vez mais pessoas.
Pensando nesse compartilhar de informações, iniciamos o primeiro curso de palhaços porque
acreditamos que somos o motor da mudança e o exemplo que queremos multiplicar pelo país.
Mas quem disse que seria fácil? Claro que não! Nas palavras de Eliseu Pereira, empreender é seguir o
coração, esse é o caminho. Na prática, é entender quais são os seus talentos, elegendo os melhores como
propósito de vida para beneficiar os outros, vislumbrando que o seu legado seja uma fonte de inspiração
para as gerações futuras e uma honra para sua Família e para toda a sociedade.
Claro que sem esquecer da ética empresarial, dos nossos valores, da transparência, pois é através
de bons exemplos, que criamos um ciclo virtuoso de prosperidade para todos, e que não transgredir
seja sempre a única opção. Mas em uma gestão líquida com tantas mudanças de formas de pensar, de
experiência humana, de relações de trabalho, de relações efêmeras, como criar valor?
Eis a grande questão: repensar de que forma as organizações podem criar valor
e como criar valor neste novo mundo, exponencial, implacável, significante e,
todavia, urgente que temos hoje.
A questão é simples, temos que usar a criatividade que, modéstia à parte,
todos temos em abundância e gerar a sustentabilidade, aliando à inovação das
tecnologias, a colaboração e o compartilhamento.
Muito simples… é viver e trabalhar bem, com felicidade e realização, muito mais
do que com a lógica meramente financeira de bater metas e crescer a qualquer
custo como nas empresas tradicionais.
Se temos talentos ambulantes, competências em busca de novos projetos,
e oportunidades que viram cases, em um equilíbrio de vários interesses,
entre vida pessoal e vida profissional, entre trabalhar, aprender e se divertir,
fechamos a equação.

E é para isso que estamos aqui. Vamos nos divertir?
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É fato que há um desafio muito grande em manter um projeto como o dos Cirurgiões da Alegria.
Os problemas que afetam a população, as crises que enfrentamos no país, também nos desafiam,
além de todas as dificuldades que o trabalho artístico enfrenta diariamente, tanto na sustentabilidade
financeira do projeto, quanto na conquista de espaços e mídia.
Acredito que não há receita pronta, muito menos fórmula de sucesso, mas um passo é fundamental
para vivenciar e viver de projetos. Estou falando de: Acreditar! E não me refiro somente às coisas
palpáveis, tangíveis, mensuráveis, mas estou falando também de acreditar no Universo, no movimento
da vida e, principalmente, no seu propósito.
Durante esses anos todos, o que mais fizemos foi acreditar! Primeiro, no trabalho da Associação, na
arte do palhaço e na causa, fundamental para à sobrevivência do nosso propósito.
Acreditamos também nas pessoas, nos voluntários, no grupo, nas capacidades
individuais e do coletivo, na comunidade, nos hospitais parceiros, nas
empresas, nos patrocinadores e apoiadores, nos colaboradores dos hospitais,
nos pacientes… é tanta gente que um projeto desse porte interage, que fico
com medo de não incluir mais agradecimentos.
Acreditar envolve confiar, crer, estar junto, e é também ato de coragem,
pois exige bastante entrega e muita confiança. São 11 anos de encontros
entre cirurgiões palhaços e crianças dentro dos hospitais, e para que
esse movimento aconteça, precisamos de muitas pessoas trabalhando
com sinergia, em prol da causa, que é despertar alegria e transformar
ambientes hospitalares por meio da atuação profissional de palhaços.
Essa profissão é mágica, transformadora não só dos ambientes, mas dos
artistas e das pessoas que entram em contato com essa nobre arte.
Viva a arte do palhaço! Que cada vez mais nos impulsiona a acreditar
no futuro da Associação e a vivenciar o nosso propósito, individual
e coletivo. Há alguns anos, decidimos trabalhar e atuar somente
com profissionais, mas principalmente com amigos! Amigos que
somam conhecimentos, nos trazem sabedoria e compartilham novas
possibilidades e ideias.

Acreditar fortalece os laços e
aproxima pessoas, isso é fato!
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Voluntariado, do latim voluntarius, que remete à vontade,
querer... Esse é o espírito do voluntariado, que faz por
vontade própria, porque quer.
Como coordenador das campanhas de doação de sangue
(Doe Sangue Doe Alegria) e medula óssea, vejo que o
desafio é identificar as pessoas que possuem empatia com a
causa e trazê-las para perto. Mais do que isso, fazer com que
elas interajam nas ações de forma que se sintam bem.
Como um jogo onde precisamos colocar as peças certas nos
lugares certos.
Esse é o trabalho que procuramos fazer no Cirurgiões da
Alegria. Engajar os voluntários da Associação e integrá-los. Para
que isso aconteça, parte importante do processo é identificar
quais são os talentos e ofícios do corpo voluntário, a fim de que
cada pessoa atue em funções nas quais se identifica ou tem mais
facilidade, tornando a atividade mais prazerosa.
Também é preciso atribuir funções, estabelecer regras e dar autonomia para que o voluntário atue
dentro das condições preestabelecidas.
Os desafios são vários. Fatores como rotatividade de pessoas, funções e atividades não muito
claras ou bem atribuídas, causam dispersão e resultam em falta de vínculos mais duradouros entre
voluntário e Associação.
Como o próprio significado diz, não há remuneração ou vínculo profissional entre voluntário e
Associação. Faz por querer. O que não significa que o indivíduo não tenha retorno sobre o trabalho
que doa. Costumo dizer que o “pagamento” pode vir através de: bem-estar, carinho, sorrisos,
abraços, amigos, satisfação pessoal, alegria… Em suma, o trabalho voluntário costuma nos retornar
um sentimento que nos deixa mais completos. E, cá entre nós, tem coisa melhor? Portanto, comece
o seu trabalho voluntário o quanto antes.

O voluntariado nos completa.
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Cirurgiões da Alegria é uma
Associação Beneficente Sem Fins Lucrativos.

~
Missao

Cirurgiões da Alegria é uma Associação Beneficente Sem Fins Lucrativos.
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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.

~
Visao

Valores: Alegria, Qualidade, Transparência, Sutileza nas Relações, Profissionalismo.

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.
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Comprova que a Associação desenvolve e articula atividades culturais em sua comunidade, e
contribui para o acesso, a proteção e a promoção dos direitos da cidadania e da diversidade
cultural no Brasil.

Cadastro Estadual de Entidades – CEE destina-se ao cadastramento prévio de entidades da
sociedade civil, sem fins lucrativos, com vistas à celebração de convênios e outras formas de
avenças com os órgãos da administração direta e indireta do Estado de São Paulo.

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.

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.
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Concedido em reconhecimento ao valioso desempenho e pelos relevantes serviços prestados à
comunidade Limeirense.

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 finalistas na categoria teatro.

Decreto nº 515 de 27 de dezembro.

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.

Concedido pelos serviços prestados à comunidade no segmento da cultura.
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Hospital Municipal Dr. Mário Gatti - Foto: Cristiane Abreu
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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

2017, o programa

completou onze anos,
chegando a mais de
oitenta e duas mil visitas.

Hospital Unimed Limeira - Foto: Cristiane Abreu

As intervenções artísticas
estão pautadas na permissão e
em nossos valores, que são:
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Alegria
Qualidade
^
Transparencia
Sutileza nas relacoes
,~
ProFissionalismo

Hospital Medical - Foto: Cristiane Abreu

Foto: Nelson Shiraga
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Desenvolver uma metodologia
de trabalho é fundamental para
mantermos a qualidade artística e
aprimorar cada vez mais a relação
com os pacientes.

Esse ano, completamos onze anos de
atuação em hospitais. Os anos passam
e a responsabilidade só aumenta!

Hospital Municipal Dr. Mário Gatti - Foto: Cristiane Abreu
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Segundo Carl Gustav Jung, todos nós possuímos
essencialmente quatro funções psicológicas:

SENSAÇÃO
PENSAMENTO
SENTIMENTO
INTUIÇÃO
O artista deve estar conectado e em alerta com estas
funções. Apresentamos aqui mais algumas habilidades
ou comportamentos em que o cirurgião palhaço se
apoia e refina a cada dia.
Estamos nos referindo ao olhar e à escuta artística que,
se pudermos fazer um comparativo, é como se fosse
a “bússola” que conduz a nossa atuação dentro dos
hospitais.
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O Olhar é a ferramenta principal de contato
entre palhaços e crianças! Aproveitando
a célebre frase de Edgar Allan Poe “Os
olhos são as janelas para a alma”, podemos
apontar que esse olhar é carregado de um
refinamento em sutileza e delicadeza, onde
o palhaço, despido de qualquer filtro, mostra
toda a sua pureza e a beleza de sua alma, para
quem quer que encontre pelo seu caminho.
É através do olhar que a criança estabelece
uma relação de confiança e curiosidade, e
define se quer ou não a presença do palhaço.
Através da “moldura” (porta do quarto),
o artista se mostra pedindo para entrar, e
através do “olho no olho”, alguns poucos
segundos de troca de olhares, define toda a
ação que está prestes a acontecer.
Portanto, o palhaço deve estar carregado de
bons sentimentos e com vontade de brincar.
A criança sente isso, sente aquilo que o
artista está sentindo, uma relação que vai
muito além do brincar, é tão sensível que só a
criança e o palhaço podem sentir e entender
o que está acontecendo, é tudo muito íntimo.
Este olhar apurado está diretamente ligado
à Escuta. Quando falamos de escuta, não
estamos nos referindo ao simples ato de
ouvir os sons do ambiente, o barulho dos
aparelhos, a conversa dos acompanhantes ou
as recomendações das enfermeiras. Escuta é
um conceito muito mais amplo, está ligado
aos seus sentimentos e sensações e à sua
presença no lugar.
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É como se o palhaço fizesse parte do ambiente
estivesse totalmente integrado com as
sensações transmitidas por todos que fazem
parte do hospital. A dupla de cirurgiões deve
estar muito afinada com relação à escuta, é
ela que os guia e faz o movimento artístico
acontecer. Como a principal ferramenta de
trabalho é o improviso cênico, o desafio
principal dos palhaços é finalizar a cena no
auge, no momento em que a criança está se
divertindo com toda a história. Quando a cena
é bem finalizada, pode ser que a história

permaneça por um longo tempo no quarto,
fazendo com que os acompanhantes e
pacientes relembrem e conversem a
respeito do que aconteceu, desfocando do
problema real que é a doença e a rotina
hospitalar. E para que essas histórias sejam
bem construídas e, consequentemente,
bem finalizadas, os palhaços devem estar
com suas escutas muito afiadas, para
perceberem como constroem a cena e,
principalmente, descubram o momento
ideal de encerrar o encontro.

É dessa maneira que acreditamos que os encontros
entre os Cirurgiões da Alegria e pacientes
aconteçam, sejam potentes e carregados de alegria.
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Foto: Nelson Shiraga
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A SOCA é a Semana de Orientação dos Cirurgiões da Alegria. 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 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;

Hospital Medical Limeira - Foto: Cristiane Abreu

Humanização hospitalar;
Ética e qualidade artística do que é levado para o hospital;
Oficinas de improvisação, musicalização, jogos teatrais e dança.
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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.

Hospital Medical Limeira - Foto: Cristiane Abreu
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Conforme o Novo Marco Regulatório do Terceiro Setor (a nova legislação, que define as regras
para parcerias entre setor público e as organizações não governamentais), as Associações devem
inserir a preocupação com o monitoramento, avaliação e a aplicação de pesquisas junto aos
beneficiários do projeto.
Esse monitoramento e avaliação do trabalho nos mostra a efetividade e em que nível a nossa atuação
está sendo compreendida, e se a Associação está realmente atingindo o seu objetivo principal.
Dando continuidade à nossa Pesquisa de Impacto, este ano, continuamos a pesquisa com a equipe de
colaboradores dos hospitais que são parte do nosso trabalho com objetivo de mensurar a nossa atuação
referente a pesquisas anteriores.
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Importância do trabalho do palhaço
O trabalho dos Cirurgiões da Alegria é importante para a
equipe de profissionais do hospital

Auxilia no tratamento e desenvolvimento
A atuação dos Cirurgiões da Alegria auxilia no
desenvolvimento da saúde do paciente hospitalizado,
segundo os profissionais da saúde (médicos, enfermeiros
e auxiliares)

Utilização do bom humor
Após contato com Cirurgiões da Alegria, o bom humor é
utilizado junto aos pacientes, segundo os profissionais da
saúde (médicos, enfermeiros e auxiliares)

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 (médicos, enfermeiros e auxiliares)

Expansão do trabalho
O aumento das atividades dos Cirurgioes da Alegria é
importante para a equipe de profissionais do hospital

Para mais detalhes, acesse a pesquisa completa no nosso site, através do link:
http://cirurgioesdaalegria.org.br/portfolio/projeto-visita-da-alegria/
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Hospital Municipal Dr. Mário Gatti - Foto: Cristiane Abreu
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A Crianca
, Sorri da Doenca
,
A tensão era grande na hora de entrar na enfermaria lotada de crianças, de médicos,
enfermeiras e todo o pessoal que habita aquele local. Enfim, a dupla na porta é recepcionada
pelo choro estridente de uma criança que a mãe levava no colo em direção ao banheiro,
deixando, assim, ouvir a doce melodia que sai do pequeno instrumento que mais se parece
com um violãozinho que o Cirurgião Figuerino leva carinhosamente apertado ao peito.
Lá no fundo do quarto, uma junta médica composta por três homens de jalecos brancos, com
aparência séria, encara a criança deitada no bercinho. Ela está com um semblante sereno, mas
curiosa com a melodia que adentra o quarto. Os homens de jalecos apertam aqui, acolá, e a
criança com sua singeleza sorri, dando a impressão de que está a sorrir da doença, ao contrário
da mãe, que olha apavorada para os médicos que estão na sua frente a conversar,
a examinar e… e a música?

A música insiste em permanecer em um volume quase inaudível,
mesmo com o acompanhamento sutil do chocalho que o Cirurgião
Acerola toca, tornando a música presente e potente, transportando
um ou outro a algum lugar que não é a enfermaria.
Os olhares recaem na dupla que, a passos de tartaruga, vem adentrando o quarto. A criança, agora
em pé e no chão, se curva para olhar entre os jalecos e calças brancas que lhe cercam, tentando
ver os palhaços que estão quase invisíveis. A criança, ao vê-los chegando, continua sorrindo da
doença (às vezes, queria ter a frieza e a coragem das crianças para enfrentar certas situações).
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Entre um aperto aqui e acolá, uma alma vivente de jaleco bate palmas para a
criança, parecendo querer participar daquele olhar curioso. A criança olha pra
ele e lhe abre um largo sorriso despreocupado, demonstrando claramente que
continua sorrindo da doença.
Os Cirurgiões Palhaços vão trocando olhares com outras crianças,
e, ao perceberem que a graça não cabia naquele momento,
saem com calma, como se não tivessem entrado.

Perto da porta de saída, a médica que à distância tudo observava,
informa que a criança no colo da mãe, antes de entrar no banheiro, havia parado de
chorar. O médico pede que a mãe coloque a criança para andar.
A mãe obedece e diz para a criança ir até os palhaços, que neste momento estão
dobrando o corredor, já entregues aos outros afazeres, na labuta de continuar a
despertar sorrisos.
Os médicos observam a criança atravessando a enfermaria, a mãe corre para buscar
a criança e volta para a realidade da junta médica, que continua a conversar. Um nó
na minha garganta me aperta e quase deixo uma lágrima escorrer ao ver que aquela
história, com aquelas distintas pessoas, médico, mãe, criança e palhaços, aconteceu
naquele momento, e o mais interessante nessa oficina de observação foi ver que o
estímulo para que a criança caminhasse foi o palhaço.
E os Cirurgiões Palhaços continuam sua peregrinação pelo corredor,
o papel cai no chão, a copeira serve o leite para os pais,
a mamadeira para as crianças, e o palhaço vai transitando
naquele ambiente entre risos e lágrimas, garimpando e
lapidando as histórias que a vida lhes oferece.
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Artista: Eliseu Pereira
Atividade: Oficina de Observação
Cidade: Campinas
Hospital: Mário Gatti
Mês: Maio – 2017

Foto: Regiane Gloria
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O Espaço Cultural Cirurgiões da Alegria foi reconhecido pelo Ministério da Cultura, por meio da Secretaria
da Cidadania e da Diversidade Cultural, como Ponto de Cultura de Limeira. Na cidade, existe apenas
mais um Ponto de Cultura. Por este motivo, acreditamos que devemos fomentar o desenvolvimento
cultural da cidade e da região, exercendo assim um papel fundamental no fazer da arte, uma ferramenta
empreendedora de transformação social, de geração de emprego e renda.
Com este propósito convidamos artistas, grupos e coletivos a se apresentarem em nosso espaço, e
realizamos também eventos culturais, com o objetivo de disseminar o encontro artístico, valorizando os
trabalhos das companhias da cidade, além de dividir um pouco do que realizamos dentro dos hospitais.
Confira nas próximas páginas as atividades do Espaço Cultural Cirurgiões da Alegria.

Foto: Regiane Gloria
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Sempre foi sonho desejável da Associação
a criação de um Centro Cultural de Artes
Integradas com foco no Ofício do Palhaço.
Este ano, demos um importante passo para
a realização desse sonho, criamos o curso
“Introdução à Linguagem do Palhaço”.
Compilamos tudo o que aprendemos,
toda essa bagagem e a experiência que
adquirimos nesses anos todos despertando
alegria pelos hospitais e transformamos
tudo em um divertido curso.

Foto: Foto: Eliseu Pereira

O curso aconteceu às quintas-feiras, das 19h às 22h, e teve
duração de seis meses, com início dia 22 de junho e finalização no dia
7 de dezembro, totalizando 24 encontros com carga horária de 72 horas.
Ao final do curso, o aluno recebeu o certificado de participação.
Foi um mergulho profundo no conhecimento
da arte do palhaço. Neste primeiro módulo,
envolvemos os seguintes pilares:
História do Teatro: dos gregos até a
contemporaneidade, e a construção de
personagens - com Júlio Borgo
Técnica e confecção de máscara
- com Cristiane Abreu
Linguagem do palhaço envolvendo tempo
cômico e estado - com Tiago Abad

Os formandos da primeira turma do curso são: Nataly Borgo, Virginia Valle,
Janice Polo, Samuel Müller, Fábio Arcanjo, Iris Freire e Bianca Pasquini.
Agradecemos de coração a todos, pelo compartilhamento de
conhecimento e por aceitarem se divertir com a gente. Obrigado!

Foto: Regiane Gloria
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Começamos o ano com festa!

No dia 28 de janeiro foi realizado o tradicional 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.

Foto: Fábio Ponte
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Os voluntários da Associação participaram nos dias 5 de maio e 30 de setembro da Oficina
Cirurgiões em Conexão, que é ministrada por Eliseu Pereira, Tiago Abad e Fábio Ponte.
A oficina tem duração de três horas e tem por objetivo 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.
Foram capacitados 21 voluntários.

Foto: Fábio Ponte

Foto: Fábio Ponte

35

36

A 4ª 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
e dança, movimentando o cenário cultural da cidade, fomentando a troca de saberes entre a
população e os artistas.

A abertura oficial do 4º Festival de Palhaços & Variedades teve início com o espetáculo
“Vamos Cuidar do Tempo?”, que tem como diretor Tiago Abad. Os figurinos são assinados pelas
figurinistas Melissa Guimarães, Regiane Gloria e Eliseu Pereira, texto e elenco Tiago Abad e
Eliseu Pereira, a sonoplastia e iluminação ficou por conta de Cristiane Abreu, a contrarregra é
de Fábio Ponte e Alexandre Gachet, a produção executiva e administração ficou por conta da
Regiane Gloria, realização Cirurgiões da Alegria.

Foto: Ligiane Braga
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Na tarde do dia 7, apresentamos o espetáculo no SESI Limeira para as crianças dos colaboradores
da empresa Galzerano. Na mesma noite, aconteceu a apresentação na sede da Associação.
Na manhã do dia 9 foi a vez das crianças da ARIL – Associação de Reabilitação Infantil de Limeira
assistirem ao espetáculo.
Na noite do dia 14, abrimos as portas do Espaço Cultural Cirurgiões da Alegria para receber o
grande público.
Já no dia 21 outubro, as crianças de Cordeirópolis puderam assistir ao espetáculo no Grêmio
Recreativo da Cerâmica Carmelo Fior.

Foto: Eliseu Pereira

É claro que o Cinema não poderia ficar fora do nosso Festival. No dia 7, às 15h, a Cia. Cênicos e
Cínicos promoveu, gratuitamente, o CineTeatro (Peça de Teatro na tela do Cinema) com a peça
Borandá, do grupo Fraternal Companhia de Arte e Malas-Artes.
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A palestra é ministrada por Tiago Abad, Palhaço, Psicólogo e Pesquisador, e 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 nos encontros
entre palhaços e crianças, através do trabalho dos Cirurgiões da Alegria nos hospitais.

Foto: Eliseu Pereira

No dia 10, os alunos do curso de enfermagem da Faculdade Anhanguera assistiram à palestra.
E no dia 20, Tiago Abad ministrou a palestra no 1º Encontro do Educador Voluntário, na empresa
MAHLE Limeira. O evento tem por objetivo agradecer e motivar os educadores atuantes no
programa Aprendiz Formare MAHLE.
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Já no dia 21 recebemos
a visita de Nico Serrano
e William Filho da Cia.
BuBio FicO LO, que vieram
especialmente de São Paulo
para abrilhantar nosso
festival com o espetáculo
Tuingo e Bastião Uma Dupla
de Baião, que tem como
diretor Nico Serrano.

Foto: Eliseu Pereira

No dia 28 de outubro, das
9 às 12 horas, Massanori
Takaki (Massa) realizou
a partir de sucatas de
madeiras e eletrônicos a
oficina de construção de
brinquedos, para as crianças
de 5 a 10 anos de idade. As
crianças e seus cuidadores
montaram e levaram seus
brinquedos para casa.
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Foto: Regiane Gloria

No dia 28, finalizando com chave de ouro o 4º Festival de Palhaços & Variedades, a Cia.
Cênicos e Cínicos estreou a Peça Teatral “A Santa Máquina”.
A direção, sonoplastia e texto são assinado por Júlio Borgo, tendo no elenco Ana Pires,
Júlio Borgo, Manoel Andrade, Mari Donato e Tonny Graciani, a maquete virtual é da Renata
C. Borgo, audiovisual foi realizado pela Haru Pepper, a iluminação é assinada por Valdemir
Correia, a concepção dos figurinos é do grupo.

Foto: Regiane Gloria
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No dia 7, durante a 4ª edição do Festival de Palhaço & Variedades, comemoramos os 11 anos de
aniversário da Associação. Foi um momento especial para todos que compareceram, pois além
de apreciar um delicioso bolo e degustar alguns docinhos, pudemos, juntos com as crianças,
renovar nossos votos de resiliência, perseverança e generosidade, para assim,
continuarmos a despertar mais sorrisos durante o próximo ano.
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Foto: Nelson Shiraga

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,
pois estamos constantemente nos relacionando com pessoas,
grupos, empresas e associações. Também faz parte das ações
do departamento a integração e o compartilhamento do
conhecimento com outras associações e grupos.
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Nada melhor que nos encontrarmos e trocarmos experiências! Acreditamos que essa seja a
melhor maneira de aprofundar o conhecimento nas atividades que desenvolvemos. A essas
prosas e visitas com outros grupos e Associações, damos o nome de “Mostra o Seu Que Eu
Mostro o Meu”. A ideia principal desses encontros é compartilhar informações administrativas,
artísticas e culturais, para gerar e multiplicar o conhecimento em torno da Arte do Palhaço.

No dia 14 de janeiro, estivemos na cidade de Colombo, no Paraná,
para uma visita mais que especial, conhecer a Família Circense do amigo Júlio Bastias e
Patrícia Teixeira. Foi um momento único, conhecendo uma realidade diferente da que estamos
habituados, mas com as mesmas essências, o amor e a dedicação no Ofício de fazer a Arte.
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Foto: Eliseu Pereira (Tripé)

Sexta-feira, dia 31 de junho, foi um dia de muita alegria para nós! Sabe aquela visita boa
que a gente tem vontade de prosear o dia todo? Pois bem, estamos falando dos amigos:
João Gonçalves, Fábio Esper, Marcos Siqueira, Lucyanne Oliveira e Inês Tinte, integrantes da
Associação Doutores Coloridos, que vieram da cidade de Jacareí-SP para trocar experiências,
fortalecendo, assim, uma amizade de longa data.
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Foto: Nelson Shiraga

O departamento artístico tem a missão
de manter o trabalho dentro dos hospitais
acontecendo com qualidade, e isso
engloba a capacitação continuada, a
identificação das necessidades artísticas,
elaboração de cursos e oficinas, além de
criação de bens culturais.
Os bens culturais são 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.
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Foto: Nelson Shiraga

Já dizia o poeta: o artista vai aonde o povo está.
E com esse propósito, no dia 21 de outubro estivemos no Grêmio da
Cerâmica Carmelo Fior em Cordeirópolis, apresentando o espetáculo
“Vamos Cuidar do Tempo?”, para as crianças da comunidade.

Foto: Regiane Gloria

Foto: Nelson Shiraga

Neste ano, foram 12 apresentações e 522 pessoas que
assistiram o espetáculo “Vamos Cuidar do Tempo?”.
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Foto: Nelson Shiraga
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As empresas concentram um grande número de pessoas que interagem por diversas horas,
diariamente. É bem comum que esse envolvimento com o trabalho acaba por defasar algumas
habilidades humanas, como as relações, a comunicação, ou mesmo a conexão essencial para
realizarem um trabalho em equipe. O palhaço surge nesse ambiente para oferecer um momento de
respiro, descontração e alegria. Estabelecendo relações pautadas no bom humor e na sensibilidade
das relações, criamos algumas interações artísticas adaptadas a cada realidade:

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.

“SIMPAT” A SIPAT DIVERTIDA
Todo aprendizado depende de envolvimento, aceitação e identificação. Falar “sim” para a vida
é uma boa maneira de vivermos nesse mundo novo, e é nesse foco que desenvolvemos as
apresentações da “SIMPAT”. Através de abordagem artística baseada na sutileza e humor refinado,
criamos ações sob medida, para assuntos específicos de maneira totalmente descontraída,
principalmente as informações sobre utilização de EPI’s, prevenção de acidentes, segurança no
trabalho, saúde e bem-estar, obedecendo a proposta de cada empresa.

Workshop “Trabalho de Bom
Humor” é um workshop
que tem o objetivo de
conectar pessoas, estimular
o relacionamento positivo, e
proporcionar a experiência
de se divertir com o
grupo. Para empresas que
desejam proporcionar aos
colaboradores uma vivência de
integração, desinibição, leveza
nas relações e criatividade.
28 março - Workshop Parks & Games - Foto: Regiane Gloria
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Foto: Fabio Ponte

“O Empoderamento dos Sonhos Desejáveis”, “O Palhaço em Busca do Encontro – A
Humanização das Relações” e “Elaborando Sonhos” são as palestras que Regiane Gloria,
Eliseu Pereira e Tiago Abad ministram.
Neste ano, foram realizadas 10 palestras, totalizando um público de 906 pessoas impactadas.
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O departamento de Eventos mobiliza o voluntariado da Associação, desenvolve o espírito de
equipe, colaboração mútua e empatia, além de capacitá-los para a realização de eventos.
O voluntário também participa da promoção de ações sociais, como: campanha de
conscientização sobre a importância da doação de sangue e campanha para o cadastro de
doadores de medula óssea, realizadas anualmente.

PAELLA BENEFICENTE EM PROL DA ASSOCIAÇÃO
Nos dias 28 de maio e 12 de novembro, o Chef Roberto Bolognesi e Amigos comandaram a
realização da deliciosa paella caipira. Agradecemos, de coração, aos voluntários que colaboraram
para a realização deste evento e aos apoiadores da causa que adquiriram a deliciosa iguaria,
colaborando assim com a manutenção dos projetos da Associação, obrigado!

Foto: Tiago Abad

Foto: Eliseu Pereira

51

ARRAIÁ
No dia 1 de julho, aconteceu o Arraiá
dos Cirurgiões da Alegria na sede
da Associação, o evento é a festa
caipira mais animada da cidade, pois
os convidados vêm caracterizados
de cumadre e cumpadre, as crianças
também participam dando um show à
parte com a moda caipirinha.
Tem também toda aquela comilança
tradicional: milho cozido, pipoca, arroz
doce, canjica, cachorro quente, cuscuz
mole e o tradicional tutu de feijão, além
do quentão, vinho quente e suco de
laranja. Afinal, moramos em Limeira.

Foto: Murilo Hereman

POLENTA ITALIANA

Foto: Regiane Gloria
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Dia 21 de julho, abrimos as
portas do Espaço Cultural
Cirurgiões da Alegria
para receber os nossos
diretores, voluntários, sócios
mantenedores e amigos da
causa, que puderam degustar
a deliciosa Polenta Italiana ao
molho bolonhesa.

REFORMA DO ESCRITÓRIO
Já dizem os psicólogos que o caminho para a evolução passa por uma
boa reforma interior, e foi o que fizemos! Durante este ano, realizamos
a reforma do almoxarifado, e como mexer internamente acaba gerando
ideias, aproveitamos a reforma e aumentamos o nosso escritório. Uma
mudança simples, mas que transformou o ambiente em um lugar mais
aconchegante para receber visitas, e facilitou muito os nossos encontros.
Tudo foi feito com recursos provenientes dos sócios mantenedores e da
empresa Parks & Games. E por acreditarem no nosso projeto, oferecemos
o nosso MUITO OBRIGADO a todos vocês!

Foto: Eliseu Pereira
Foto: Eliseu Pereira
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Todo ano, realizamos a Campanha de conscientização “Doe Sangue Doe
Alegria” nas faculdades de Limeira. Um grupo de voluntários passa de
sala em sala, realizando uma breve palestra, onde convidam os alunos
a se tornarem doadores de sangue. Com estas ações, procuramos
transformar as pessoas em multiplicadores do bem, incentivando-as a
mobilizarem seus amigos e familiares a se tornarem doadores.
Este ano, 4.700 alunos das faculdades: FAAL, ISCA Faculdades e
Faculdade Anhanguera de Limeira receberam a campanha. Desde o início
da campanha, em 2010, já foram impactados 12.100 alunos.

FAAL - Foto: Regiane Gloria
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ISCA Faculdades - Foto: Regiane Gloria

Outra campanha de grande importância é o cadastro de doadores de
medula óssea “Compartilhe Amor, Curta a Vida”, que acontece em
Limeira uma vez por ano. A ação é organizada pela OAB Limeira em
conjunto com Lions Clube Limeira Norte, Leo Clube Limeira Norte,
Bem Me Ker estúdio fotográfico, Hemocentro de Campinas, Unimed
Limeira e Cirurgiões da Alegria. O resultado deste ano foi excelente,
chegamos ao número de 320 pessoas cadastradas.

OAB Limeira
Foto: Regiane Gloria
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Foto: Fábio Ponte
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O artista vai aonde o povo está, já dizia o poeta.
E com essa convicção, é que há muito tempo extrapolamos os limites do hospital e nos
aventuramos para novos encontros potentes. E nesses encontros, durante este ano,
impactamos
pessoas que cruzaram nosso caminho.

7.763

QUANTIDADE - 10
PÚBLICO - 906

QUANTIDADE - 5
PÚBLICO - 1.205

QUANTIDADE - 12
PÚBLICO - 522

QUANTIDADE - 3
PÚBLICO - 65

PÚBLICO - 5.020
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No ano de 2017, tivemos um aumento de 12,78% na captação dos recursos. Um bom motivo para
comemorarmos, já que retomamos o crescimento.
Quanto maior o aporte de recursos destinados, via leis de incentivo e doações, aumenta o número
de ações artísticas e, consequentemente, eleva o número de pessoas impactadas através do
Programa Visita da Alegria.
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Fonte: Cirurgiões da Alegria
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O Departamento de Mobilização de Recursos desenvolve estratégias para manter a
sustentabilidade do projeto. A viabilidade se dá através da prospecção e avaliação de 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.

Fonte: Cirurgiões da Alegria
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Fonte: Cirurgiões da Alegria

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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A comunicação é fundamental para o desempenho do projeto. É trabalho tão sério, que quem
desenvolve é a nossa parceira Álamo, agência de publicidade, que elabora, planeja e cria todas as
peças publicitárias para as mídias em que a Associação participa, gerando conteúdo jornalístico
das atividades desenvolvidas no hospital e fora dele.

Site

Fan page

Twitter

Youtube

Instagram

Mailing

95 mil acessos por ano

393 seguidores

1.661 seguidores
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21.420 curtidas

13.432 visualizações

2.493 contatos

Um programa como o Visita da Alegria, que completa oitenta e duas mil visitas a adultos e
crianças hospitalizados, só acontece por conta da colaboração de empresas e pessoas que acreditam
no projeto.
Os hospitais públicos recebem as nossas ações artísticas gratuitamente, e a sustentabilidade
do projeto vem de recursos gerados através de pessoas e empresas que doam parte do seus impostos
de renda, sócios mantenedores, eventos, apresentações de espetáculos teatrais, SIPATs e palestras.

Hospital Municipal Dr. Mário Gatti - Foto: Cristiane Abreu

65

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

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

Entre em contato para informações sobre doações e parcerias:
mbr@cirurgioesdaalegria.org.br
Fone: 19-3442-4651 ou 19-99236-5145
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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.

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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Airton Correa de Almeida Junior
Clodoaldo Henrique Filho
Fabio Barros de Francischi
Jaqueline Blumer
João Luis Zaros
João Paulo Marques Bighetti
José Angelo Ribeiro Júnior
José Antônio Fernandes
José Joaquim F. Raposo Filho
José Ricardo Teixeira
Julio Cesar Natalino
Julio Cesar Pereira dos Santos
Kiyoshi Shimabukuro
Lineu de Arruda Binotti
Luciano Puzzi
Luis Gustavo Giraldi Nery
Luiz Coelho de Oliveira
Luiz Eduardo Campos de Carvalho
Luiz Furuya
Luiz Marcelo M. Coelho de Oliveira
Marcelo Rossi
Márcia do Val Incani Raza
Márcio Queiroz Fortuce
Maria Beatriz Bonin Caraccio
Maria Domitila M. de Napoli
Marlene Ondani
Miguel Takeo Hosomi
Norma Dittz Barreto de Oliveira
Paulo Roberto Pereira Zampoli
Paulo Sergio Tellis
Prescila Gonçalves M. Mamede
Rafael Deleuze Teixeira
Renato Salibe Gullo

Ronei Rosalem
Rosane Silvestre de Castro
Sandra Maria D. Rossi
Susimara Regina K. L. Rocco
Tais Helena Zaros Dias
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Os nossos apoiadores colaboram diretamente com o desenvolvimento dos projetos da
Associação, doando produtos, materiais ou serviços em prol da causa.

As empresas Patrocinadoras da Alegria
destinam valores mensais à Associação,
colaborando com a manutenção, ampliação
e sustentabilidade dos nossos projetos.
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Alan Moraes

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.
Aline Batista Rocha
Amélia Silmara Basso
Ana Claudia Pires Pereira
Antonio Carlos Graciani
Cristiane de Abreu
Eliseu Pereira da Gloria
Fábio José Arcanjo
Fábio Ponte
Francis Bastelli Berdague
Guilherme Henrique Pereira
Guilherme Testa da Gloria
José Manoel de Andrade
Julio Antonio Borgo
Luis Roberto Aparecido Basso
Marilene Donato
Massanori Takaki

Rafaela Pires Pereira
Regiane Cristina Testa da Gloria
Renata Cardozo
Samuel Fernando Müller
Sonia Regina Basso
Tiago Lira Abad
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A Mídia Apoiadora é a nossa principal aliada do Departamento de Comunicação,
colaborando com a divulgação de nossas notícias, levando as informações para toda
sociedade. Divulgar o nosso trabalho é uma bela maneira de contribuir diretamente com o
crescimento da Associação. O nosso muito obrigado a todos os veículos de comunicação!
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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

Regiane Gloria – Coordenadora Administrativa
Eliseu Pereira– Coordenador Geral
Tiago Abad – Diretor de Produção
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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

Ricardo Aparecido Bueno Godoy, até dezembro de 2017
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Hospital Municipal Dr. Mário Gatti - Foto: Cristiane Abreu

Hospital Municipal Dr. Mário Gatti - Foto: Cristiane Abreu

