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Um Ano Para Pensar,
Refletir e Mudar
2020, o ano em que a terra parou...
E parou por quê? Talvez pelo fato de estarmos
muito acelerados, talvez não estivéssemos mais
nos importando com aqueles que estavam mais
próximos de nós, talvez nos faltasse tempo...
Ah, o tempo... O grande vilão da história. O tempo
das coisas, o tempo para as coisas mais simples
de nossas vidas, talvez estivéssemos sem tempo
de apreciar o nascer do sol, observar a alegria
e a cantoria dos pássaros a cada alvorecer,
contemplar o crescimento dos nossos filhos, ou de
uma criança... Boa parte de nós estava sem tempo
para perceber as coisas mais belas que o nosso
criador nos oferece gratuitamente todos os dias.
E, num piscar de olhos, acordamos com notícias
diferentes sobre o tempo. Os telejornais e
os principais veículos de comunicação nos
informavam com ênfase sobre os tempos atuais:
tempo de lockdown, tempo de quarentena, tempo
de se recolher, tempo de se prevenir e até tempo
de trabalhar em casa!
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Estávamos curtindo um ritmo acelerado de
vida e, de repente, tudo parou e, nessa freada
repentina, bagunçou as nossas vidas, trazendo
um sentimento de estar preso no presente, com a
incapacidade de planejar o futuro e relembrando
o passado nostálgico das coisas mais simples que
fazíamos.
Em todas as situações, por mais desesperadoras
que pareçam ser, devemos sempre olhar e
valorizar o lado positivo de tudo que nos acontece;
e uma das coisas que me chamou a atenção
foi ver as pessoas se preocupando, ligando e
cuidando umas das outras. Esse turbilhão de
coisas acontecendo no mundo todo ocasionou
algumas transformações positivas no modo
de perceber o tempo. Percebemos que ele é
superimportante na vida e é com este tempo que
podemos nos dedicar a olhar mais para os nossos
semelhantes.
Em uma breve pesquisa no Google, vimos que
a palavra saudade neste ano foi uma das mais
utilizadas nas redes sociais. Isso nos mostra o
quanto de tempo estávamos utilizando para outras
coisas e quase nada para matar a saudade.

Foto: Nelson Shiraga

Em 2020, tivemos tempo para pensar e refletir
o que é importante para nossas vidas. Com
certeza, algo mudou em nós e na humanidade.
Aprendemos a ressignificar e valorizar a família,
os amigos e até o trabalho. Esperamos que todas
essas mudanças nos tragam bons frutos no
futuro, e que reflitam na organização do nosso
tempo e na qualidade das relações, para que
a vida seja mais leve, divertida, criando assim,
um mundo melhor e empático para todos, mas,
principalmente, para as nossas crianças.

Eliseu Pereira da Gloria
Coordenador Geral
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A vida nos ensina

grandes lições
O ano de 2020 ficará marcado em nossas vidas e
na nossa história. Não só pela pandemia e pelos
dias intensos e imprevisíveis que vivemos, mas
também por toda a transformação e evolução
que tivemos em nossas atividades pessoais e
profissionais.
Foi um ano desafiador em todos os sentidos.
Comunidades, empresas e famílias tiveram de
redefinir suas vidas e encontrar formas de se
adaptar diante da pandemia. Desde março de
2020, tivemos que reinventar nossa maneira
de viver e trabalhar, em que a nossa saúde e
cuidados passaram a ser prioridade, como nunca
deveriam ter deixado de ser. Nossas conexões
afetivas próximas passaram a ser distantes do
contato pessoal, mas se fortaleceram através da
tecnologia.
Mas sabemos, o ano que passou não foi marcante
apenas para nós. Não temos dúvida de que saímos
de 2020 muito mais fortes, ágeis e resilientes. Nos
reinventamos em muitos aspectos e somos hoje
uma Associação melhor.
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Neste período de isolamento, tivemos de rever e
adaptar todo o nosso jeito de trabalhar. A Covid-19
pegou o mundo inteiro despreparado mas, com
tudo isso, conseguimos chegar ao fim de 2020 de
forma positiva e inovadora.
Durante esse momento em que ficamos privados
de ir ao hospital, continuamos nossas atividades
em casa, sempre pensando na hora de poder
voltar, criando e desenvolvendo outras formas
de estar próximos de nosso público. O Telejornal
Informalhaço News #SóBoasNotícias foi o nosso
grande desafio, realizado com muita resiliência
e aprendizado para levar nossas interações até o
nosso público.

E no Ponto de Cultura Cirurgiões da Alegria, não
foi diferente. Continuamos nos preparando e
trabalhando com muito amor e carinho; demos
uma repaginada na pintura, confeccionamos
cortinas novas, tudo isso para deixar as instalações
bonitas, coloridas e aconchegantes, para
recepcionar o grande público que frequenta a
nossa sede e que, em breve, estará de volta.
Entretanto, sempre é necessário partirmos do
princípio, finalizarmos com uma reflexão do que
este ano nos trouxe. Acredito que é possível
reconstruir um mundo melhor depois de grandes
crises, especialmente se aprendermos as lições
que elas também nos trazem.

Regiane Gloria

Coordenadora Administrativa
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2020, o ano que veio para

mudar nossas vidas
Pois é, o título já é autoexplicativo. E como
mudamos! Aprendemos coisas novas, revisitamos
todas as nossas relações, ficamos chateados
por estar sem contato presencial, valorizamos os
nossos lares, criamos novas possibilidades de
viver e conviver. O auxílio ao vizinho que precisava
de um pacote de arroz, aquele parente que estava
com dificuldades e conseguimos ajudar, ou o
contrário, aceitar ajuda e ser ajudado. A dor de
quem perdeu entes queridos, e o agradecimento
de quem está passando por tudo isso com saúde.
Realmente, quem viveu 2020 guardará muitas
lembranças na memória. Talvez esse seja um
ano que mudará a história da humanidade. Todos
fomos impactados, do mais velhinho à criança
mais novinha. E nós, Palhaços Cirurgiões também
estamos nessa régua de evolução. Sim, os
Palhaços tiveram que se adaptar a tudo isso.
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Criamos o telejornal semanal Informalhaço
News #SóBoasNotícias para nos aproximar
do nosso público, levando só boas notícias. O
Palhaço que estava tão acostumado ao contato,
se viu atrás das telinhas, gravando cenas e
novas possibilidades de contatos via câmera. O
investimento artístico foi na edição de vídeos,
em como se relacionar melhor com a câmera,
ângulos, cores, formas, intenções, recortes de
imagens e um tanto de novos conhecimentos.

Novas maneiras de trabalhar, visitas online,
colaboradores do hospital dizendo “tô com
saudade” - e nós: “nóis também”. “Não vejo a
hora disso passar”, acho que foi a frase que mais
ouvimos durante o ano. Vai passar e vai deixar um
legado, isso é certo. A vida mudou e nós também
acompanhamos isso tudo.

Foto: Nelson Shiraga

E que todos nós, neste réveillon, sejamos
generosos e unidos o bastante, para pedir com
muita energia um ano bom para todos. Sim, para
todos! Ficou muito claro que sozinhos somos
muito limitados, mas juntos, vamos longe.

Tiago Abad

Coordenador Artístico, Palhaço e Psicólogo
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Quem somos
Cirurgiões da Alegria é uma Associação
Beneficente, sem fins econômicos, que atua em
hospitais públicos e iniciou suas atividades em 18
de outubro de 2006.
O elenco é formado por artistas que têm como
ofício a arte do palhaço e, através do olhar
e da escuta, se conecta com os pacientes,
acompanhantes e profissionais da saúde,
propiciando relações potentes e encontros bons,
apoiados na sensação, pensamento, sentimento e
intuição – base da nossa metodologia.

12

|

Foto: Nelson Shiraga

Missão:

Visão:

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.

ser uma organização de referência na
Arte do Palhaço de Hospital no interior
do estado de São Paulo.

BALANÇO 2020 - CIRURGIÕES DA ALEGRIA

Valores:
alegria, qualidade, transparência,
sutileza nas relações e profissionalismo.

DIRETORIA ESTATUTÁRIA - GESTÃO 2018/2022

Foto: Nelson Shiraga

Regiane Cristina Testa da Gloria – Presidente | Fábio Ponte – Tesoureiro | Eliseu Pereira da Gloria – Secretário

CONSELHO FISCAL

Ana Claudia Pires Pereira | Roberto Bolognesi | Carlos Fernando Bosco

CIRURGIÕES DA ALEGRIA - BALANÇO 2020

|

13

Foto: Nelson Shiraga

PRINCIPAIS PRÊMIOS E CERTIFICAÇÕES
Prêmio Ponto de Cultura 2020
Certificado de Reconhecimento
de Instituição Cultural 2019
Selo ONG Transparente 2019
Selo DOAR 2019
Certificado Melhores ONGS 2018
Selo DOAR 2018
Selo ONG Transparente 2018
Diploma de Gratidão da Cidade
de Limeira 2018
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Medalha de Mérito Cívico XV de
Setembro – Ordem de Tatuiby 2018
Ponto de Cultura 2017
Certificado de Regularidade Cadastral
de Entidades (CRCE) 2017
2ª Edição do Prêmio Brasil Criativo
2016 e 2014
Certificação de Utilidade Pública
Municipal 2012
Prêmio Cultura e Saúde 2010
Reconhecimento do Rotary Club
Limeira Norte 2007

ECOGRAMA
CON S E L H O
D I RETO R

DEPA RTA MENTO
ADMI NI STRATI VO

CON S E L H O
FI SCA L

D E PA RTA ME N TO D E
CO MUN I CAÇÃO

S P I TA I S

PACIENTES,
CRIANÇAS E
ADULTOS

HO

S
A R T I TA S

DEPA RTA MENTO
ARTÍ STI CO

D E PA RTA ME N TO D E
P ESQ UI SA E FO RMAÇÃO

DEPA RTA MENTO
DE MOBI LI ZAÇÃO
DE RECURSOS

DEPA RTA MENTO
DE EV ENTOS

Os departamentos da Associação estão
interligados entre si e têm um funcionamento
diferente do comum. É como enxergar um corpo
com sua mente e alma. São diferentes tipos de
visões, que se completam e tornam as ações mais

D E PA RTA ME N TO
J URÍ D I CO

potentes. Como todo organismo, sua vida depende
de todas as áreas dialogando constantemente.
Cada departamento tem uma coordenação e
estabelece objetivos, visando a sustentabilidade
da organização.
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VISITA AOS HOSPITAIS
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 2020, o
programa completou quatorze anos, chegando a
112.000 visitas.
Hospital Municipal Dr. Mário Gatti – Campinas

Foto: Regiane Testa da Gloria

METODOLOGIA

Foto: Regiane Testa da Gloria

Durante esses 14 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.

A sutileza nas relações e o humor refinado formam
a base da nossa atuação artística, com o objetivo
de gerar conexão com as pessoas, proporcionando
um encontro potente e feliz.
Hospital Santa Casa – Limeira
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Todos podem se tornar palhaços. É uma habilidade
como qualquer profissão; exige estudo, dedicação,
persistência e o aprendizado de técnicas. Porém,
nem todo palhaço pode atuar em hospitais.
Cada pessoa com a sua característica, cada um
com aquilo que acredita e quer para o mundo. O
trabalho no hospital é bem diferente da atuação
no circo, na rua ou no teatro.

Foto: Nelson Shiraga

No circo e na rua, os gestos são maiores, o público
está mais distante, são muitas pessoas. O palhaço
ri alto, dá cambalhotas, exagera a expressão. No
teatro, o público está mais próximo e, na verdade,
é o que mais se aproxima da atuação no hospital.
A diferença é que você não tem o roteiro da
atuação; não é um espetáculo pronto.

Você entra com a sua bagagem, com a vivência da
dupla, com algum repertório e o resto acontece
sem percebermos quem propôs, quem iniciou –
será que fomos nós ao entrarmos no quarto, ou
o paciente quando nos viu? Aliás, outra diferença
significativa é o público, já que no hospital, em
muitos momentos, é apenas uma pessoa, uma
criança, ou um adulto.
A responsabilidade aumenta consideravelmente
por estarmos em um ambiente adverso, com
aparelhos apitando, com gente transitando, com
horários para cada ação. E nesse meio, o palhaço
chega de mansinho, com respeito à atuação
do profissional da saúde, que faz parte desse
ambiente diariamente, e é a estrela principal do
lugar.
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 temos quatro funções
psicológicas: sensação, pensamento, sentimento e
intuição.
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PLANTÃO

ESPARADRAPO
Em tempos tão difíceis e incertos por conta da
Covid-19, é imprescindível não perdermos a nossa
essência. Vale lembrar que somos boas pessoas,
que temos nossos caminhos até aqui e o que virá
pela frente. Resgatar “o que sou” e “porque estou
aqui’ nunca se fez tão urgente e importante.
Nada pode te impedir de seguir a sua missão,
os seus valores e o seu propósito na vida.
Acreditamos muito que essa pausa vai nos
fortalecer e desenvolver novas capacidades.
Vamos valorizar mais os encontros e as pessoas
que fazem parte das nossas vidas.
Nós escolhemos continuar com o nosso propósito,
espalhar o bem para o mundo, saber que um vídeo
produziu um sorriso, que você chamou aquele
amigo pra assistir junto, que mostrou para o seu
filho e, nesse momento que passaram juntos, se
divertiram, se conectaram, se uniram e o tempo
passou um pouco mais leve.
Tudo vai passar, assim são os acontecimentos que
envolvem a humanidade. Foque no aprendizado,
se conecte com a sua melhor versão e espalhe
para o mundo amor, bondade e o bem, que
moram dentro de você.
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Alguns partiram, outros ficaram com suas dores ou
esperanças e, a estes, nossa profunda reverência
e compaixão. Que suas vidas sejam abençoadas
e que a dor se transforme em força para
continuarem suas conquistas, seus sonhos.
Juntos somos mais fortes e, se mantivermos essa
corrente do bem, a vida se movimenta para que
tudo dê certo. Fiquem bem, espalhando o bem!
Artista:

Tiago Abad
Palhaço:

Cirurgião
Acerola
Cidade: Limeira
Local: sua Casa

Foto: Nelson Shiraga

Espalhar o bem para o mundo

HOSPITAIS PARCEIROS

SORRISOS
DESPERTADOS

Foto: Regiane Testa da Gloria

Total acumulado desde a fundação (2006
a 2020): 112.000 pessoas impactadas.
Hospitais

Adultos

Crianças

Total

Mário Gatti

177		

68		

245

Santa Casa

169		

57		

226

A partir de 25 de março, iniciamos as
atividades virtuais atingindo o público abaixo.

YouTube
			

Até março

471

Alcance: 120.890
Visualizações: 9.390
Curtidas: 1.687
Comentários: 4.279
Compartilhamentos: 538
CIRURGIÕES DA ALEGRIA - BALANÇO 2020
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Foto: Nelson Shiraga

DEPARTAMENTO ARTÍSTICO

Este ano, o Departamento Artístico teve que
se reinventar e achar uma forma de continuar
exercendo nossa missão, agora fora do hospital.
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Aproveitamos o momento e fizemos muitas
alterações e melhorias no Ponto de Cultura,
usando nossa criatividade. Confeccionamos vários
equipamentos para readequar nossas atividades
online.

Oficinas e Workshop

Foto: Regiane Testa da Gloria

No dia 20/02, fomos convidados pelo professor
Alexandre Francisco para ministrar o Workshop
de Máscara de Carnaval para os alunos da Escola
Gabriel Pozzi. O workshop foi ministrado pela Atriz
Cristiane Abreu.

Nos dias 14 e 15 de março, Regiane Gloria,
Guilherme Testa e Eliseu Pereira estiveram na
cidade de Atibaia ministrando a oficina “12 horas
de Imersão na Linguagem do Palhaço” para os
integrantes da Associação Doutores Atipalhaços.

Foto: Guilherme Testa da Gloria
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Durante esse momento que estamos privados de ir ao hospital, continuamos
nossas atividades em casa, criando e desenvolvendo outras formas de estar
próximo de nosso público. Levamos nosso trabalho para as nuvens, criamos um
telejornal online, o Informalhaço News #SóBoasNotícias, no Ponto de Cultura
Cirurgiões da Alegria, demos uma repaginada na pintura, confeccionamos cortinas,
iluminação para o programa e um novo celulódromo (móvel para deixar o celular
durante as aulas e atividades).

Foto: Guilherme Testa da Gloria
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Foto: Nelson Shiraga

CIRURGIÕES NAS NUVENS

Informalhaço News
#SóBoasNotícias
O Telejornal é um informativo carregado de boas
notícias que acontecem na comunidade, ou que
fazem parte do cotidiano dos brasileiros.
O programa vai ao ar toda quarta-feira, às 20h,
no Facebook e YouTube. O âncora do jornal é o
Cirurgião Gaguelho, o loroteiro oficial do programa.
As matérias de campo são feitas pelo Cirurgião
Acerola, em casa, envolvendo a família nas
produções e atuações.
O objetivo do Telejornal é oferecer, durante 40
minutos, só boas notícias e, além de informar de
um jeito lúdico e divertido aos telespectadores,
exibe matérias sobre temas atuais de prevenção
às doenças.

Acesse a playlist:

CIRURGIÕES DA ALEGRIA - BALANÇO 2020
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MÚSICA “O CORONA AQUI NÃO PEGA”

Por acreditarmos que a prevenção é a solução e que os hábitos podem ser mudados através da arte é que,
no mês de junho, convidamos alguns amigos e respectivos familiares para, juntos, criarmos uma música e
um clipe com o objetivo de conscientizar as pessoas sobre a importância de lavar as mãos. Foi assim que
nasceu a música “O Corona Aqui Não Pega”, que está em todas as redes sociais da Associação.

Créditos
Letra: Otacílio Monteiro, Emanuel Massaro e Tiago Abad
Edição de Vídeo: Pedro Baptistella

|

Apoio: Álamo

|
|

Música: Emanuel Massaro
Realização: Associação Cirurgiões da Alegria

Elenco e Produção
Emanuel Massaro, Debora Vidoretti, Joca, Tom, Tiago Abad (Cirurgião Acerola), Cristiane Abreu, Davi,
Manuela, Lis, Eliseu Pereira da Gloria (Cirurgião Gaguelho), Regiane Testa da Gloria, Guilherme Testa da
Gloria e Fernanda Martins.
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PONTO DE CULT URA
O Ponto de Cultura Cirurgiões da Alegria é um
espaço ativo, que fomenta o desenvolvimento
cultural da cidade e da região. É reconhecido pelo
Ministério da Cultura, por meio da Secretaria da
Cidadania e da Diversidade Cultural e é motivo de
grande orgulho, prestando um belo serviço para a
comunidade e sociedade limeirense.

Oficina
Dia 22 de fevereiro, Cristiane Abreu ministrou
a Oficina de Máscaras de Carnaval às crianças
que, com a ajuda dos pais, confeccionaram
suas máscaras.
Após a oficina, foi realizado um desfile de
máscaras para as famílias presentes. Ao final,
todos se divertiram com a matinê de carnaval,
embalada pelo som de marchinhas tradicionais.

Foto: Guilherme Testa da Gloria
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Cine Pipoca
Aconteceu, dia 28 de fevereiro, o Cine Pipoca, com
a exibição do filme “O Toureiro”, da famosa dupla O
Gordo e o Magro.

Curso de Iniciação à
Linguagem do Palhaço
Dia 12 março, iniciamos a 4ª turma do curso.
Tivemos uma aula e, por conta da pandemia do
Covid 19, as aulas foram suspensas.

Foto: Eliseu Pereira da Gloria

No dia 6 de agosto, estivemos em São Paulo,
na Secretaria de Cultura e Economia Criativa do
Estado, para a retirada dos equipamentos de
audiovisual, que foram destinados através do
edital de chamamento e seleção das iniciativas da
“Rede de Pontos de Cultura da Política Nacional
de Cultura Viva no Estado de São Paulo.

Recebemos os equipamentos ao lado.
Uma câmera digital full HD, um cartão de memória
micro SD 32GB, uma tela de projeção 150”, um
projetor LCD 3000 ansi lumens, um Blu-Ray player,
um mixer profissional, duas caixas de som ativas,
um notebook com processador de 2 núcleos,
dois microfones de lapela 2x1 e um microfone
direcional.
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Foto: Nelson Shiraga

DEPARTAMENTO
DE PESQUISA E
FORMAÇÃO
É o espaço da Associação que está em constante
reflexão a respeito do trabalho que é oferecido ao
nosso público. É responsável por toda a produção
de conhecimento da Associação e vemos o
hospital como um rico ambiente de estudo e
pesquisa para melhorar a qualidade das ações
artísticas. Temos como objetivo compartilhar o
conhecimento produzido pelo Departamento, com
as comunidades, associações e grupos que se
interessam pela atuação de palhaços dentro dos
hospitais.

Foto: Guilherme Testa da Gloria

Palestra e
Workshop

Dia 12 de março, nosso Coordenador Geral,
Eliseu Pereira, e Tiago Abad, o Cirurgião
Acerola, estiveram na Escola Estadual Professor
Arlindo Silvestre, no Parque Nossa Senhora das
Dores, ministrando aos alunos a palestra “O
Empoderamento dos Sonhos Desejáveis”.
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Dia 2 de abril, Regiane Testa da Gloria, Eliseu
Pereira da Gloria e Tiago Abad realizaram a
palestra virtual “O Palhaço em Busca do Encontro”,
para a Ordem Internacional do Arco-íris para
Meninas, Assembleia Jardim das Acácias.

Dia 22 de outubro, os Cirurgiões Gaguelho e
Acerola realizaram um bate-papo virtual com as
crianças, pais e professoras da Emeief Limeira.
Foi um momento de pura descontração e de muita
informação. As crianças perguntaram sobre o
ofício do palhaço, de como surgiu a Associação,
se os palhaços gostam do que fazem e até qual é
a comida que eles mais gostam.

Foto: Guilherme Testa da Gloria

Foto: Guilherme Testa da Gloria

Essa prosa aconteceu como contrapartida social
no Workshop – O Palhaço em Busca do Encontro,
do Projeto: Cirurgiões da Alegria Despertando
Sorrisos – Plano Anual 2020.

Dia 14 de outubro, Regiane Gloria, nossa
Coordenadora Administrativa ministrou a palestra
“Gestão do Futuro – Fluxonomia 4D”, para os
alunos da professora de Marketing Aline Rocha, da
Faculdade de Administração e Artes de Limeira.
Foto: Guilherme Testa da Gloria

Dia 21 de julho, o Cirurgião Gaguelho participou de
uma live do Programa Chá Legal, com a Dra. Erika
Filier e a Dra. Viviane Reginatto, falando sobre “Ser
Feliz é Uma Escolha”.
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Mostra o Seu Que Eu Mostro o Meu
Essa iniciativa é uma maneira que encontramos de
propor a troca de conhecimento entre grupos e
associações, e que acreditamos poder fortalecer todos
os trabalhos.

Foto: Eliseu Pereira da Gloria

Dia 19 de junho, participamos da live “O Futuro das
ONGs nos Hospitais”, organizada pela Associação
Doutores Coloridos, da cidade de Jacareí. Participaram
também os integrantes das associações Amigos do
Nariz Vermelho, Doutores Atipalhaços, Paralhaços de
Plantão, Olhar do Palhaço, PS (Projeto Sorrindorfina),
Compartilhando Riso e o convidado especial, Dr. André
Canesso Pierro.
Os assuntos debatidos foram: o que sua Associação
está fazendo no momento? O que está sendo feito e
pensado para a volta ao trabalho nos hospitais?

Foto: Regiane Testa da Gloria

Dias 7 e 8 de novembro, aconteceu o 6º Encontro
Nacional de Palhaços que Atuam em Hospital.
O evento foi realizado de forma virtual e reuniu
pessoas de todo o país que utilizam a figura do
palhaço para intervir na saúde.
O evento é realizado pela Associação Doutores
da Alegria e organizado por um comitê composto
por representantes das associações Cirurgiões
da Alegria, Doutores da Alegria, Instituto
Hahaha, Nariz Solidário, Operação de Riso,
Doutores Palhaços SOS Alegria e Trupe da Alegria.
Nossos coordenadores, Regiane Gloria e Tiago
Abad, participaram das mesas de debate e oficina.
CIRURGIÕES DA ALEGRIA - BALANÇO 2020
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DEPARTAMENTO

DE EVENTOS

No sábado, dia 8 de fevereiro, aconteceu no Ponto
de Cultura Cirurgiões da Alegria, o aniversário
beneficente do casal Regiane e Eliseu, que
encheu o recinto de muita energia positiva, dando
início a mais um ano de atividades desenvolvidas
com muito amor, dedicação e alegria.

Foto: Guilherme Testa da Gloria

O valor arrecadado com o evento foi de R$866,68.
Toda a renda gerada é destinada ao Programa
Visita da Alegria.
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Foto: Eliseu Pereira da Gloria

O Departamento de Eventos mobiliza o
voluntariado, desenvolvendo o espírito de equipe,
a colaboração mútua e a empatia, além da
capacitação para a realização de eventos.

Foto: Eliseu Pereira da Gloria

RECANTO DOS AMIGOS:

A HISTÓRIA

O Recanto dos Amigos nasceu da simples ideia
de Roberto Bolognesi, Diretor da Associação
Cirurgiões da Alegria, de colocar alguns bancos e
uma mesinha na mata ciliar, no final da rua onde
ele mora, e onde também está situada a sede da
Associação.
No local, as pessoas jogavam lixo e móveis velhos,
que criavam animais peçonhentos. Era comum
encontrar água parada com larvas de mosquitos
da dengue, além de todos os anos acontecerem
incêndios que destruíam a mata, queimando a
vegetação e matando boa parte da vida animal
existente.

Inconformado com a situação, Roberto convidou
os amigos Josias Pereira, Sergio Marinho e Eliseu
Pereira, para fazerem um mutirão no sábado, dia
4 de julho de 2020. Nesse dia, compareceram
também os voluntários Jacinto Tiago dos Santos,
Marcos Vinícius Pereira, Marcos Eduardo Ferreira
e Messias Salvador, que limparam o local,
colocando dois bancos grandes, uma mesinha
e mais 4 banquinhos. Foi assim que nasceu o
Recanto dos Amigos.
A Associação, desde o início, colaborou com a
iniciativa, cedendo o espaço físico da sede e
mobilizando os voluntários para colaborar com a
ação. Com o tempo, recebemos outras doações
de brinquedos, e foi criado um espaço de leitura,
a Biblioteca Ler é Saber, possibilitando um local
agradável para as crianças e familiares.
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AÇÕES COLABORATIVAS
No dia 6 agosto, nosso Coordenador Geral Eliseu
Pereira e o Diretor Fábio Ponte estiveram em
Jundiaí para receber uma doação de 500 máscaras
de tecido, que foram doadas pelo Instituto CCR e
CCR AutoBAn, e serão utilizadas na prevenção da
Covid-19.

As máscaras foram doadas a
estes hospitais.
•

Hospital Municipal Dr. Mário Gatti em
Campinas.

•

Hospital Humanitária (referência em Covid 19
em Limeira).

•

Ação de conscientização na Praça Toledo
Barros e na vizinhança da sede da Associação
Cirurgiões da Alegria.
As máscaras foram produzidas pelo Grupo
Primavera, organização social de Campinas, que
trabalha com programas de geração de renda
e inclusão social, e mantém oficinas de corte e
costura para atender a comunidade.

Foto: Eliseu Pereira da Gloria
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Foram doadas 200 máscaras para o Hospital
Municipal Dr. Mário Gatti, entregues ao Dr. Steno
Pieri, Diretor de Urgência e Emergência do
Hospital.

A ação se estendeu também aos moradores de
mais idade da Rua Manoel Toledo Arruda, no
Jardim Nova Europa, onde fica o Ponto de Cultura
Cirurgiões da Alegria, sede da Associação.

Dia 26 de agosto, estivemos no Hospital
Humanitária, em Limeira, entregando 200
máscaras de tecido à Enfermeira-Chefe Adriana
Cavalcante.
Dia 28 agosto, os Cirurgiões Gaguelho e Acerola
realizaram uma ação de orientação sobre as
formas de prevenção à Covid-19 na Praça Toledo
Barros, no centro de Limeira.

Foto: Guilherme Testa da Gloria

Foto: Guilherme Testa da Gloria

Dia do Doador de Sangue
No dia 25 de Novembro, o Hemocentro de
Campinas fez 35 Anos e nós, dos Cirurgiões da
Alegria, estivemos presentes no evento, que
também comemorou o Dia do Doador de Sangue.
A presença ilustre ficou por conta do Ator Luciano
Szafir, além do galã Cirurgião Acerola.

Na ocasião, os palhaços interagiram com a
população, explicando de forma divertida
e descontraída, o procedimento correto de
higienização das mãos e a real necessidade da
utilização correta das máscaras de proteção
facial, como forma de evitar a doença. Ao final
das interações, todos receberam as máscaras de
tecido.

CIRURGIÕES DA ALEGRIA - BALANÇO 2020

|

33

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

A prestação de contas contínua e transparente faz parte do dia a dia da
gestão da Associação. O objetivo é mostrar para a sociedade de onde
provêm todos os recursos que mantêm o Programa Visita da Alegria, os
nossos projetos e de que forma são geridos esses recursos.

Relatório financeiro
2020
2019

R$ 114.217,02
R$ 162.909,09

2018

R$ 286.299,62

2017

R$ 265.748,14

2016

R$ 207.939,25

2015

R$ 313.791,87
R$ 265.022,14

2014
2013

R$ 237.090,49

2012
2011
2010

R$ 212.908,00
R$ 132.516,00
R$ 123.871,00

Fonte: Cirurgiões da Alegria

DEPARTAMENTO DE MOBILIZAÇÃO
DE RECURSOS
O desafio de diversificar as fontes de recursos é uma
constante para o Departamento de Mobilização de Recursos,
que desenvolve estratégias para manter a sustentabilidade
da Associação. A viabilidade se dá através da prospecção e
avaliação de novas empresas, propondo negócios sociais que
beneficiem ambas as partes.
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As aplicações dos recursos obedecem fielmente ao planejamento que consta no
Plano Anual, aprovado pelo Ministério do Turismo e Secretaria Especial da Cultura.

Origens dos recursos
68,29% - Doações de empresas por lei de incentivo
6,07% - Produtos, serviços e eventos
(intervenções, produções artísticas e eventos)

5,46% - Doações de pessoas físicas sem lei de incentivo
1,19% - Doações de empresas sem leis de incentivo
(investimento social)

2,68% - Doações de pessoas físicas por lei de incentivo
0,45% - Aplicação ﬁnanceira
0,07% - Campanhas de marketing relacionadas à causa
15,75% - Edital de Chamamento Nº 02/2020 - Espaços
Culturais Lei Aldir Blanc Nº 14.017/2020
Fonte: Cirurgiões da Alegria

Aplicação dos recursos
45,75% - Programa nos hospitais

Foto: Nelson Shiraga

21,68% - Administrativo / Operacional / Pessoal
8,11% - Divulgação e Marketing
17,35% - Ponto de cultura
0,23% - Agenciamento e Ações de Captação de Recursos
0,62% - Aquisições e Acervos
0,28% - Tecnologia da Informação
0,02% - Escola
3,01% - Apresentações e Espetáculos
0,49% - Artigos para Revenda
1,01% Ocupação e Conservação de Imóvel
0,84% - Impostos
Fonte: Cirurgiões da Alegria
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DEPARTAMENTO
DE COMUNICAÇÃO
É responsável pelo planejamento e criação de
todas as peças publicitárias para as diversas
mídias das quais a Associação participa,
gerando conteúdos jornalísticos das atividades
desenvolvidas no hospital e fora dele. Durante
esse ano, contamos com a parceria da Agência
Ciano Marketing e Álamo Hub de Negócios
Criativos e Inovação.

21.767

4.167

1.105

504

2.855

47.459

seguidores

cadastros

seguidores

seguidores

visualizações

5.135

visualizações
da página

36

|

BALANÇO 2020 - CIRURGIÕES DA ALEGRIA

Foto: Nelson Shiraga

curtidas

Foto: Regiane Testa da Gloria

PÚBLICO IMPACTADO
Em nossa caminhada, somos agraciados por
promover encontros com os mais variados tipos de
espectadores, ora crianças, ora adultos, às vezes
nos hospitais ou fora deles.
Este ano, foram 13.276 pessoas impactadas por
nossas mais variadas ações.

QTD

ATIVIDADES

PÚBLICO

2

HOSPITAIS

471

Redes Sociais (YouTube)

9.390

8

PALESTRAS

1.646

3

INTERVENÇÕES EM EMPRESAS

607

2

AÇÕES COLABORATIVAS

800

PONTO DE CULTURA
4

CURSOS/OFICINAS

330

1

EVENTOS

20

1

CINE PIPOCA

12

TOTAL DE PÚBLICO IMPACTADO

13.276
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CIRURGIÕES DA ALEGRIA
PARA EMPRESAS
O ambiente hospitalar trouxe aos Cirurgiões da
Alegria um valioso conhecimento a respeito das
relações humanas, de saúde, de pessoas e de
bem-estar, tornando os palhaços verdadeiros
especialistas na arte da empatia. Essa bagagem é
ideal para empresas que buscam pensar fora da
caixa e valorizar as pessoas. Por isso, este trabalho
é adaptável de acordo com cada tipo de empresa
e promove grandes transformações em todos os
envolvidos.
Todos os recursos obtidos com as intervenções
nas empresas são revertidos para o Programa
Visita da Alegria.

SIMPAT
Foto: Nelson Shiraga

A SIPAT DE MANEIRA DIVERTIDA
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Transmite aos colaboradores, de forma lúdica e
descontraída, as informações sobre utilização de
EPIs, prevenções, segurança no trabalho, saúde e
bem-estar, enquanto proporciona à empresa um
momento de descontração e alegria, através da
figura dos palhaços e da abordagem artística com
sutileza e humor.

PALESTRA
Foto: Nelson Shiraga

Nossas palestras apresentam, em caráter
interativo, um resumo da filosofia e dos valores do
nosso trabalho. Têm a finalidade de despertar, de
forma lúdica, criativa e espontânea, a ALEGRIA,
gerando a transformação dos obstáculos em
recursos aplicados à vida profissional e pessoal do
indivíduo beneficiado.
Conduzidas por nossos artistas, são formatadas
de maneira a aliar informação e entretenimento,
com base no humor, característica fundamental
do programa nos hospitais e na apresentação
descontraída.
São elas: O Empoderamento dos Sonhos
Desejáveis, O Palhaço em Busca do Encontro,
Gestão do Futuro Fluxonomia 4D. São palestras
ministradas por Eliseu Pereira, Tiago Abad e
Regiane Gloria.

No dia 27 de novembro, o Cirurgião Acerola teve
uma prosa com o pessoal da Álamo sobre a
Campanha de Conscientização Novembro Azul.

Foto: Eliseu Pereira da Gloria

A prosa teve como objetivo trazer uma interação
virtual focada na prevenção do câncer de próstata,
disseminando informações importantíssimas
sobre como proceder diante do exame. Isso tudo
passado de forma divertida e descontraída pelo
renomado Cirurgião.
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Uma dupla de palhaços visita os setores da
empresa apresentando uma breve cena, com
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.

Foto: Hector Moreno

AUDITORIA DA ALEGRIA

Foto: Regiane Testa da Gloria

Dia 2 de dezembro, a Empresa Parceira da Alegria
Bio Ritmo Limeira recebeu a visita do Cirurgião
Acerola que, com toda garbosidade, interagiu e
conscientizou os alunos e os colaboradores sobre
a importância do distanciamento, uso de máscara
e a higienização dos aparelhos.

No dia 10 de dezembro, estivemos na Pralana,
com o propósito de conscientizar os colaboradores
que, mesmo estando de férias, os procedimentos
à prevenção da Covid 19 devem continuar.

TRADUÇÃO DE CONTEÚDO
Certos eventos, como congressos e convenções,
costumam ser longos. A interação com entradas
dos palhaços em curtos espaços de tempo,
envolvendo jogos, exercícios e brincadeiras,
proporciona momentos de reflexão e interações
com os conteúdos das palestras.
Foto: Regiane Testa da Gloria
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EMPRESA APOIADORA
DA

ALEGRIA

Participa doando produtos, materiais e prestação
de serviços, colaborando diretamente para o
desenvolvimento dos projetos do Cirurgiões
da Alegria. Em contrapartida, recebe ações de
visibilidade.

Foto: Eliseu Pereira da Gloria

Foto: Eliseu Pereira da Gloria

É desta forma, que durante o mês de outubro,
a Pizzaria Don Francesco estampa as caixas das
pizzas com uma arte especial, parabenizando pelo
mês de aniversário da Associação.
Durante março, o mês das mulheres, nasceu a
doce parceria com a Nóz Café e Pães. Ao adquirir
o Vale-Presente, a Nóz destina parte do valor do
vale para o Programa Visita da Alegria.
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COMO APOIAR A CAUSA?
Um programa como o Visita da Alegria, que
completa 14 anos, chegando a 112.000 visitas,
impactando adultos e crianças hospitalizados, só
acontece por conta da colaboração e parceria de
empresas e pessoas que acreditam na causa da
alegria.
Os hospitais públicos recebem nossas ações
artísticas gratuitamente, e a sustentabilidade do
projeto vem de recursos através de pessoas e
empresas, que doam parte do imposto de renda:
sócios mantenedores, eventos, apresentações de
espetáculos teatrais, Sipats e palestras.

Sua empresa pode:
•

Patrocinar, através de incentivo fiscal, com 4%
do imposto devido.
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•

Tornar-se Empresa Patrocinadora da Alegria,
com recursos próprios.

•

Contratar intervenções (Sipats, Semana da
Qualidade, etc.), palestras e espetáculos.

•

Fazer uma campanha de marketing.

•

Adquirir o direito de utilização da marca
Cirurgiões da Alegria.
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Você pode:

•

Comprar nossos produtos.

•

Assistir nossos espetáculos.

•

Doar 6% do seu Imposto de Renda.

•

Tornar-se sócio Mantenedor da Alegria.

•

Fazer uma doação única.

Entre em contato para informações sobre doações
e parcerias: mbr@cirurgioesdaalegria.org.br

•

Fazer nossos cursos ou oficinas.

(19) 99236.5145 ou (19) 3442.4651

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 decisão para as empresas e pessoas físicas. Essas, possuem
autonomia na hora de escolher quem irão patrocinar, utilizando recursos
públicos para esse fim.

Empresa Patrocinadora
Lei Federal de Incentivo à Cultura 8.313/91
Toda empresa que faz a declaração do Imposto de Renda sobre o lucro real
pode destinar até 4% do total declarado ao Programa Visita da Alegria.

Doadores Pessoa Física
Se a sua declaração do Imposto de Renda é completa, você pode
destinar 6% do total declarado ao Programa Visita da Alegria.
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EMPRESA PATROCINADORA
Lei de Incentivo a Cultura

PARCEIROS GOVERNAMENTAIS

DOADORES
Pessoa Física – Incentivo Fiscal
Helka Rodrigues Coelho dos Santos

APOIO

Institucional
Os nossos apoiadores colaboram diretamente com o desenvolvimento dos projetos da
Associação, doando produtos, materiais ou serviços em prol da causa.
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EMPRESA PATROCINADORA DA ALEGRIA
Destina valores mensais e colabora com a manutenção, ampliação e
sustentabilidade dos projetos da Associação.

DOAÇÕES ESPORÁDICAS

Colégio Guilherme Dumont Vilares

SÓCIO MANTENEDOR DA ALEGRIA
É aquele que contribui mensalmente, doando qualquer valor. Com a doação, a partir de R$
30,00 mensais, o sócio tem 50% de desconto nos espetáculos teatrais e oficinas dos Cirurgiões
da Alegria e 20% de desconto nos produtos da lojinha.
Aline Batista Rocha

Guilherme Testa da Gloria

Aline Gomes

Juliana Maria de Oliveira

Ana Flavia Pires Xavier

Massanori Takaki

Aparecido Testa

Pietro Krauss Ferreira

Cristiane Abreu

Regiane Cristina Testa da Gloria

Eliseu Pereira da Gloria

Thalita Portella

Francis Bastelli Berdague

Tiago Lira Abad
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Eliseu Pereira da Gloria
Cirurgião Gaguelho
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Tiago Abad
Cirurgião Acerola

Foto: Nelson Shiraga

ELENCO

CONSELHO DIRETOR

GRUPO EXECUTIVO

GESTÃO 2018 – 2022
Regiane Cristina Testa da Gloria –
Presidente
Fábio Ponte – Tesoureiro
Eliseu Pereira da Gloria – Secretário

Regiane Testa da Gloria – Coordenadora
Administrativa
Eliseu Pereira da Gloria
Coordenador Geral
Tiago Abad – Coordenador Artístico

CONSELHO FISCAL

EXPEDIENTE
BALANÇO 2020

Ana Claudia Pires Pereira
Carlos Fernando Bosco
Roberto Bolognesi

ASSESSORIA CONTÁBIL
Astro Escritório Fisco Contábil

ASSESSORIA
DE COMUNICAÇÃO

Coordenação: Eliseu Pereira da Gloria
Edição/Redação: Regiane Testa da
Gloria, Tiago Abad
Revisão Projeto Gráfico e Diagramação:
Álamo
Colaboração: Guilherme Testa da Gloria
Fechamento desta publicação:
dezembro de 2020
Foto de Capa: Nelson Shiraga

ENDEREÇO

Álamo Hub de Comunicação
Ciano Marketing

ASSESSORIA JURÍDICA
Ubirajara Gomes de Mello Advogados
Associados

Rua Manoel Toledo Arruda, 276
Jd. Nova Europa Limeira/SP
CEP 13482-014
Telefones (19)3442-4651 e (19)99236-5145
www.cirurgioesdaalegria.org.br
contato@cirurgioesdaalegria.org.br

REALIZAÇÃO
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Foto: Regiane Testa da Gloria
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VENHA FAZER
PARTE DA NOSSA

FAMÍLIA

SEJA SÓCIO MANTENEDOR DA ALEGRIA
Envie um recadinho no WhatsApp (19) 99236-5145
com a frase “Eu quero ser Sócio Mantenedor da
Alegria!”
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