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A Simplicidade na 
Celebração da Vida
“Este ano completo 19 anos fazendo visitas de palhaço 
a pessoas hospitalizadas. Durante esse tempo, sempre 
estive de um lado, nunca tinha experimentado ficar do 
outro. Nessa caminhada, pude presenciar muitas his-
tórias que me trouxeram profundas reflexões, a ponto 
de procurar sempre me colocar no lugar das pessoas 
que passam pelo infortúnio da internação. Tenho cons-
ciência de que um dia podemos passar por situações 
semelhantes, mas não esperava passar tão cedo; afinal, 
na vida somos treinados para não pensar muito sobre 
isso, ou procuramos ignorar essa possibilidade para 
não sofrer por antecedência.

Penso que em todas as situações que passamos na 
vida, por mais difíceis que sejam, devemos entender 
que é para nosso crescimento e, nesse processo, pro-
curo enxergar o lado positivo do que me acontece. Se 
pararmos para observar, sempre aprendemos alguma 
coisa com as mazelas que passamos.

A vida é um sopro, um milésimo de segundo que nos 
separa da felicidade e do caos. Durante esse ano, tive 
a oportunidade de experimentar essa situação. Estava 
tudo bem e, de repente, fiquei dez dias internado no 
hospital, sem poder me levantar da cama. Aprendi muitas 
coisas, ressignifiquei outras. De repente, eu, que sempre 
procurei ajudar, comecei a receber ajuda e carinho dos 
profissionais da saúde para fazer as coisas mais simples, 
como a mais básica higiene pessoal cotidiana.

Como sempre procuro ver o lado bom da situação, 
fiquei em uma cama ao lado da janela, de onde eu 
podia tomar sol, além de vê-lo nascer. Podia ver os 
passarinhos nas palmeiras que vinham me visitar, ver 

o movimento das pessoas e dos carros lá fora, e me 
conectar mais profundamente comigo mesmo e com 
Deus, nosso criador.

Fui cuidado por pessoas iluminadas, profissionais da 
saúde muuuito amorosos, carinhosos e superprofissio-
nais, que me passaram, o tempo todo, muita confiança 
de que tudo daria certo e eu “sairia dessa”.

Também consegui falar para minha família que eu 
estava na cama ao lado de uma janela. Um dia, à 
tarde, ao saber pela enfermeira que eles estavam 
na frente do hospital, eu acenei para eles com um 
saquinho alaranjado. Aí, todos os dias, a minha espo-
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sa e o meu filho vinham, 
com amigos e familiares, 
me visitar pela janela em 
frente ao hospital.

Todos os dias esperava o 
pessoal que vinha cantar 
na porta do hospital. Eu não 
conseguia ver, mas a músi-
ca entrava no ambiente e 
fazia uma transformação, 
tanto nos pacientes, quan-
to nos profissionais da saú-
de. Tinha enfermeiras que 
entravam cantando com 
uma energia superpositiva.

E tem mais: os familiares, 
amigos e crianças me man-
davam lindas cartinhas com 
mensagens e desenhos lin-
dos. Pude ler ótimos livros; 
isso tudo para que eu 
ficasse entretido com bons 
pensamentos. Acredito que 

tudo isso, mais as orações e boas energias emanadas 
por todos os familiares e amigos, me fortaleceram e, 
assim, pude me restabelecer rapidinho, ter alta e sair 
caminhando pela porta de entrada do hospital.”

Eliseu Pereira da Gloria
Coordenador Geral
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Esperança Em Dias Melhores
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Regiane Gloria
Coordenadora Administrativa

Após um período turbulento, de receios e angústias, como foi o ano de 2020, o 
começo de 2021 representou um momento de esperança para muitas pessoas. 
Uma oportunidade de deixar todas as dores e os desafios para trás e escrever 
uma nova história. E, de fato, muitas coisas boas aconteceram: a ciência conse-
guiu em um curto período encontrar uma saída para evitar tantas hospitalizações 
devido à COVID-19 e, consequentemente, reduzir o número diário de óbitos pela 
doença, o comércio começou de forma gradativa a retomar as atividades e até 
os serviços que não eram considerados essenciais voltaram a funcionar. No 
entanto, mesmo diante de bons acontecimentos, as notícias ruins não paravam 
de estampar os jornais. Por outro lado, diante de tantos obstáculos, surgiram 
inúmeras oportunidades, em especial, para sermos todos mais solidários.

Apesar de já estarmos no segundo ano de pandemia, os receios eram os 
mesmos, mas nós continuamos nossas atividades virtualmente, sempre 
levando só boas notícias a todos que nos acompanhavam pelas redes sociais. 
Foi exatamente neste ano turbulento que atingimos importantes conquistas 
para a Associação, como a captação de cem por cento do projeto. Tudo 
isso graças as inúmeras pessoas e empresas que, mesmo durante um 
ano desafiador, acreditaram em uma sociedade mais justa para todos e 
não deixaram o nosso trabalho parar. Sem o apoio delas, não seria possível 
realizar nenhum feito presente neste relatório. 

Muito obrigada, doadores e patrocinadores, por confiar em nós!

Vocês foram os principais responsáveis por transformar tantas vidas e propor-
cionar tantos resultados positivos. Temos muito orgulho em tê-los na nossa 
trajetória. E por falar em transformar vidas, vejam o depoimento do Bruno Silva, 
que acompanhou o nosso trabalho virtualmente:

“Em 2020 fui acometido com a COVID, mesmo recuperado e já estável, uma 
profunda depressão me pôs na lona. Já conhecia o trabalho e sempre amei 
as ações sociais dos Cirurgiões da Alegria. Numa tarde vi um post do meu 
amigo Eliseu, era um trecho do quadro boas notícias, de certa forma aquilo 
me abraçou, ali eu consegui sair daquele globo de dor e tristeza, consegui 
pôr a cabeça pra fora e respirar boas notícias, ter esperança.”
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Tudo Que É Bom,  
Pode Melhorar.

“A vida segue, é verdade!

A virtual invadiu as nossas casas. Quem não assistiu a 
uma live nesse período, que atire a primeira pedra! E 
nós embarcamos nessa viagem on-line para chegar ao 
maior número de pessoas. Procuramos aperfeiçoar o 
trabalho do ano anterior, gerar novas conexões com a 
nossa comunidade e com pessoas que nem imagina-
ríamos conhecer um dia.

O telejornal semanal Informalhaço News #SóBoasNotí-
cias completou um ano de vida. Inclusive, foi um marco 
que ajudou a ampliar a nossa comunidade; interagimos 
com pessoas de diversas cidades e estados, seja com 
um recadinho ou com interações ao vivo, e diversas cul-
turas nos trouxeram diversas possibilidades.

Profissionalizamos ainda mais as nossas capacidades: 
novos equipamentos, estúdio, programas de compu-
tador, edição; aumentamos até a equipe!

Palhaço é um ser inquieto por natureza, cria a todo 
momento. Foi assim que geramos dois novos pro-
gramas, o “Causos de Hospital”, em que mostramos 
como acontece o trabalho nos hospitais, e o “Abrindo 
a Caixa”, que é um programa em que dividimos o 
conhecimento adquirido nesses 15 anos de trabalho, 
além da série de vídeos “Cirurgiões na Pandemia”, 
com profissionais convidados, trazendo conteúdo e 
informação sobre saúde.

O compromisso com a nossa comunidade está man-
tido: trazer conhecimento e informação de maneira 
divertida, com o objetivo de despertar alegria. E que 
esta seja a fórmula de uma vida mais leve.”

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 
as 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 conectam 
com os pacientes, acompanhantes e profissionais da saúde, 
propiciando relações potentes e encontros bons, apoiados 
na sensação, pensamento, sentimento e intuição, bases da 
nossa metodologia.
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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 e Profissionalismo.
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DIRETORIA ESTATUTÁRIA - GESTÃO 2018 - 2022
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

F
o

to
: N

e
ls

o
n

 S
h

ir
a

g
a



 CIRURGIÕES DA ALEGRIA - BALANÇO 2021        | 13

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

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
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ECOGRAMA
Os departamentos da Associação estão interligados entre si e têm um fun-
cionamento 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 potentes. Como todo organismo, sua vida depende de todas as áreas, 
dialogando constantemente. Cada departamento tem uma coordenação e 
estabelece objetivos visando à sustentabilidade da Associação.
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VISITA NOS HOSPITAIS
Por meio do Programa Visita da Alegria, uma dupla de 
palhaços interage com crianças e adultos de um hos-
pital parceiro, uma ou duas vezes 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 2021, o programa completou 15 anos, chegando a 
112.400 visitas presenciais e 64.000 visualizações virtuais.
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.
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METODOLOGIA
Em 2021, completamos 15 anos caminhando pelos 
hospitais públicos do interior do estado de São Paulo. 
Durante toda essa trajetória, fomos norteados por nossos 
valores, tendo como um dos principais, a transparência. 
Levamos muito a sério compartilhar tudo o que fazemos 
e como fazemos. Nesse sentido, estamos dividindo com 
vocês a nossa metodologia de trabalho, que é a respon-
sável por tantos anos de atuação e por ser a base de 
nossas conquistas artísticas.

Nem precisamos dizer o quanto o bom relacionamento 
é fundamental para que este trabalho aconteça. Quando 
estamos dentro do hospital, é importante que o artista 
esteja preparado, apoiado em três pilares fundamentais 
para estabelecer boas relações: permissão, gentileza e 
aceitação.

Permissão: o bom relacionamento começa pelo inte-
resse mútuo. Dois ou mais precisam estar de acordo 
para que aquela relação aconteça. Encontrar um palha-
ço dentro de um hospital pode ser esquisito, diferente, 
adverso; nem todos estão preparados ou querem esta 
relação. A permissão faz o jogo acontecer, “se eu quero 
e você quer, podemos nos divertir”.

Gentileza: é claro que cada Cirurgião da Alegria tem sua 
característica; o palhaço ou a palhaça são seres únicos, 
que usam da sua personalidade como bom motivo para 
criar possibilidades de conexão. A gentileza surge com 
as pessoas que o artista encontra pelo caminho, com o 
parceiro de cena na aceitação das suas propostas, do 
sim para o que der e vier, de compreender que cena 
boa é fruto de uma ótima conexão e do tempo cômico 
desenvolvido pela dupla. Gentileza faz o mundo melhor 
e o artista está dentro do hospital para estar com o outro. 
Só é, com o outro. Um não existe sem o outro, e a base 
profunda dessa relação é a gentileza.

Aceitação: nem sempre o artista tem carta branca para 
entrar em um quarto, nem sempre a criança quer a sua 
presença. Tem lugares que o médico é a preferência, 
outros, é a enfermeira, em outros, o pessoal da limpeza. 
O palhaço está ali para mover as energias do lugar e a 
potência dessa relação só acontece no ambiente ideal, 
onde todos se aceitam. Todo movimento é ação, seja 
permanecer em cena, seja finalizar uma cena, entrar ou 
sair de um quarto. O bom artista reconhece seu espaço, 
compreende seu momento e sabe que o não de hoje, 
pode ser o sim amanhã.

Foto: Regiane Gloria
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PLANTÃO ESPARADRAPO
Cuidados Especiais Com Você e Com Seus Vizinhos
O ano virou e continuamos com restrições para diver-
sas atividades, principalmente aquelas que juntam 
pessoas. É bem provável que todos ficaram angustia-
dos com essas restrições, já que nos relacionarmos e 
convivermos é uma das coisas boas da vida.

O fato é que não podemos fingir que nada está acon-
tecendo e nos descuidarmos, seja em aspectos de 
higiene das mãos ou do uso de máscaras. O momen-
to exige cuidado com a vida, colaboração com quem 
mais precisa e organização para conseguirmos passar 
mais essa etapa.

O principal cuidado é o seu. Isso mesmo, o seu, da sua 
família. Se cada um fizer sua parte, é bem provável que 
conseguiremos passar por essa o mais rápido possível. 
Eu sei que já passou um tempo, e na verdade, que 
alguns acabam se desanimando, afrouxam os cuida-
dos, ou desconsideram os problemas.

Gostaria de fazer essa convocação, de cuidar de uma 
pessoa mais que especial, que é única e exclusiva-
mente, VOCÊ. Depois disso, cuide do VOCÊS, que são 
as pessoas ao seu redor, quem você ama, quem você 
considera importante. Não é um cuidado secundário, 
mas sim, se estamos bem, conseguimos ajudar outros 
com muito mais energia e potência.

Ajude o vizinho idoso que precisa fazer suas compras 
de supermercado; se tiver algum recurso em abundân-
cia, compartilhe – muitas pessoas estão precisando; ou 
simplesmente ligue pra alguém que você não conversa 
faz tempo; talvez essa ligação seja inspiradora, isso 
renova as amizades e emana boas energias.

Nós estamos nos cuidando e procurando levar até 
vocês um pouco de alegria. De que maneira? Através 
do nosso Canal no YouTube. Nesse ano, fizemos lives 
toda quarta-feira, com interação ao vivo e brincadeiras, 
em prol de um pouco de diversão, recebemos diversos 
recadinhos amorosos que o cupido Rafaelito entregou, 
espalhando amor nos lares.

Caso precise de um medicamento bobolológico, acesse 
o nosso canal, envie mensagem para nós: vamos intera-
gir? Acho que essa é a melhor maneira de procurarmos 
nos distrair e arejar a mente. Uma bobagem pode fazer 
a gente ver o mundo de outra maneira, ou pelo menos, 
distrai a mente e joga um oxigênio novo para dentro do 
nosso corpo.

Artista: Tiago Abad
Palhaço: Cirurgião Acerola
Cidade: Limeira 
Local: Sua Casa
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HOSPITAIS PARCEIROS

SORRISOS 
DESPERTADOS

A partir de 16 de março, iniciamos as atividades virtuais, 
atingindo o público abaixo por meio das redes sociais.

Redes sociais Seguidores

YouTube 1.280

Facebook 21.000

Instagram 4.796

LinkedIn 1.471

Twitter 518

Total 29.065
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DEPARTAMENTO 
ARTÍSTICO
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Este é o segundo ano que dedicamos à produção de conteúdos on-line. Aliás, 
esta foi a vida de muitos de nós: assistir a lives, fazer cursos, trabalhar, comemorar 
aniversários, happy hour... O virtual, definitivamente, faz parte de nossas vidas.

A diferença deste ano foi o retorno a alguns eventos presenciais, com distancia-
mento seguro, máscara, muito álcool gel e sabão nas mãos para nos prevenirmos.
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APRESENTAÇÃO DO ESPETÁCULO:  
VAMOS CUIDAR DO TEMPO
Emeief WALDEMAR LUCATO

Fazia tempo que não encontrávamos o público. Foi muito 
emocionante estar com os alunos dos 2º e 3º anos da 
Emeief Waldemar Lucato, no dia 9 de setembro.

Foram duas apresentações em contrapartida do Edital 
de Chamamento nº 02/2020 - Espaços Culturais.

A realização é do Governo Federal/Ministério do Turis-
mo – Secretaria Especial da Cultura, por meio da Lei 
Aldir Blanc nº 14.017/2020 e Prefeitura Municipal de 
Limeira, por meio da Secretaria de Cultura.

Emeief LUCA MOORE

A nossa volta aos palcos não poderia ter sido mais 
espetacular! No dia 11 de novembro, realizamos 2 ses-
sões do espetáculo Vamos Cuidar do Tempo, no Teatro 
Nair Belo, em Limeira/SP, para os alunos da Emeief 
Maria Aparecida de Luca Moore.

Foto: Regiane Gloria

Foto: Regiane Gloria



 CIRURGIÕES DA ALEGRIA - BALANÇO 2021        | 23

APRESENTAÇÃO DO ESPETÁCULO:  
DOIS CAIPIRAS DA CIDADE
RESIDENCIAL INFINITY

CARA - CASA DE APOIO ROMEIROS  
DE NOSSA SENHORA APARECIDA
Dia 16 de dezembro, finalizando as apresentações de 
espetáculos de 2021, apresentamos Dois Caipiras da 
Cidade para vovôs e vovós da Cara - Casa de Apoio 
Romeiros de Nossa Senhora Aparecida.

Dia 12 de novembro foi um dia muito especial. Estivemos 
no Residencial Infinity para apresentar o nosso espetá-
culo Dois Caipiras da Cidade para vovôs e vovós.
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Foto: Regiane Gloria
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CIRURGIÕES 
NAS NUVENS
Durante este momento em que estamos priva-
dos de ir ao hospital, continuamos nossas ativi-
dades on-line, criando e desenvolvendo outras 
formas de estarmos próximos do nosso públi-
co, em nosso canal no YouTube. Este é o segun-
do ano do telejornal on-line, o Informalhaço News  
#SóBoasNotícias, transmitido ao vivo do Ponto 
de Cultura Cirurgiões da Alegria. Também criamos 
dois programas, o Abrindo a Caixa e o Causos de 
Hospital, além dos vídeos Cirurgiões na Pandemia.  
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Foto: Guilherme Testa da Gloria

Visite o canal e  
confira as playlists.
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INFORMALHAÇO NEWS #SóBoasNotícias

PROGRAMA 
ABRINDO A CAIXA
O Abrindo a Caixa é um programa de entrevistas que 
tem o objetivo de levar informações importantes a res-
peito do fazer da própria Associação, com conteúdos 
temáticos sobre arte, administração, voluntariado, Pon-
to de Cultura e demais áreas de atuação, com muito 
profissionalismo. Dessa maneira, colocamos em prá-
tica o nosso programa de transparência, não só com 
a prestação de contas, mas também com tudo o que 
fazemos aqui na Associação Beneficente Cirurgiões da 
Alegria. Foram realizados 10 programas.

O telejornal é um informativo carregado de boas notí-
cias que acontecem na comunidade ou que fazem 
parte do cotidiano dos brasileiros.

O programa foi ao ar toda quarta-feira, às 20h, no Face-
book e YouTube. Os âncoras do jornal são o Cirurgião 
Gaguelho e o Cirurgião Acerola, os loroteiros oficiais 
do programa.

O objetivo do telejornal é oferecer, durante 60 minutos, 
só boas notícias que, além de informar aos telespec-
tadores de maneira lúdica e divertida, exibe matérias 
sobre temas atuais de prevenção a doenças. Foram 
realizados 21 programas.
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PROGRAMA CONTAÇÃO  
DE CAUSOS DE HOSPITAL

CAMPANHA CIRURGIÕES  
A 1.000

É muito comum recebermos  mensagens de segui-
dores pedindo para acompanhar os Cirurgiões em um 
dia do Programa Visita da Alegria. Como o hospital é 
um local onde não é permitido visitação, elaboramos 
o Programa Contação de Causos de Hospital, que visa 
divulgar histórias e acontecimentos ocorridos durante 
a atuação artística. Dessa maneira, proporcionamos o 
acesso ao trabalho que acontece nos nossos hospitais 
parceiros. Foram realizados 3 programas.
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Em janeiro iniciamos a “Campanha Cirurgiões a 1.000” 
em nossas redes sociais. O objetivo da campanha foi 
aumentar o número de inscritos do nosso canal no You-
Tube, espalhando nossos conteúdos para mais pes-
soas e, futuramente, monetizar o canal para reverter 
toda a renda à manutenção e expansão do Programa 
Visita da Alegria.

Para deixar o desafio mais divertido, o Cirurgião Ace-
rola teria que se pintar de amarelo e dançar ula-ula, 
caso a campanha atingisse o número desejado. Em um 
mês, passamos de 1.000 seguidores no canal e, logo 
ao lado, você pode acessar o QR Code para assistir a 
festa que fizemos.

Aponte a câmera do seu 
smartphone para o QR Code  
e assista o conteúdo.
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CIRURGIÕES NA PANDEMIA

A pandemia se tornou uma crise mundial de saúde e, pensando nisso, criamos uma série chamada Cirurgiões 
na Pandemia. São vídeos produzidos com os nossos Cirurgiões Acerola e Gaguelho, e profissionais da saúde, 
referências em suas áreas de atuação, com o objetivo de trazer conhecimento e dicas de saúde para atuarmos 
diretamente na prevenção da Covid-19.
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No vídeo, o médico Dr. André Pierro comenta sobre 
os riscos da obesidade à saúde e métodos de pre-
venção durante a pandemia.

A nutricionista Vanessa Garrote também deu dicas pre-
ciosas sobre alimentação saudável e seus benefícios 
para a vida.
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PONTO DE CULTURA

Ponto de Cultura Cirurgiões 
da Alegria é Ponto de 
Arrecadação da Campanha 
Pedala Robinho 2021

O Ponto de Cultura Cirurgiões da Ale-
gria é um espaço ativo, que preserva e 
fomenta o desenvolvimento cultural da 
cidade e da região, além de preservar 
os valores da tradicional Cultura Caipira.F
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O objetivo da Campanha Pedala Robinho é arreca-
dar brinquedos novos e usados em bom estado para 
crianças em tratamento contra o câncer e de bairros 
carentes da cidade de Limeira. Realizada pelo atleta 
“Robinho”, que pedala sua bicicleta durante 5 horas 
com determinação e persistência, incentivando as 
doações de brinquedos.
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FOPE FAZ TROCA 
DE BANDEIRA NA 
SEDE E AÇÃO 
AMBIENTAL

O Ponto de Cultura Cirurgiões da Alegria foi um dos 
pontos de arrecadação de brinquedos e, no dia 2 de 
outubro, os Cirurgiões Gaguelho, Acerola e os voluntá-
rios Fábio Ponte, Aline Rocha, Regiane Gloria, Mariane 
Rodovalho e Maria Eduarda Stalberg, levaram os pre-
sentes doados para a campanha de arrecadação de 
brinquedos do Projeto Pedala Robinho.

O projeto arrecadou mais de 8.200 brinquedos!

Parabéns às equipes de organização, empresas patro-
cinadoras e apoiadoras. E um agradecimento espe-
cial a todos que colaboraram doando os brinquedos. 
Obrigado!

Conheça todo trabalho desenvolvido pelo Robinho: 

      https://douglasrobinho.com.br/
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Sábado, 14 de agosto, recebemos na nossa sede, 
Ponto de Cultura Cirurgiões da Alegria, os integrantes 
do Fope - Força Pré-Militar Brasileira para uma ação 
ambiental na mata ciliar, onde está localizado o Recan-
to dos Amigos. Na ocasião, foi realizada a retirada de 
lixo e recicláveis, possíveis criadouros do mosquito 
da dengue.

A ação foi realizada pela comunidade, em parceria com 
a 69ª Cia. Fope Limeira, Fope - Força Pré-Militar de 
Rio Claro, Fope Campinas, com o apoio da Prefeitura 
Municipal de Limeira.
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Além da ação ambiental, também houve a troca da 
bandeira do Brasil em nossa sede, Ponto de Cultura 
Cirurgiões da Alegria.

A troca da bandeira é uma cerimônia muito importan-
te, já que é o símbolo da nação brasileira e deve ser 
realizada seguindo algumas regras. As bandeiras que 
estragam são recolhidas pelo Exército e incineradas 

em cerimônia que ocorre no dia da Bandeira, 19 de 
novembro. Esse é um ato de patriotismo e respeito à 
nossa bandeira.

Agradecemos de coração à 69ª Cia. Fope Limeira, 
Fope - Força Pré-Militar de Rio Claro, Fope Campinas, 
Prefeitura Municipal de Limeira e toda a comunidade 
que participou dessa ação. Obrigado!
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DEPARTAMENTO DE  
PESQUISA E FORMAÇÃO
É um espaço da Associação que está em constan-
te reflexão a respeito do trabalho que é oferecido ao 
nosso público. É o responsável por toda a produção 
de conhecimento da Associação e que vê o hospital 
como um rico ambiente de estudo e pesquisa para 
melhorarmos 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.
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PALESTRA E WORKSHOP
PALESTRAS

EMPODERAMENTO DOS SONHOS DESEJÁVEIS

O PALHAÇO EM BUSCA DO ENCONTRO
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Dia 14 de maio, nosso Coor-
denador Geral Eliseu Pereira e 
o Cirurgião Acerola realizaram 
a palestra “O Empoderamento 
dos Sonhos Desejáveis” para 
os alunos da Escola Estadual 
Brasil, de Limeira. O evento foi 
transmitido ao vivo pelo nosso 
canal no YouTube. Agradece-
mos a professora Priscila Sil-
veira pelo convite.

Dia 14 de outubro, estivemos no 
Ceief Rafael Affonso Leite apre-
sentando a nossa palestra para 
os colaboradores e professores 
da escola.
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Dia 23 de novembro, estivemos 
no Emeief Maria Aparecida de 
Luca Moore apresentando a 
nossa palestra para os cola-
boradores e professores da 
escola.

Foi com muito carinho e amor 
que estivemos no Núcleo de 
Valorização Humana Nova 
Vida, no dia 02 de dezembro, 
apresentando nossa palestra 
para crianças e adolescentes, 
e aproveitando para rever ami-
gos e professores.
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DEPARTAMENTO DE EVENTOS
O Departamento de Eventos mobiliza e capacita o voluntariado, desenvolvendo o espírito de equipe, a colaboração 
mútua e a empatia, promovendo e executando projetos que visam à geração de recursos para a manutenção e 
melhorias no espaço físico da sede, além de colaborar na melhoria da qualidade de vida da comunidade que vive 
ao entorno da Associação.
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RECANTO DOS AMIGOS
O Recanto dos Amigos é uma área verde que fica no final da rua da Associação, local que, no passado, foi muito 
utilizado para descarte de lixo e materiais de construção, e até de animais mortos. Em 2020 a população, com o 
apoio da Associação, se mobilizou e, desde então, vem cuidando do local. Os voluntários ajudam na conservação 
e manutenção do parquinho, propiciando um local de diversão para as crianças e seus familiares.
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MELHORIAS NO RECANTO
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Um escorregador

Balanço com cavalinho

Inauguração do escorregador

Colocamos Lixeiras

Plantamos mudas de árvores e folhagens
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AÇÕES 
COLABORATIVAS
Dia do Doador Voluntário no 
Hemocentro de Campinas

No dia 25 de novembro, nosso diretor Fábio Ponte e 
o Cirurgião Gaguelho participaram do evento do Dia 
do Doador Voluntário de Sangue do Hemocentro de 
Campinas.

Este ano, o padrinho do evento foi o cantor e composi-
tor Zé Henrique, que em 2018 passou por um problema 
de saúde, correndo risco de nunca mais voltar a cantar. 
Agora recuperado, ele apadrinhou a causa. A cam-
panha foi criada pela agência Arpejo, com produção 
da Ovo Films. A campanha teve como slogan “A sua 
doação compõe novas histórias”.
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DEPARTAMENTO 
ADMINISTRATIVO
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É uma equipe que faz um trabalho sério e burocrático 
para que tudo aconteça conforme o planejado, desde a 
concepção do projeto, execução e prestação de contas.

No ano de 2021, tivemos um aumento de 278% na cap-
tação dos recursos. Esse resultado é um reflexo de todo 
empenho e dedicação em realizar um trabalho com trans-
parência, ética e profissionalismo, gerando credibilidade 
para que novas empresas façam parte dessa causa.

PRESTAÇÃO DE CONTAS
A prestação de contas contínua e transparente faz 
parte do dia a dia da gestão na Associação. O objetivo 
é mostrar para a sociedade de onde provêm todos os 
recursos que mantêm o Programa Visita da Alegria e 
outros projetos, assim como de que forma são geridos 
esses recursos.
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DEPARTAMENTO  
DE MOBILIZAÇÃO  
DE RECURSOS
O desafio de diversificar as fontes é uma constante 
para o Departamento de Mobilização de Recursos, 
que desenvolve estratégias para manter a sustenta-
bilidade da Associação. A viabilidade se dá através da 
prospecção e avaliação de novas empresas, propondo 
negócios sociais que beneficiem ambas as partes.

As aplicações dos recursos obedecem fielmente ao 
planejamento que consta no Plano Anual, aprovado 
pelo Ministério do Turismo e Secretaria Especial da 
Cultura.



 CIRURGIÕES DA ALEGRIA - BALANÇO 2021        | 39

F
o

to
: R

e
g

ia
n

e
 T

e
st

a
 d

a
 G

lo
ri

a

F
o

to
: R

e
g

ia
n

e
 T

e
st

a
 d

a
 G

lo
ri

a

VISITA À EMPRESA  
PATROCINADORA DA ALEGRIA
Essa visita é um momento muito especial para nós, pois podemos agradecer a parceria e o apoio à causa da ale-
gria. As empresas patrocinadoras nos escolhem, e nós também as escolhemos. São parcerias duradouras que se 
tornam partes de nossa Família.

GALZERANO CARMELO FIOR

Estar na Empresa Galzerano é estar em casa. Não dá 
para medir tamanho carinho com que somos recebidos 
e, claro, é mútuo. Adoramos todo esse pessoal! No dia 
3 de fevereiro, nossos Cirurgiões fizeram uma visita, 
recepcionados pela diretora Sra. Maria Cristina e a Sra. 
Conceição, do departamento de Recursos Humanos.

No dia 12 de fevereiro, nossos Cirurgiões foram “pular 
carnaval” no bloco do trabalho, visitando os nossos 
queridos Amigos da Cerâmica Carmelo Fior. A Cecafi foi 
a primeira Empresa Patrocinadora da Alegria que acre-
ditou na causa da Associação. Nem precisamos dizer 
o quanto é uma parceria que levamos eternamente 
em nossos corações. Nessa visita, fomos recebidos 
pela Tarcila Marcucci, Fran Ramos e pelo Sr. Itamar 
Arrais Fior.
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VISITA À EMPRESA  
PARCEIRA DA 
ALEGRIA
A Empresa Parceira da Alegria participa doando pro-
dutos, materiais e prestação de serviços, colaboran-
do diretamente com o desenvolvimento dos projetos 
do Cirurgiões da Alegria e, em contrapartida, recebe 
ações de visibilidade.

ASTRO ESCRITÓRIO FISCO CONTÁBIL

BIO RITMO LIMEIRA

NÓZ CAFÉ E PÃES

O que os nossos Cirurgiões menos conhecem é a parte 
burocrática da papelada contábil da Associação. Ainda 
bem que temos o Astro Escritório Fisco Contábil como 
Empresa Parceira da Alegria, que cuida de toda a parte 
burocrática com maestria e profissionalismo. Essa é 
uma parceria que já dura 15 anos!

Para que nossos Cirurgiões possam sempre brincar 
com toda aquela energia, eles precisam se exercitar 
para manter a saúde em dia. É aí que entra a parce-
ria com a equipe Bio Ritmo Limeira, que nos apoia 
também nas campanhas de cadastro de doadores de 
medula óssea e de doação de sangue.

Os Cirurgiões adoram um cafézinho da Nóz Café e 
Pães. Vez ou outra eles passam por lá para colocar a 
prosa em dia, se divertir e agradecer a parceria.
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RELATÓRIO  
FINANCEIRO
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Fonte: Cirurgiões da Alegria

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

432.278,53

Soma de VALOR

AN
O

114.217,02

162.909,09

286.299,62

265.748,14

207.939,25

313.791,87

265.022,14

237.090,49

212.908,00

132.516,00

123.871,00

50.000,00 100.000,00 150.000,00 200.000,00 250.000,00 300.000,00 350.000,00 400.000,00 450.000,00 500.000,00



|       BALANÇO 2021 - CIRURGIÕES DA ALEGRIA42

ORIGEM  
DOS RECURSOS
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Fonte: Cirurgiões da Alegria
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JAN. A DEZ. 2021

5%

3% 1% 1%

90%

Doações De Empresas Com Lei De Incentivo

Produtos, Serviços E Eventos (Intervenções, 
Produções Artísticas E Cursos)

Transferência De Recursos Entre Projetos

Aplicação Financeira

Doações De Pessoas Físicas Sem Lei De 
Incentivo

Doações De Empresas Sem Lei De Incentivo

Campanhas De Marketing Relacionado A Causa

Setores

0,34%
0,17%
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Fonte: Cirurgiões da Alegria

APLICAÇÃO  
DOS RECURSOS

JAN. A DEZ. 2021

Programa Nos Hospitais

Administrativo/Operacional/Pessoal

Divulgação E Marketing

Ponto De Cultura

Agenciamento E Ações De Captação De 
Recursos

Apresentações E Espetáculos

Aquisições E Acervos

Impostos

Ocupação E Conservação De Imóvel

Escola

Artigos Para Revenda

Setores

20%

50%

11%

6%

5%

4%
3% 1%

0,03%
0,03%

0,02%
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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 jornalís-
ticos das atividades desenvolvidas no hospital e fora 
dele. Durante este ano, contamos com a parceria das 
Agências Ciano Marketing e Álamo - Hub de Negócios 
Criativos e Inovação.

Site

visualizações

seguidores seguidores

cadastros

seguidores

visualizações curtidas

Instagram

4.796 1.471 518

2.855

32.256 21.000 5.370 
YouTube

LinkedIn

Mailing

Facebook

Twitter 

www

F
o

to
: N

e
ls

o
n

 S
h

ir
a

g
a



 CIRURGIÕES DA ALEGRIA - BALANÇO 2021        | 45

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 33.342  pessoas impactadas por nossas mais variadas ações.

QTD ATIVIDADES PÚBLICO

Redes Sociais 29.065

4 Espetáculos 761

8 Palestras 493 

3 Intervenções em Empresas 1.446 

2 Ações Colaborativas 387 

Ponto de Cultura

4 Cursos/Oficinas 190 

 Total de público impactado 32.342 
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CIRURGIÕES  
DA ALEGRIA  
PARA EMPRESAS

SIMPAT - A SIPAT  
DE MANEIRA  
DIVERTIDA

O ambiente hospitalar trouxe aos Cirurgiões da 
Alegria um valioso conhecimento 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 valo-
rizar 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.

Transmite aos colaboradores, de forma lúdica e des-
contraída, as informações sobre utilização de EPIs, pre-
venção, segurança no trabalho, saúde e bem-estar, 
enquanto proporciona a toda a empresa um momen-
to de descontração e alegria, por meio da figura dos 
palhaços e da abordagem artística, com sutileza e 
humor.

No dia 22 de novembro, os Cirurgiões Gaguelho e Ace-
rola participaram da SIPAT na Empresa Zaccaria, na 
cidade de Limeira.

A dupla caminhou por todas as sessões da empresa, 
apresentando uma cena em que vários conceitos do 6S 
foram abordados, deixando a mensagem: “Segurança 
e qualidade andam de mãos dadas”.
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PALESTRAS
Nossas palestras apresentam, em caráter interativo, um 
resumo da filosofia e dos valores do nosso trabalho, 
com 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 Flu-
xonomia 4D. Palestras que Eliseu Pereira, Tiago Abad e 
Regiane Gloria ministram.

NovAmérica Agrícola (Palestra Virtual)

Assim, no dia 11 de agosto, nosso 
Coordenador Artístico e Psicólogo 
Tiago Abad, participou de uma Roda 
de Conversa on-line com os cola-
boradores da empresa NovAmérica 
Agrícola, da cidade de Tarumã/SP, 
falando um pouco do nosso traba-
lho e contando a história do início da 
atuação como palhaço, como um 
trabalho voluntário.

As palestras on-line vieram 
para ficar. Nos acostumamos 
com este formato. E o palha-
ço, que sempre interagiu 
com pessoas olho no olho 
presencialmente, vem se 
adaptando ao mundo virtual. 

Foto: Regiane Testa da Gloria
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AUDITORIA 
DA ALEGRIA
Uma dupla de palhaços visita os setores da empre-
sa 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.

2ª Semana de RH na Empresa Zaccaria

SKF do Brasil 

No dia 1 de junho, os Cirurgiões Gaguelho e Acerola 
participaram da 2ª Semana de Recursos Humanos rea-
lizada na empresa Zaccaria, em Limeira/SP.

O objetivo da visita especial foi valorizar os mais de 
300 colaboradores e o trabalho realizado pela equipe 
de Recursos Humanos e, principalmente, ressaltar a 
importância da continuidade com as prevenções con-
tra a Covid-19, como a correta higienização das mãos e 
o uso de máscaras. A intervenção dos artistas ocorreu 
em local aberto, seguindo os protocolos de distancia-
mento seguro e prevenção à Covid-19.

Os Cirurgiões Acerola e Gaguelho, nos dias 13 e 14 de 
setembro, estiveram na empresa SKF do Brasil, apre-
sentando o produto cultural “Auditoria da Alegria”, em 
que a dupla circula pela empresa e interage com os 
colaboradores com uma cena curta e bem humorada, 
que envolva os objetivos da ação da empresa. Tam-
bém realizamos uma sessão virtual de 40 minutos aos 
colaboradores que estavam em home office.

Nesta ação, o objetivo da empresa era valorizar os 
colaboradores pelos resultados da empresa e orientar 
quanto à manutenção dos protocolos e cuidados na 
prevenção da Covid-19.
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Estrada Para a Saúde com  
a CCR AutoBAn

Cirurgiões da Alegria e CCR AutoBAn são parceiros de 
longa data. A empresa já patrocinou o Programa Visita da 
Alegria, projeto que acontece nos hospitais públicos de 
Campinas e Limeira, e também já fizemos participações 
nos eventos da Semana Nacional de Trânsito, na sede 
da empresa, e agora no espaço Estrada para a Saúde, 
no Km 56 da Rodovia dos Bandeirantes.

A ação aconteceu no dia 23 de setembro e visa maior 
empatia com os ciclistas que transitam pela rodovia, 
informando aos motoristas de automóveis, caminhões 
e motos sobre o distanciamento seguro, sinalizações e 
maior atenção quanto aos ciclistas.
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COMO APOIAR  
A CAUSA?
Um programa como o Visita da Alegria, que completa 15 
anos, chegando a 112.000  visitas presenciais e 64.000 visu-
alizações virtuais, impactando adultos e crianças hospita-
lizados, só acontece por conta da colaboração e parceria 
de empresas e pessoas que acreditam na causa da alegria.

Os hospitais públicos recebem as nossas ações artísticas 
gratuitamente e a sustentabilidade do projeto vem atra-
vés de pessoas e empresas que doam parte do imposto 
de renda, sócios mantenedores, eventos, apresentações 
de espetáculos teatrais, SIPATs e palestras.

Você pode

• Doar 6% do Imposto  
de Renda.

• Tornar-se Sócio  
Mantenedor da Alegria.

• Fazer uma doação única.

• Fazer nossos cursos ou oficinas.

• Comprar nossos produtos.

• Assistir nossos espetáculos.

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

Sua empresa pode

• Patrocinar por meio de incentivo fiscal de 4%  
do imposto devido.

• 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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LEI DE  
INCENTIVO FISCAL
As leis de incentivo à cultura se baseiam, em essên-
cia, 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, que têm 
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 à Cultura

PARCEIROS GOVERNAMENTAIS
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DOADORES

APOIO
Institucional

Pessoa Física – Incentivo Fiscal

Helka Rodrigues Coelho dos Santos

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

DOAÇÕES ESPORÁDICAS

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

Colégio Guilherme Dumont Vilares
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SÓCIO MANTENEDOR  
DA ALEGRIA

São aqueles que contribuem 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

Aline Gomes

Ana Flavia Pires Xavier

Aparecido Testa

Cristiane Abreu

Eliseu Pereira da Gloria

Francis Bastelli Berdague

Guilherme Testa da Gloria

Juliana Maria de Oliveira

Massanori Takaki

Pietro Krauss Ferreira

Regiane Cristina Testa da Gloria

Thalita Portella

Tiago Lira Abad
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ELENCO

Eliseu Pereira da Gloria
Cirurgião Gaguelho

Tiago Abad
Cirurgião Acerola
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CONSELHO DIRETOR GESTÃO 
2018 – 2022

Regiane Cristina Testa da Gloria – 
Presidente

Fábio Ponte – Tesoureiro
Eliseu Pereira da Gloria – Secretário

CONSELHO FISCAL
Ana Claudia Pires Pereira

Carlos Fernando Bosco
Roberto Bolognesi

ASSESSORIA CONTÁBIL
Astro Escritório Fisco Contábil

ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO
Álamo - Hub de Comunicação

Ciano Marketing

ASSESSORIA JURÍDICA
Ubirajara Gomes de Mello Advogados 

Associados

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

EXPEDIENTE BALANÇO 2021
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 2021
Foto de Capa: Nelson Shiraga

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

REALIZAÇÃO
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VENHA FAZER PARTE DA 
NOSSA FAMÍLIA

F
o

to
: R

e
g

ia
n

e
 T

e
st

a
 d

a
 G

lo
ri

a



 CIRURGIÕES DA ALEGRIA - BALANÇO 2021        | 61

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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