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QUEM SOMOS, DE ONDE VIEMOS E PARA ONDE VAMOS?
 
A Operação-Arco Íris é uma instituição sem fins lucrativos que realiza trabalho 
voluntário em 5 hospitais da rede pública utilizando a técnica do palhaço. Criada em
 março de 1994, em São Paulo, a ONG (Organização Não-Governamental) conta hoje 
com 50 integrantes responsáveis pelas visitas que acontecem duas vezes por semana. 

“Os voluntários da Operação Arco-Íris acreditam na solidariedade como uma resposta 
de cidadania à realidade em que estamos inseridos. Eles creem no crescimento de 
suas qualidades como indivíduos e na atribuição de significado a pequenos gestos 
como um sorriso espontâneo ou um olhar sincero.” 

?
??

?

?

?

?

?

?
?

?

?

?

?
?



E NÃO É QUE A COISA É SÉRIA?
 
Esse papo de trabalho de palhaço é mais sério do que você imagina. 
Por trás da alegria que chega aos hospitais está uma filosofia que nos 
move e que nos ajuda a manter a qualidade dos serviços prestados. 
Vale a pena conhecer um pouquinho melhor estes bastidores: 

Nossa política 
Promover a humanização dentro do ambiente hospitalar. 

Nossa missão 
Transformar a realidade dos indivíduos que se encontram dentro da comunidade 
hospitalar, integrando diferentes pessoas de diferentes culturas e formações, 
através da arte do palhaço no trabalho voluntário. 

Nossa visão 
Atender o maior número possível de hospitais primando sempre pela qualidade do trabalho 
artístico e o comprometimento no voluntariado para que as ações da ONG sirvam como 
elemento inspirador às pessoas e empresas correlacionadas ao hospital e à causa. 



É preciso também colocar o figurino, 
a maquiagem, o crachá... 

SELO DE QUALIDADE. 

Se você está pensando que é só colocar
um nariz para fazer parte da Operação Arco-Íris, 
está redondamente enganado. 
 



Antes de “estrearem” no hospital, os voluntários participam de 
treinamentos para o desenvolvimento técnico e emocional exigidos pelo trabalho. 
Tal processo é chamado de capacitação e inclui análise de fichas de inscrição, 
entrevistas, uma palestra sobre assepsia e contaminação hospitalar.
Depois de selecionados, os novatos ainda passam por uma oficina 
de lapidação onde são integrados ao grupo e 
recebem orientações sobre maquiagem e figurino. 



CAPACITAÇÃO 2011 

Número de capacitações realizadas  1 

Número de inscritos  134 

Número de entrevistas realizadas  115 

Número de treinamentos  4 

Número de candidatos participantes dos treinamentos  34
 
Número de oficinas de lapidação  2 

Total de horas de treinamento  16h 



E TEM MAIS!!!

Durante o ano, os voluntários participam de treinamentos periódicos, 
com profissionais da área para aperfeiçoamento da linguagem do palhaço. 
Acreditamos no constante processo de aprendizado, troca de experiências
e aprimoramento da técnica para o crescimento e melhora do nosso trabalho. 

Nenhum palhaço tem total conhecimento da arte clown, a técnica é constantemente 
renovada pela vivência e aprendizado conjunto, por isso nossos treinamentos são tão 
importantes para nossa integração como grupo, bem como para a manutenção
da qualidade do nosso trabalho no ambiente hospitalar. 

TREINAMENTOS 2011 

Número de workshops realizados  6 

Média de participantes em cada treinamento  22 

Profissionais contratados para ministrar os cursos  
Allan Benatti (ator, improvisador e palhaço profissional) e 
Cláudio Thebas (escritor, músico e palhaço profissional). 



CHEGA DE BLÁ 

Na prática, o trabalho dos membros da Operação Arco-Íris nos
hospitais é interagir com os pacientes utilizando a técnica do 
palhaço. Consequentemente, esta atuação também se estende
ao corpo clínico, a funcionários e acompanhantes, buscando 
despertar alegria e emoções positivas a todos aqueles que 
se encontram no ambiente. Munidos com seus narizes vermelhos,
os voluntários, circulam pela enfermaria, quartos, recepção, UTIs,
proporcionando um olhar diferente dentro de uma realidade que 
não costuma mostrar-se amena. 

Norteados pelo bom-humor, eles promovem a transformação, 
trabalhando a parte saudável dos pacientes, potencializando 
a proliferação da alegria e do bem-estar. 

BLÁ BLÁ

“A Operação Arco-Íris acredita nas experiências vivenciadas, 
fortalecidas por informações de estudos clínicos e psicológicos
que confirmam a interferência positiva do riso no organismo, 
contribuindo para acelerar a recuperação física e psicológica, 
reduzindo também as sensações de dor.” 



É DIFÍCIL EXPLICAR A EMOÇÃO DO NOSSO TRABALHO EM 
PALAVRAS, POR ISSO, VAMOS USAR OS NÚMEROS: 

Dia de
Visita

Início da 
Atuação

Nº de dias
em que
houve
visita

Horas
trabalhadas

Media de 
crianças

 atendidas
Total de 

atendimentos

Terças-feiras
 e 

Sábados

Terças-feiras
 e 

Sábados

Terças-feiras
 e 

Sábados

Terças-feiras

Sábados

1994 47 141 22,1 1041

1994 49 147 33,8 1657

1994 34 102 31,8 1062

2002 21 63 22 462

2005 14 42 18,2 255

GRAACC

HOSPITAL INFANTIL
MENINO JESUS

HOSPITAL INFANTIL
DARCY VARGAS

SANTA CASA DE
MISERICÓRDIA

INSTITUTO DE
DOCTOLOGIA EMÍLIO

RIBAS



QUER QUE DESENHE? 

NÚMERO DE VISITAS EM 2011 



NÚMERO DE HORAS DE VISITAS EM 2011 



TOTAL DE CRIANÇAS ATENDIDAS EM 2011



MÉDIA DE CRIANÇAS ATENDIDAS POR VISITA EM 2011



NÚMERO DE VOLUNTÁRIOS NOS HOSPITAIS EM 2011



PALESTRAS E EVENTOS 

A vivência de um palhaço dentro do hospital é uma experiência absolutamente incrível, 
não apenas para quem está hospitalizado, como também para o próprio palhaço. 
Por isso, nas horas vagas, a Operação Arco-Íris pode ser contratada para oferecer
palestras e workshops dentro das empresas. Tais interações levam o bom humor aos
espaços corporativos, desenvolvem a integração entre os colaboradores, estimulam o 
desenvolvimento humano, instigam a criatividade e também promovem ações de 
responsabilidade social. 



Em 2011, nossos “clownlaboradores” participaram de eventos em:

 

- IBM  junho - Palestra: OAI  “O palhaço e o ambiente hospitalar”. 

- HCD Consultoria - agosto - Palestra: OAI  “O palhaço e o ambiente hospitalar”. 

- Hospital Paulista - setembro - Palestra: OAI  “O palhaço e o ambiente hospitalar”. 

- Hospital Emílio Ribas - setembro - Evento: Campanha de Vacinação 

- Hospital Dom Antonio de Alvarenga - outubro  Evento: Semana da Criança 

- Hospital Emílio Ribas - outubro - Palestra: OAI  “O palhaço e o ambiente hospitalar”. 



COFRINHO 

Para continuar realizando e melhorando seu trabalho, a 
Operação Arco-Íris depende de recursos financeiros. 

Ué? Mas se todos são voluntários por que a ONG 
precisa de dinheiro? 

Se esta pergunta passou pela sua cabeça, não se preocupe. 
A maioria das pessoas levanta essa dúvida e nós fazemos absoluta questão de responder. 

De fato os palhaços que realizam as visitas aos hospitais são voluntários. Eles elaboram seu
figurino, usam o combustível de seus carros, beneficiam-se de seus próprios bilhetes únicos 
para levar alegria aos hospitais atendidos pela Operação Arco-Íris. Tudo isso não têm custo 
algum para a ONG. Porém, a cada dois meses, estes voluntários participam de treinamentos 
e uma vez por ano, são capacitados novos voluntários. 

Para ministrar estes cursos são contratados
profissionais. Sem eles, a Arco-Íris não conseguiria manter a qualidade e o comprometimento 
que lhe garantiram o respeito conquistado nestes 17 anos de trabalho. 

A manutenção da Operação Arco-Íris acontece por meio de parcerias, patrocínios e 
contribuições de pessoas físicas e jurídicas. Vale lembrar que a organização tem o 
apoio institucional do Centro de Voluntariado de São Paulo e do GRAACC - Grupo
de Apoio ao Adolescente e à Criança com Câncer. 
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FLASHS
 
Quando o trabalho e o coração andam juntos, o reconhecimento aparece.

Prêmio Cultura e Saúde, da Secretaria de Programas e Projetos 
Culturais do Ministério da Cultura (SPPC/MinC)



Identidades Secretas 

Seriam eles famosos disfarçados? 

Seriam eles atores profissionais? 

Nada disso. 

Os palhaços da Operação Arco-Íris são cidadãos
comuns, pessoas das mais diversas áreas, idades, 
formações, culturas que decidiram dedicar algumas
horas de sua vida ao trabalho voluntário nos hospitais.
Por trás destes narizes você vai encontrar muita gente
 parecida com você: 



Início da 
Atuação





Nossos parceiros: 
 









ELENCO 2011

  

Presidente: Adenilson Medeiros Teixeira 

Diretor Financeiro: Rodrigo Viviani Zanata 

Coordenadora Geral de Voluntários: Adriana Miranda Mingroni 

Advogado: Fabio Sznifer 

Coordenadores de Hospitais: Antonio Clovis Duarte Junior 
          Daniela Zaude Mansur 
          Fabio Sznifer 
          Mauro Fantini Nogueira Martins 
          Priscila Guimarães Morador 

Equipe de Criação e Comunicação: Ana Carolina Belleza da Silva 
      Antonio Clovis Duarte Junior 
 Claudia Cristina Sakai Rodrigues 
      Juliano Pozati 
      Priscila Guimarães Morador 

Relações Públicas: Aline Gonçalves Andrade 
     Sílvio Tadeu Sartori 

Secretária: Julianna Talans 

Capacitadores: Adenilson Medeiros Teixeira 
              Adriana Miranda Mingroni 

Daniela Zaude Mansur 
Mauro Fantini Nogueira Martins 
Rodrigo Viviani Zanata 
Tomás Holland Wey 

 



PALHAÇOS

Adenilson Medeiros Teixeira 
Adriana Miranda Mingroni Julianna Rabay Castilho
Aline Gonçalves Andrade Julia Carossi 
Alison Flores Juliana Tomasini 
Ana Carolina Belleza da Silva Julianna Rabay Castilho 
Ana Catarina Motta Ferreira Juliano Pozati
Ana Lucia Vieira Marcelo Cozza
Antonio Clovis Duarte Junior Marcos Cestari 
Barbara Estivalli Gonçalves Mauro Fantini Nogueira Martins
Bianca Fernandes Franco Nadja Schaffer 
Carla Regina Boldrini Priscila Jácomo
Claudia Cristina Sakai Rodrigues Priscila Guimarães Morador 
Daniela Zaude Mansur Priscila Souza Mangano Pacheco 
Denis Henrique de Souza Raquel Budow 
Eduardo Talans Rodrigo Viviani Zanata 
Fabio Sznifer Rosali Sobelman 
Fernanda Ribeiro Sílvio Tadeu Sartori 
Irena Figerova Hunka Thatyana Borba 

 

 

 

 

Juliana Tomasini 



A Operação Arco-Íris agradece a oportunidade de continuar fazendo aquilo que 
acredita e garante que, no que depender de nós, 2012 será ainda melhor. 
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