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Seja bem-vindo
WELCOME / BIENVENIDO

Olá para você de qualquer parte do mundo e que 
resolveu dedicar um tempinho para conhecer a gente 
melhor. Bem-vindo ao nosso relatório anual de atividades!
 
Aqui você encontrará um pouco do que fizemos em 2016 e 
poderá saber mais sobre o trabalho que desempenhamos 
semanalmente nos hospitais. Foi um ano de muitos 
encontros, olhares e repleto de parcerias muito especiais!
 
Vire a página e embarque com a gente nos 
acontecimentos que fizeram da história da Operação 
Arco-Íris ainda mais especial!
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O que fazemos

Somos uma organização não governamental, sem fins lucrativos e que leva a linguagem 
do palhaço para nossos hospitais parceiros. Existimos há 22 anos e, pasmem, podemos 
ser até considerados adultos... mas com alma de criança.
 
Muita gente pensa que o trabalho do palhaço dentro do hospital é tropeçar e contar 
piadas, mas o processo de atuação e preparação está bem além disso! Vamos explicar...

Mantemos relações com 
pacientes, acompanhantes, 

médicos e equipe de 
enfermagem. Todos dentro 

do ambiente hospitalar 
fazem parte da nossa visita.

Nos 
conectamos 

com as pessoas 
através do 

olhar.

Visitamos 
sempre em 
duplas ou 

trios.

Usamos técnicas de 
improvisação, pois gostamos de 
interagir com as pessoas a partir 

do que está acontecendo no 
momento da visita.

Valorizamos o que há de 
verdadeiro e divertido 
em cada voluntário.

Respeitamos quem 
tem medo ou não 
gosta de palhaço.

Nós treinamos 
muito para levar um 
trabalho artístico e 

com qualidade.
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Nossas crenças

Transformar a realidade dos indivíduos 
presentes na comunidade hospitalar por 

meio da arte do palhaço.

Tornar a ONG autossustentável e 
com maior visibilidade.

Ser Humano - Amizade - 
Comprometimento - Satisfação do 

voluntário - Respeito e aprimoramento 
da arte do palhaço - Boas relações com 
hospitais - Descoberta do palhaço em 

cada voluntário.

Missão

Visão

Valores

A cada ano que passa reafirmamos os 
nossos ideais para garantir que estamos 
no caminho certo e que nosso trabalho 
continua fazendo sentido para nós e para 
todos aqueles que recebem nossas visitas.

9
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Nós no tempo
Nascemos em 1994 e desde então construímos parcerias sólidas e na medida 
que ganhamos experiência vamos aprimorando nossas relações. Chegamos 

na fase adulta saudáveis e sem perder a nossa história pelo caminho. 
Acompanhe a nossa trajetória:

1994

Nascimento da 
Operação Arco-Íris

1994

Início da parceria 
com Darcy Vargas e 

Menino Jesus

Parceria 1994

Início da parceria 
com GRAACC

Parceria

10
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1994 2010

Início da Gestão Adê 
Teixeira – “O Eterno”

2015

Criação da estrutura
de diretorias

2005

Início da parceria 
com o Emílio Ribas

Parceria
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Pronunciamento
do presidente
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Cada ano que passa me sinto mais feliz em fazer parte da Operação Arco-Íris. 
Trabalhamos muito nos bastidores para levar semanalmente a linguagem do 
palhaço para os hospitais e, sem dúvida, o grande motivador é a vontade, amor 
e disponibilidade de todos os voluntários.
 
Quando assumi a presidência da ONG em 2010 fiquei muito feliz com o convite 
e ao mesmo tempo preocupado com tamanha responsabilidade. No minuto 
seguinte a preocupação já estava minimizada, pois percebi que estava rodeado 
de amigos me apoiando e falando: “Vamos nessa juntos!”
 
E foi assim desde então. Erramos, acertamos, mas aprendemos o caminho 
para fazer da OAI um lugar de pessoas felizes e empolgadas com o trabalho 
voluntário. Ao pensar em tudo que foi feito e no quanto a ONG é hoje mais 
organizada e eficiente, bate um orgulhão de fazer parte desta instituição.

“

”
Fazer parte desta, 
que chamo de família, 
é uma das melhores 
coisas da minha vida.
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Faça parte

14

E você está aí se perguntando: Como faço para fazer parte dessa ONG?!
É só dar o nome? Nananinanão, afinal, nos preocupamos muito em treinar 

cada voluntário para que chegue bem preparado ao hospital!

 Vamos esclarecer suas dúvidas sobre o nosso processo seletivo que 
ocorre, normalmente, uma vez por ano. Confira.
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MARÇO

Os novos voluntários realizam 
visitas nos hospitais acompanhados 

por parceiros mais experientes 
e continuam participando de 

treinamentos para aperfeiçoamento 
da técnica do palhaço.

JUNHO/JULHO

Os interessados, maiores de 18 anos, 
preenchem uma ficha de interesse no 

site da Operação Arco-Íris. JULHO

Análise das fichas.

AGOSTO 

Os candidatos selecionados assistem 
uma breve palestra sobre a Operação 

Arco-Íris e são entrevistados 
individualmente por membros da ONG. 

SETEMBRO E NOVEMBRO 

Os entrevistados escolhidos 
participam de um processo de seleção 
e capacitação para  desenvolvimento 
da linguagem de palhaço.

OUTUBRO

Palestra sobre assepsia.

OUTUBRO E NOVEMBRO

Visita de observação nos hospitais

FEVEREIRO 

Oficina para orientações sobre 
maquiagem e figurino.

FEVEREIRO

Os candidatos aprovados passam a 
integrar o quadro de voluntários da 
Operação Arco-Íris.

1
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5
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Capacitadores

Para garantir a qualidade artística dentro dos hospitais, nós contamos com a ajuda de nobres 
integrantes da Operação Arco-Íris que estudam a arte do palhaço há anos e passam seus 
conhecimentos adiante para auxiliar as pessoas a se tornarem palhaços voluntários em hospitais.

Ficou curioso para saber quem são estes seres? Então chegou a hora de conhecê-los.

Detentor de um olhar que reflete 
seu coração, ele enxerga o que 
não pode ser visto, e se faz 
presente nos momentos mais 
inusitados. De uma simplicidade 
inigualável, é possível ouvir seu 
coração pulsando nos momentos 
de silêncio.

Sempre acompanhado de muito 
carisma, faz a gente enxergar 
que a melhor forma de descobrir 
o palhaço que há dentro da 
gente é simplesmente brincar 
e se divertir. É preciso estar 
contagiado para contagiar. Não 
tem quem resista a ele.

Uma pessoa dedicada, que pensa 
em cada detalhe, em cada música, 
em cada sinal. Está sempre 
incentivando e mostrando os 
caminhos para o encontro não só 
com o nariz, mas consigo mesmo. 
Dono de um sorriso cativante, 
contagia todos ao seu redor.

Adê Teixeira Alex Mazzanti Pedro Ivo Gandra

16
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Sua imaginação é um universo mis-
terioso. Seu coração é uma fonte 
de luz capaz de produzir conselhos 
e palavras cheias de amor. Tem um 
jeito encantador e produz comen-
tários que tocam diretamente 
nossas almas brincantes.

É a grandona que coloca ordem 
na casa, que desperta o frio na 
barriga, e literalmente o medo de 
apanhar. Ela mostra que ser palha-
ço não é ser bobo, que palhaço é 
forte, seguro e cheio de confiança. 
Porém todo esse jeitão é deixado 
de lado quando se percebe, atra-
vés de um abraço bem apertado, 
uma pessoa doce. Ah! Um segredo: 
Em 2016, ela decidiu produzir um 
palhacinho para trazer ao mundo!

Não tenha receio de até onde o 
nariz vermelho pode te levar, por-
que onde quer que seja, ele estará 
lá para ajudar. Ele é a pessoa que 
vai te tirar das máscaras para te 
mostrar seu verdadeiro eu. Muitos 
o chamam de senhor oráculo, mas 
ele é simplesmente Tomás.

Daniela Mansur Tomás Wey Paloma Ruffo

17
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O melhor presente
 
A Operação Arco-Íris completou 22 anos em 11 de 
março de 2016. E dia de aniversário é dia de presente!
 
Além das diversas manifestações dos voluntários que 
declararam seu amor pela ONG através de vídeos, fotos e 
desenhos nas redes sociais, fomos presenteados com um 
e-mail de uma admiradora do nosso trabalho. Um baita 
presentão que passou a fazer parte de nossa história. Veja:
 

18
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Olá....
Tenho 16 anos....
Ainda não conheci de pertinho o trabalho de vocês. Mas tendo nascido com uma lesão 
cerebral que me tornou cadeirante, alvo de diversas operações e internações, tive 
uma infância bem diferente das que via as demais crianças terem nos parquinhos de 
diversão, brincando de pega-pega ou pular cordas.
 
Mas, mesmo sem conhecer o trabalho de vocês pessoalmente e sim, apenas 
virtualmente pelas redes sociais, venho através desse parabenizá-los.
 
Trabalhos como o que vossa equipe desempenha, devolvem a crianças como eu a 
essência da infância. Palhacinhos como esses passaram pela minha vida, tal qual vocês 
passam por milhares de vidinhas e deixaram um legado na minha vida tal qual vocês 
deixarão e deixam em tantas outras.
 
O que me encanta nesse trabalho é saber que por trás de um nariz vermelho existe um 
ser humano, que chora, sofre, tem seus problemas, mas que mesmo diante disso se 
dispõe a fazer possível o sorriso alheio mesmo quando nem mesmo seu próprio sorriso 
é possível. Realmente uma sensibilidade encantadora e admirável.
 
Sensibilidades e atos como esse, de pessoas que ao em vez de apontarem as mudanças 
de que o mundo precisa preferem SER E FAZER elas mesmos essas mudanças com suas 
atitudes nobres como essa, são o que me faz acreditar de novo num mundo onde sorrir 
seja menos raro que chorar, onde abraçar doa menos e ser individualista valha menos 
a pena. Nunca valeu, mas nem todos sabem.
 
É BOM SABER QUE VOCÊS SABEM. E não se contentam em saber, mas mostrar isso a 
mim, pelas redes sociais apenas, mas a milhares de crianças. Parabéns!

19
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Recursos palhacísticos

Não somos uma empresa, mas somos bem organizadinhos 
e nos orgulhamos disso. Assim, temos uma área chamada 

de Recursos Humanos e dentro dela existem os 
Coordenadores de hospitais. Estes seres são praticamente 

anjos que cuidam com muito carinho dos voluntários.
 

Cada hospital que atendemos é representado por 
um coordenador que monta as escalas e está sempre 

disponível para ajudar qualquer membro de sua equipe.

Coordenador da 
equipe de terça

Silvia Ferraz
(Palhaça Veruska)

Coordenador do 
Menino Jesus
Daniele Costa
(Palhaça Clô)

Coordenador do 
Emílio Ribas

Paulo Fernandes
(Palhaço Arlindo)

Coordenador do 
Darcy Vargas

Marcos Queiroz
(Palhaço Tadeu)

Coordenador do 
GRAACC

Paloma Ruffo
(Palhaça Lorena)

Diretor de RH
Antonio Dantas

(Palhaço Quincas)

20
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Antonio Dantas
O diretor de pelúcia

Paloma Ruffo 
A coordenadora mais lúdica do GRAACC

“Simplicidade no olhar, fofura nas palavras e um 
coração com mais de 1.000000 litros de amor. Ah!, 
e solta pum como ninguém.” (José Velozo)
 
“Sem melindre, sem bajolagem...pura dedicação” 
(Fernando Meyer)
 
“A excelência vem de dentro e não precisa ser 
planejada, milimetrada ou estudada, precisa ser 
sincera, real, viva... Verdade, confiança, amor, cuidado 
e carinho regeram o meu ano coordenado por ela”. 
(Camila Farias)
 
“Amor e dedicação no que faz, são suas melhores 
qualidades. As piores? Não existem!” (Luciano Rangel)
 
“Dedicada e amorosa, está sempre disponível para 
conversas, loucuras, pactos ou até mesmo uma 
corrida de emas loucas pelas ruas do Cazaquistão. ” 
(Pedro Ivo)

“Doce Paloma é como uma poesia que oras encanta, 
oras extasia!” (Elys Marcondes)

 “O mais Fofura de todos os fofuras da minha 
Bomboniere!” (Paulo Fernandes)
 
“Imagine se seu brinquedo de infância preferido se 
transformasse numa bala de caramelo gigante e 
viesse te abraçar como se não houvesse amanhã. 
Você ficaria feliz, né? É essa felicidade que o 
Dantinhas nos proporciona na Diretoria de RH.” 
(Paloma Ruffo)
 
“Se o Dantas fosse um animal, acho que seria uma 
mistura de urso panda com um carneirinho bem 
felpudo. Daí você abraça e não solta mais!” (Pedro Ivo)

“Todo cheio de Recursos Amorosos para lidar com 
Humanos!” (Silvia Ferraz)

“O Dantas é uma pessoa incrível que tem os sentidos 
aguçados. O seu ouvido está sempre sensível a te 
escutar e seu coração sempre disponível para ajudar. 
Grande parceiro!” (Marcos Queiroz)

“O que tem de escuta, tem de coração! O que tem 
de responsabilidade, tem de preocupação. Por isso, 
amamos tanto esse gordinho fofucho!” (Daniele Costa)

21
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Marcos Queiroz 
O coordenador mais descoordenado

do Darcy Vargas

 “Pokémon em evolução. Com um enorme 
coração.” (Fábio Lins)
 
“Parceiro cuidadoso.” (Roberta Martinelli)
 
“Leal e generoso.” (André Oliveira)
 
“Um monstro de pelúcia.” (Caio Schultz)
 
“Um Gasparzinho sempre presente.”
(Tomas Wey)
 
“Respeito e atenção em todos os detalhes.” 
(Ana Helena Ferraz)

“A Clô é apimentada quando brava, 
mas muito doce quando você a conhece! 

Seu olhar é de quem cuida, logo quando 
alguém lhe aparece!” (Marcus Vinícius)
 
“A mais bela de todas .... 
Linda como uma flô.....” (Adê Teixeira)
 
“Cheia de ternura e musicalidade, ela organiza a 
equipe com responsabilidade.” (Daniela Mansur)
 
“A Clô é e foi acolhimento, cumplicidade e 
muita alegria!!!” (Solange Albuquerque)
 

“Foi uma pessoa INCRÍVEL.” 
(Ana Lucia Vieira)

 Daniele Costa 
A coordenadora mais bela

do Menino Jesus

22
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Paulo Fernandes
O coordenador mais atrapalhado

do Emílio Ribas
 

Silvia Ferraz
A coordenadora mais colorida das terças

“Coordenador amigo, compreensivo, tchuco e com 
problemas com datas!!!” (Kadu Souza)
 
“Um palhaço genial, um ser humano incrível, um 
corpinho irresistível.” (Raphael Negrão)
 
“Incrivelmente maluco, humanamente ativo, 
misteriosamente complexado pela careca e... legal!” 
(Cinthia Duran)
 
“O coordenador mais careca e com mais roupas 
xadrez que essa ONG já viu!!” (Letícia Gaspar)
 
“Antes de coordenador é parceiro e amigo! O maior 
e melhor de todos os universos que existem ou não!” 
(Carla Aquino)
 
“O Paulete é muito amigo. Ele demora, mas os 
feedbacks são divertidos e cheio de inspirações.” 
(Paula Blumer)

“A Silvia é criativa, talentosa, carismática e 
contagiante.” (Alex Mazzanti)

“Ela é muito ligada e antenada, na turma da 
terça encantada, além de bonita, charmosa, 
elegante, chuchu, querida, sorridente, engraçada 
e generosa.” (Antonio Dantas)
 
“Estilosa, graciosa, muito simpática, 
coordenadora com animo e muito carinho.” 
(Maqui Lecuna)

“Silvinha foi uma coordenadora onde o que 
quer que acontecesse, tudo acabava dando 
certo! Otimista, alto astral e sempre disponível! 
Coordenadora sorridente e saltitante! Amada!” 
(Claudia Sakai)

“O que ela não tem de tamanho, ela tem de 
coração e imaginação!” (Flavia Gomara)
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Palhaços quase famosos
O retorno

24
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Foi tão bom, mas tão bom que teve repeteco! Em 2015, 
apresentamos pela primeira vez o espetáculo Palhaços 
Quase Famosos, um espetáculo todinho produzido 
pelos voluntários da Operação Arco-Íris. Em 2016, 
retornamos ao palco para mais uma apresentação, mas 
dessa vez no Teatro Municipal de Barueri.
 

Mas quer dizer que vocês também fazem peças?
 
Essa foi a maneira que encontramos de levar um 
pouco do nosso trabalho para as pessoas, apre-
sentando através de números teatrais as histórias 
criadas nos quartos dos hospitais.
 
Foi um tremendo sucesso! E tudo só foi possível por-
que muita gente se empenhou para nos ajudar na 
divulgação, inclusive doando faixas, cartazes e flyers. 
Muita gente se engajou para encher o teatro, além dos 
nossos pais e amigos.

25
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TED-X na OAI
Em setembro, organizamos um encontro com os nossos voluntários no Parque 
da Água Branca. O objetivo desse encontro foi o de compartilhar as histórias 
vividas dentro dos hospitais, pois com as visitas semanais, acaba sendo um 
pouco difícil parar e conversar sobre o que mais deu certo ou sobre o que 
poderia ter sido melhor.
 
Com uma pitada de criatividade e muito bom-humor, todos tiveram a 
oportunidade de dividir seus melhores e até piores momentos nos hospitais. 
Contamos histórias, compartilhamos pensamentos e tudo isso com o objetivo 
principal de melhorar sempre a qualidade do nosso trabalho.

27
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O inverno de 2016 entrou para a história de São Paulo 
e também para a história da OAI. Preocupados com a 
exposição ao frio que passavam os moradores de rua, 
os voluntários da OAI se mobilizaram para levar roupas, 
cobertor e comida para eles.
 
Elegemos algumas pessoas para liderar a iniciativa 
e apelidamos carinhosamente cada um de “Capitão 
Friaca”. Os capitães montaram seus respectivos grupos e 
arrecadaram tanta coisa, mas tanta coisa que faltou espaço 
para guardar toda doação que recebemos. Para você ter 
uma ideia, foram mais de 600 Kg de roupa!
 
Dividimos a distribuição em dois sábados 
e bem agasalhados saímos pelas ruas do 
centro da cidade para levar um pouco de 
calor àqueles que não tem abrigo.

Campanha 
contra o frio

28
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Visita ao 
Mathias

A visita do Mathias foi um presente que ganhamos bem no 
comecinho de 2016. Esse menininho lutou para vencer um 
câncer e sua mãe programou uma festança para comemorar a 
última quimioterapia! E quem ela convidou? Alguns de nossos 
palhaços! Assim, já no quarto, o Mathias recebeu a visita do 
Pacheco, da Dona Borboleta e da Teka que fizeram uma festa 
linda e cheia de alegria! Um momento único que ficou no 
coração de todos que ali estavam e na história da OAI.

30
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“Adoramos ser chamados para uma festa 
surpresa do Matias. Chegamos no local da festa 
que era uma estação de trem cheia de vagões e 
cabines. E num dos vagões estava acontecendo 
uma super festa estrelada. Tinha fogos de 
artifício onde a cada explosão voavam batatas 
chips e balas de goma para todo lado! O vagão 
sacudia mais que terremoto! Foi inesquecível! 
Viramos milkshakes estrelados acompanhados 
de batatinhas!”

(Relato da palhaça Dona Borboleta)

“Enfim, a viagem estava chegando ao fim. 
Começamos a nos despedir daquele grupo que 

tornou nossa viagem tão legal. Fotos e mais 
fotos foram tiradas. Uma alegria só. Eis que 

Mathias nos entrega uma lembrança de nossa 
viagem. Um lindo cartão com palavras mágicas 

e um saquinho com duas pedrinhas. Mágicas. 
Certeza. Antes do desembarque, olhamos para 

todos e perguntamos porque estavam todos 
felizes. A resposta foi única e de bate-pronto: 

“Estamos felizes porque a próxima estação era 
a última”. Não entendemos muito bem. Mas ao 

sair e ver a placa na frente do Trem entendemos 
tudo. Estação final: Casa do Mathias.

Boa viagem de volta amigão.” 

(Relato do palhaço Pacheco)
“Que momento de imensa gratidão pelas portas 
que o nariz vermelho pode abrir!
Eu estava a pouco tempo na ONG e ainda não 
havia coletado muitas experiências quando 
surgiu a oportunidade de fazer a visita ao 
menino Mathias, que receberia alta de um 
tratamento de câncer no Hospital Sírio Libanês. 
Achei incrível a mágica e a abstração que 
o nariz pode proporcionar! Como em um 
encantamento, nossas mochilas viraram malas 
de viagem, o quarto de hospital virou um vagão 
de trem que tremia e chacoalhava, teve chuvas 
de estrelas e todos que estavam no vagão 
(familiares, palhaços e equipe médica) estavam 
em uma fantástica aventura! A alegria no 
olhar de Mathias foi de tamanha profundidade 
que até agora consigo me lembrar dela! Sem 
dúvida, um momento que ficará guardado para 
sempre em meu coração.” 

(Relato da palhaça Teka)
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“Três palhaços divinos e encantadores levaram o lúdico 
para colorir a alma de cada um dos presentes, adultos e 
crianças. Impressionante foi o despertar da criança interna 
nos adultos. Todos entraram na história, esqueceram a 
dor, o sofrimento e a dificuldade da situação, do local, 
abandonaram o constrangimento e a própria dificuldade de 
estar num centro de oncologia. Todos embarcaram no Trem 
da Alegria, fizeram juntos uma viagem muito animada, 
divertida, alegre, surpreendente, e desembarcaram na 
estação final, muito mais leves, revigorados e muito felizes!
A flexibilidade, a criatividade, o improviso estiveram 
presentes do inicio ao fim! Aplausos, mil aplausos para 
esta turma profundamente conectada com o coração, 
criação, criança!!!
Não queríamos deixá-los ir embora!!!
Nos sentimos privilegiados com esta visita, e desejamos que muitas outras crianças e famílias 
possam receber este grande presente que nós recebemos naquele dia!
Tenho certeza que sem vocês não teríamos comemorado tão belamente a última sessão de quimioterapia 
do meu filho Mathias, depois de um longo tratamento de quase 3 anos.
Admirável foi ver que ele aceitou imediatamente a presença dos palhaços. Ele interagiu, brincou, riu, se 
divertiu. Muitas vezes durante o tratamento ele recusou, ou não sentiu vontade de conversar ou brincar 
com outros voluntários que se apresentaram no Box ou no quarto de internação.
Naquele dia, crianças fora do Box ouviram e vieram participar, se encantaram também. Uma integração 
entre pacientes muito rara dentro do ambiente daquele hospital.
O saber ser criança, o saber do lúdico, hoje em dia é um tesouro de poucos! Por isso nos sentimos tão 
necessitados de encontrar e estar com pessoas assim como vocês!
Agradecemos profundamente, de coração para coração, o grande presente que nos ofereceram 
naquele dia de abril de 2016!
PS: Uma das minhas tias presentes, acaba de se aposentar, e inspirada por este trabalho e pelos 
momentos em que ela acompanhou o sobrinho neto no hospital, está buscando participar de um grupo 
assim como vocês!

Beijo especial para essa equipe!”
Carinhosamente
Katia Marrache Waltemath 
(Mãe de Mathias Klaudius)
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Visita da alegria

O Dia do Hospital é comemorado no dia 02 de julho como uma forma de homenagear os 
profissionais que trabalham na área da Saúde e o Grupo NotreDame Intermédica aproveitou 
o momento para trazer um pouco de alegria e alento aos pacientes internados em todos os 
hospitais da Rede Própria.
Palhaços da Operação Arco-Íris visitaram pacientes dos hospitais do Grupo NotreDame 
Intermédica durante o dia 1º de julho (sexta-feira) e entregaram vouchers da 99Taxis 
disponibilizados pela Notredame Intermédica para que amigos e familiares pudessem visitá-
los durante o dia 2 de julho (sábado), Dia do Hospital. Esses vouchers também puderam ser 
usados por pacientes que receberam alta hospitalar no Dia do Hospital.
Com esta parceria, atendemos mais de 15 hospitais da rede, mais de 1000 leitos e cumprimos 
a missão com a Rede NotreDame que confiou na OAI para levar alegria aos seus hospitais.

33
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No ano de 2016, contamos com a incrível parceria do Instituto Helena Florisbal - IHF. Trata-
se de uma entidade que, assim como nós, acredita no poder transformador da arte na vida 
das pessoas. Durante o ano, visitamos juntos quase 20 entidades localizadas em diversas 
regiões do Município de São Paulo e levamos a arte do palhaço para crianças carentes, idosos, 
portadores de deficiências físicas, mentais, câncer e outras enfermidades.

Institulo Helena Florisbal
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A Make-A-Wish é uma instituição que realiza 
sonhos de crianças de todo o país com o auxílio 
de uma a rede de voluntários e parceiros de 
sonhos que colaboram com recursos financeiros, 
produtos e serviços.
 
Eles convidaram a gente para participar da 
realização do sonho do Breno. Esse menininho 
muito especial, portador de leucemia, queria 
um notebook para poder assistir seus vídeos 
em qualquer lugar. Acontece que ele também 
tinha uma grande paixão: palhaços! Daí surgiu a 
ideia de unir os dois e foi uma festança só. Muita 
alegria e encontros lindos.

Make a Wish
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Outras ações 
que também 
participamos
Se tem uma coisa que aprendemos com nossos 
narizes vermelhos é a viver o presente com muita 
alegria. Sabendo disso, a UNIMED convidou a 
gente para levar a magia de “Viver Bem” para os 
funcionários que lá trabalham. Um dia de vários 
encontros e proximidade com um público que 
amamos muito: pessoas que dedicam suas vidas 
a cuidar de outros nos hospitais.
 
O Grupo Viva e a ONG Alternativa também 
fizeram parte de nossa história no ano de 
2016. Nas duas ações tivemos encontros lindos 
e momentos que deixaram a OAI ainda mais 
orgulhosa das parcerias conquistadas.
 
E não para por aí não, nós também fomos 
convidados pelo Programa da Eliana para 
acompanhar uma menininha que queria doar seu 
cabelo para as crianças do GRAACC. Além disso, 
recebemos o contato da Saraiva para utilizar 
uma de nossas fotos em um livro da educação 
infantil! Ficamos orgulhos e felizes de saber que 
desde cedo crianças estão tendo contato com 
a importância do trabalho voluntário para um 
mundo melhor!
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Palestras
A Faculdade Paschoal Dantas nos convidou para palestrar. Chique né?
O tema central foi “As outras faces do cuidar” e aproveitamos para apresentar algo que somos especialistas: 
“Como cuidar com alegria?”.
 
Tivemos a oportunidade de falar com diversos estudantes que estão entrando na área da saúde e 
compartilhamos nossas experiências para que possam perceber o quanto um simples olhar pode fazer 
toda a diferença para um paciente.
 
Durante a apresentação é claro que tivemos alguns tropeços, mas conseguimos mostrar o quanto sorrir é 
um excelente remédio.

41
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Instagram
Estamos mais moderninhos do que nunca!
Além da nossa página no Facebook resolvemos fazer o Instagram da OAI.
O objetivo é compartilhar fotos e as nossas histórias.
Se você ainda não curtiu, está esperando o quê?

42
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Nossos números
Nossa missão é levar a arte do palhaço para os hospitais e, assim, não entendemos muito do campo da 
numerologia. Apesar disso, gostamos de avaliar o nosso desempenho ano-a-ano através dos números que 
compartilhamos a seguir com você.

Encontros gerais com todos os voluntários:
27/02/2016

Presentes: 36

03/12/2016

Presentes: 37

30/04/2016

Presentes: 40

25/06/2016

Presentes: 35

27/08/2016

Presentes: 33

29/10/2016

Presentes: 33
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Quem teve paciência para ministrar
os nossos treinamentos em 2016

Sobre o treinamento:
Como o próprio nome da oficina diz o principal 
momento deste encontro é criar um clima de 
acolhimento dos novos voluntários, e para os 
veteranos é um momento de renovar as energias 
para iniciar um novo ano de trabalho nos hospi-
tais, um trabalho realizado com muito carinho e 
respeito a todas as pessoas. 

Biografia:
O palhaço está em constante mudança e 
aprendizado, e acredito que é assim que estou 
atualmente, isto é, estou PALHAÇO em um 
processo constante de mudança e aprendizado.

Sobre o treinamento:
Na oficina com os voluntários da Operação Arco-Íris, 
exploramos o fazer musical a partir dos sons do 
corpo, reconhecendo possibilidades de timbres e 
combinações para formação de ritmos. Utilizamos 
jogos musicais cooperativos e atividades de 
improvisação, desenvolvendo a escuta e a criação 
coletiva com uso da percussão corporal e da voz.
 
Biografia:
Atua com música corporal há mais de 10 anos 
em ambientes de arte, educação, ação social 
e corporativo, criando espaços de conexão 
humana e cooperação por meio do fazer musi-
cal coletivo, da escuta, do jogo e da pedagogia 
da cooperação. É co-criador da Música do 
Círculo, do encontro Fritura Livre de música 
circular e do Retiro de Música Circular.

Antonio Dantas Ronaldo dos Santos

Sobre o treinamento:
Coordenei um trabalho para os voluntários da 
OAI baseado na minha experiência durante o 
curso Clown Through Mask, ministrado por Sue 
Morrison, no Canadá. Foram abordados quatro 
elementos importantes para a atuação do 
palhaço no hospital: impulso, disponibilidade, 
comprometimento e transformação.
 
Biografia:
Comecei minha pesquisa sobre o palhaço em 
2006 e atualmente coordeno o grupo Narizes 
de Plantão, que é um projeto educacional para 
estudantes da área da saúde baseado na arte 
do palhaço. Um dos meus maiores orgulhos 
é ter feito parte, por 8 anos, da Operação 
Arco-Íris. Sei que plantei várias sementinhas 
na ONG e levo aprendizados e amizades para 
a vida toda!

Mauro Fantini
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Sobre o treinamento:
No encontro convidei os participantes a ampliarem 
sua escuta para o corpo e suas significações, 
expressões e composições, investigando as possí-
veis relações entre o corpo e a improvisação. A 
partir do estudo (toques, jogos, visualizações) e da 
experimentação dos diferentes estados corporais 
e gestualidades, focados nas relações entre as 
diferentes qualidades presentes no coração e seus 
fluxos. Ampliando as conexões dos participantes 
com suas trajetórias corporais, alargando as 
percepções e possibilidades de composição cênica. 

Biografia: 
Renato Stéfani Ruffo é formado em artes cênicas 
pela ECA-USP, educador e bailarino. Especializado 
em terapias corporais, tem passagens por centros 
educacionais, como Escola Viva, Barro Molhado 
e Espaço Mamusca. É co-fundador e educador 
do Espaço Puri que reúne oficinas, terapias e 
atividades de desenvolvimento humano para 
bebês, crianças e adultos. Possui formações 
em Body Mind Movement (BMM). Dançou no 
espetáculo “Uma trilha para sua História” direção 
Gustavo Kurlat, fez aulas de Contato Improvisação 
com Gisele Calazans e dança contemporânea 
com Marina Caron. Adora o mar, risotos, bons 
encontros e a poesia que surge daí.

Renato Stefani Paola Musatti Claudio Thebas

Sobre o treinamento:
Num sábado, as 8 da manhã estávamos todos lá. 
Prontos para os comandos.
Os comandos do brincar. 
Aquecemos em duplas e durante a manhã, traba-
lhamos vários jogos onde apareceram os possíveis 
conflitos na dupla, pela diferença, e o apoio  na 
dupla, na parceria, no sim.
Quando ví já haviam se passado 4 horas. Voaram!
Estávamos conectados. Que grande grupo. 
Grande mesmo. E eles se entendem. Incrível!!

Biografia: 
Há 5 anos que venho me desenvolvendo na 
arte de educar.
Educar um olhar.
Um novo olhar.
O olhar do palhaço.
Resolvi dar aulas por conta de Festivais que 
nos pedem quando nos apresentamos. 
Resolvi encarar essa. Na verdade um encarar 
a si mesmo. Será se consigo ensinar algo 
dessa arte milenar?!

Sobre o treinamento:
Eu adoro os encontros com os voluntarios da OAI. 
Sempre saio feliz e com a esperança renovada. 
Na verdade, acho que é por isso que esses 
encontros acontecem, pra renovar as esperan-
ças. Pra gente perceber quanta gente incrivel, 
está fazendo coisa incrível, e que essas ações 
concretas tornam o mundo um lugar possível. Em 
tempos em que cada vez mais as pessoas pare-
cem se preocupar, não em comer a torta, mas 
tirar uma self com ela pra mostrar que comeu, 
a OAI vai comendo pelas beiradas. Trabalhando 
sério, quietinha, se dedicando a formação de 
seus palhaços voluntarios, pra eles eles, sejam 
merecedores de receber essas tortas na cara. E 
ok! Com direito a self de cara melada, porque a 
gente também vive nesse mundo.

Biografia: 
Eu sou o Claudio. Pai da Luiza e do Raphael, 
marido da Chris, padrasto da Sofia e da Bianca, 
filho da Ines. Ja fiz tanta coisa, vivi tanta dor 
e alegria e vi tanto filme, e li (tão poucos e 
fundamentais livros) que hoje não me importo 
mais com o que consta no crachá. Mas , se 
você precisar de um titulo, considero que 
Palhaço é o que me agrupa. É onde tudo se 
encontra e encontra significado.
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Dados financeiros:

GRAACC
Total de visitas em 2016: 56

Média de pacientes por visita: 33
Total de pacientes em 2016: 1872

Captação
 Renda de Palhaços quase famosos e Vendas:

Receitas - R$ 12.899,26

Despesas - R$ 5.323,27

Lucro - R$ 7.545,99

 Doações recebidas: R$ 38.332,91
 

Emílio Ribas
Total de visitas em 2016: 66

Média de pacientes por visita: 22
Total de pacientes em 2016: 1516

Menino Jesus
Total de visitas em 2016: 81

Média de pacientes por visita: 33
Total de pacientes em 2016: 2711

Aplicação
 

Despesas gerais: R$ 7.265,14

Capacitação e treinamento: R$ 5.663,11

Despesas de Marketing: R$ 2.010,34

Dados Visitas
Darcy Vargas

Total de visitas em 2016: 50
Média de pacientes por visita: 32
Total de pacientes em 2016: 1602

Total: 253 visitas / 7.701 pessoas visitadas.

48

relatorio_2016 a.indd   48 26/03/2018   14:11:06



49

Nossos parceiros
Em 2016, contamos com a parceria de muita gente que acredita na nossa causa como uma forma de 
tornar o mundo melhor. Com nossos parceiros ficamos muito mais fortes para levarmos alegria às 
crianças hospitalizadas.
 
Eles nos ajudaram fornecendo espaço para treinamentos, ensaios e palestras, cedendo teatro para 
apresentações, auxiliando com produtos, fotografando eventos, cuidando da nossa contabilidade ou 
até mesmo desenvolvendo a arte deste relatório que você está lendo.
Sem essas doações, nossos gastos seriam muito maiores e nossos sonhos mais difíceis de serem 
alcançados. Aos nossos amigos e parceiros aqui vai o mais sincero agradecimento de toda OAI. 
Fiquem certos de que fazem parte de nossa história.

Empresa (Patrocinador do Sorriso)
Instituto Helena Florisbal

Empresa (Parceiros do Sorisso)
All Plan
Fight Academy
Greatt
Color System
Centro de Voluntariado de São Paulo
Mackenzie
Condomínio Quadra Hungria
Dory Paper
Expremium Digital
Ideia Animada
Tiger
Todo Print
Runner Freguesia do Ó
E.Motion
Unimed
Grupo Viva
Notredame
Make a Wish
Saraiva
Programa da Eliana
ONG alternativa

Pessoa Física (Sócio do Sorriso)
1. Ana Maria de Carvalho Fernandes
2. Caio Rene Schultz
3. Fernanda Assuiti
4. Nilcea de J M Lopes
5. Fernando M Calvache
6. Katia M Waltemoth

Pessoa Física (Sócio do Sorriso)
Aline Baptista | Amanda Sakai | Angela Noronha | 
Antonio Fagundes Neto | Bento Innecchi | Camila 
Goltzman | Carol Imperio | Chico Dehira | Claudio 
Cataldi | Cristiane Schultz | Daniel Dias | Diogo 
Marcondes | Elvia Serpa | Fernando Castro | 
Fernando Innecchi | Fernando Rotger | Giancarlo 
Giannocaro | Helena Takeno | José Velozo | Joseph 
Reis | Juliana Reis | Lara Takeno | Leo Takeno | 
Leonardo Orlandeli | Lilian  Bianchi | Luciano 
Rangel | Luiz Marques | Marcella Bessa | Marcus 
Sampaio | Mariana Noronha | Mariana Rocha | 
Mariana Takeno | Mario Maia | Michelle Bessa | 
Monica Medeiros | Natalia Sampaio |Ricardo Rocha | 
Roberta Carvalho | Stela Rocha | Tais Perina
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Identidade secreta

50

Acácia

Aurora

Belina

Catú

Afonso Estafúrcio

Baltazar

Bernadino

Clô

Arlindo

Batatinha

Bombom

Crespa

Aurélia

Begônia

Bordô

Crispim
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Dália

Dona Saradona

Guadalupe

Janja

Dalila

Dulce

Heitor

Lola

Dom Chicote

Felícia

Isabel Coriza

Lorena

Dona Borboleta

Gabarito Gambiarra

Jaime

Lourival
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Margô

Olivia

Pepa

Salete

Meuchior

Ornela

Pirulão

Striquilina

Múrcia

Otavio

Romão

Suzete

Odorica

Pacheco

Romão

Tadeu
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Teka

Tulipa

Veruska

Telmo

Tunico

Xurumi

Tobias

Valentim

Tonha

Valentina
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Adenilson Medeiros Teixeira
Adriana Miranda Mingroni

Alex Mazzanti
Alyne Quissak

Ana Carolina Belleza da Silva
Ana Catarina Motta Ferreira
Ana Helena Ferraz Schelini

Ana Lucia Vieira
André Gonçalves de Oliveira
Andreza Keiko de Souza Mori

Antonio Jorge Dantas
Bárbara Estivalli Gonçalves

Caio Rene Luzzi Schultz
Camila Farias

Carla da Silva Aquino
Carlos Eduardo Batista de Sousa

Caroline Ribeiro Louro
Cinthia Duran

Clarissa Holland Wey
Claudia Cristina Sakai Rodrigues

Cristiano Pereira Carvalho
Daniela Zaude Mansur
Daniele Lima da Costa

Elys Marcondes
Emerson Antonio Barros

Fabio Cordeiro Lins
Fabio Nogueira de Matos Martins

Fernanda Assef
Fernando Meyer Fernandes Tavares

Quadro de voluntários
2016

Flávia Candeas Gomara
Flavio Henrique Miwa Faggion

Francisco Ignatios Ribas de Andrade
Giancarlo Gianoccaro
Henrique Camponero
Irena Figerova Hunka

Jobis Sabino
José Veloso

Letícia Gaspar Pereira
Luciano Estevam Rangel

Marcos Pinheiro de Queiroz
Marcus Vinicius de Carvalho Magalhães

Maria Clara Lecuna Bueno Marsiglia
Mariana Gomes Couto

Paloma Barbara Mendonça Ruffo
Paula Garcia Blumer
Paulo A. Fernandes
Pedro Ivo Gandra

Rafael Machado Guimarães
Raphael Negrão Santiago
Roberta Martinelli Iorio

Rubia de Souza
Silvia  Ferraz

Solange Albuquerque
Tatiana Vassalo Cano Garcia

Thatyana Borba
Tomás Holland Wey
Vitor Murahovschi

Viviane Brito de Souza
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