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WELCOME / BIENVENIDO

Seja bem-vindo

Olá! Você vem sempre aqui?
Se é a primeira vez, seja muito bem-vindo ao 
nosso relatório anual de atividades! Aposto 
que depois desse primeiro encontro você vai 
querer voltar mais vezes, e se isso acontecer, 
você fará palhaços muito felizes!

Mas se você sempre vem aqui, essa é mais 
uma oportunidade de agradecer por, de 
alguma forma, fazer parte da nossa história. 
Isso faz toda a diferença para nós!

Agora, vamos fazer desse encontro mais um 
momento especial e colorido, assim como 
nosso arco-íris, relembrando juntos tudo o 
que rolou de bacana em 2017...
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Somos uma organização não governamental, sem fi ns lucrativos, e que leva a linguagem 
do palhaço para diversos hospitais. Existimos há 23 anos, o que quer dizer que já podemos 
até ser considerados palhaços maiores de idade, ou seja, gente grande... Será?

Peço para que não caia no conto de que palhaço assusta – o que fazemos é justamente o 
contrário: levamos cores e alegria para a vida do nosso público. Parece simples, mas 
existe todo um trabalho (que é feito com muito amor) por trás...
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O nosso objetivo é transformar o ambiente hospitalar para pacientes, 
acompanhantes, médicos, enfermeiros e todos que nele se encontram

Para isso, nós treinamos muito para alcançar uma boa qualidade das visitas

Utilizamos técnicas de improvisação, buscando a relação a partir
do que está acontecendo no momento da visita

Nossas visitas são feitas em duplas ou trios, sendo que cada palhaço
leva consigo sua personalidade própria

Nossa melhor forma de conexão é por meio dos olhares

Respeitamos quem tem medo ou não gosta de palhaço,
brincamos apenas com quem quer brincar

É muito gostoso poder, a cada ano, levar mais AMOR e CORAGEM aos 
indivíduos presentes na comunidade hospitalar, com a missão de transformar 
sua realidade por meio da arte do palhaço, com uma COMUNICAÇÃO 
ALEGRE, que transmita PAZ e HARMONIA. Nossa visão é tornar a ONG 
autossustentável e com maior visibilidade, sempre com RESPEITO e MAGIA, 
permeada pelos valores: ser humano, amizade, comprometimento, satisfação 
do voluntário, respeito e aprimoramento da arte do palhaço, boas relações 
com hospitais e descoberta do palhaço em cada voluntário.

Inspirações do nariz Nos sas palhaçadas
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Trajetória do pé de palhaço
Desde 1994 buscamos realizar nosso trabalho da maneira mais eficaz e humana possível, algo 
que conseguimos com a dedicação de um time de voluntários e parceiros muito especiais, que 

cresce a cada ano, já que somos como coração de mãe: sempre cabe mais um! 
Conheça nossa trajetória marcada por conquistas importantes:

Ficou curioso para saber mais sobre como chegamos até aqui?

1994

Nascimento da 
O peração Arco-Íris

1994

Início da parceria 
com Darcy Vargas e 

Menino Jesus Se tornou uma ONG

Parceria 1994

Início da parceria 
com GRAACC

Parceria

2005

Início da Gestão Adê 
Teixeira – “O Eterno”

Início da parceria 
com o Beneficência 

Portuguesa

2017
2015

2010
Criação da estrutura

de diretorias

2001
Início da parceria 

com o Emílio Ribas

Parceria

De 2002 a 2012 – Parceria com a 
Santa Casa de Misericórdia de São 
Paulo, ala de ortopedia infantil, no 
Pavilhão Fernandinho Simonsen.
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Pronunciamento do
palhaço importante Ações coloridas
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Nosso trabalho consiste em visitas aos hospitais 
parceiros, com turmas que vão às terças-feiras e 
também as que vão aos sábados. Durante as visitas 
vivenciamos uma mistura de diversas sensações - 
cada quarto tem suas particularidades, seu jogo, sua 
história e sua emoção. É um momento único que 
somente quem vivenciou consegue entender. 

Esses momentos são compartilhados em nossas 
mídias sociais (Facebook e Instagram), para que 
nossos seguidores consigam ter uma ideia dessa troca 
de carinho e experiências. Inclusive, essas plataformas 
servem também de ferramentas para que tenhamos 
um contato mais próximo com as pessoas, que muitas 
vezes não podem nos ajudar fi nanceiramente, mas 
que com certeza podem contribuir com a nossa ONG 
de diversas formas.

Além dos encontros durante nossas visitas, também 
gostamos de fazer ações especiais, por vezes 
organizadas por nós mesmos ou então decorrentes 
de convites que recebemos. Dê uma olhada nas 
intervenções palhacísticas que rolaram neste ano: 

 Ser presidente da Operação Arco-Íris é viver 
em um mundo de emoções povoado pelos corações 
dos voluntários que a compõem. É uma missão 
compensada por cada sorriso dos pacientes, por 
cada olhar verdadeiro ou mesmo uma lágrima que 
desce após um efêmero, mas eterno encontro. Nós 
transformamos momentos, e cada um dos instantes 
que vivo na OAI, também me transformam.

“
”Adenilson Teixeira
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Em 10 de Outubro de 2017 a OAI 
foi convidada para Ministrar a Palestra 

“A Difícil Arte de Fazer Rir – O Que Um 
Palhaço Faz no Hospital e na Vida”, no 

Tribunal de Justiça de São Paulo. A palestra 
foi realizada por Antônio Jorge Dantas (Quincas 

Amplexo), com a participação de Adenilson Teixeira. 

“Foi uma grande emoção representar a OAI, contar 
sua história, falar da arte do Palhaço, e dar vida aos 
relatos de alguns dos nossos voluntários. Para mim 

foi lindo ver os olhos brilhando de cada um que 
estava na plateia, e ter a certeza que atingimos 

cada um daqueles corações. ” 

Antônio Jorge Dantas

141414 15

Palestra no 
tribunal de 

justiça
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Aniversário do
Samuel na UTI do Darcy

“Combinamos previamente o aniversário com a mãe do 
Samuel. Chegamos às 13:30 no Darcy Vargas, e por coinci-
dência havia uma comemoração das voluntárias também. 
Isso fez com que nosso aquecimento junto a elas deixasse 
a nossa energia lá em cima para a festa com o Samuel, 
que teria direito até a um balão gigante! No caminho até a 
UTI, todos foram convidados para a superfesta que estava 
programada para acontecer - uma festa descolada, em que 
todos poderiam participar dos seus próprios leitos. Quando 
encontramos o astro da festa, já iniciamos O PARABÉNS, e 
claro, chegamos no “Com quem será?!”: e por ironia do des-
tino, a escolhida foi a enfermeira que estava ali cuidando 
com todo o carinho do Samuel.”

Fernanda Assef e Luciano Rangel

16 17
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“Nosso parceiro, o hospital GRAAC, estava pres-
tes a receber a fi scalização de uma acreditação, 
e para conquistas a aprovação, os funcionários 
precisavam saber de cór e salteado algumas 
informações, ações e medidas a serem tomadas. A 
administração procura passar pelo hospital confe-
rindo se os funcionários realmente estão atenden-
do esses critérios. Para tornar esse momento mais 
leve, eles nos chamaram para que os palhaços 
fi zessem essa conferência. Acácia e Guadalupe, 
além de analisarem de forma bem criteriosa cada 
resposta, ainda saíram de lá prontas para serem 
contratadas, pois também sabiam de tudo!”
Letícia Gaspar e Tatiana Vassalo

21

Evento especial no

20
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“O curso da Paola me ensinou que o palhaço vai cair. E quando cair, vai doer. 
Ele pode receber o acolhimento das pessoas e também pode acolher a própria 
dor. E a partir daí se levantar, rir da queda e tentar de novo, sem medo de 
cair e levantar sempre. 

Também aprendi sobre a variação de tempos, intensidades, texturas e formas 
no mundo, nos parceiros e dentro de mim. 

Aprendi que o outro as vezes sabe mais de mim do que eu mesma, por isso é 
tão importante o palhaço ouvir o público e estar aberto para o que o público 
vê no palhaço. Só assim o público também vai conseguir se enxergar no 
palhaço. É assim que a conexão acontece.

Aprendi que palhaço trata de autenticidade. Já está tudo dentro dele. É só 
ouvir e ter coragem de deixar vir à tona, seja feio ou bonito, doce ou amargo, 
sutil ou grotesco. Basta estar no jogo, a serviço do riso e da emoção.” 

Relato dos voluntários do curso.

Treinamento através da 
máscara do palhaço - 

curso da Paola Musatti

2222 23
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PicHistória – OAI

O PicHistória foi um evento realizado 
com os voluntários da ONG com o 
objetivo de trocar experiências do 
hospital e aprender um pouco mais 
sobre a linguagem do palhaço - 
tudo isso, é claro, acompanhado de 
muita comida, bebida e bexiga. Esse 
encontro proporcionou conexão, escuta, 
compartilhamento, amor, sensação de 
leveza e resgate da essência da ONG, já 
que ela é de todos nós e das histórias que 
vivenciamos nos hospitais e trazemos 
para nossas vidas pessoais.

Brechó da OAI

O brechó da OAI foi um evento com foco 
nas roupas dos palhaços. Os voluntários 
se reuniram, levaram algumas peças e 
juntos elaboraram ideias de como formar 
o novo figurino de cada um. Foi pitaco dali, 
troca daqui e, entre risadas e espelhos, 
os palhaços construíram novas opções de 
trajes pra irem aos hospitais mais belos, 
elegantes e engraçados.
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No final de 2017, recebemos um convite especial da Magnália Dei para auxiliar em uma festa de natal 
que seria promovida para cerca de 200 crianças carentes. A Magnália Dei é uma associação criada 
pela Dona Teresa e o Sr. Vitor. Na década de 60, eles compraram um terreno no Itaim Paulista e se 
mudaram para lá. O terreno foi adquirido com dinheiro decorrente da catação de recicláveis e, aos 
poucos, eles decidiram adotar crianças abandonadas. Resultado: Formaram uma grande família com 
47 filhos (dois biológicos e 45 adotivos). Hoje, a associação apoia inúmeras crianças e toda verba é 
obtida com catação e outros projetos!

Obviamente nós aceitamos o convite e os palhaços Cêci, Cente, Crispim, Odorica e Xurimi estiveram 
presentes. Veja o que eles falam sobre esse dia:

Festa de Natal da Magólia Dei “Esse dia foi incrível do começo ao fim. Estávamos envolvidos pela energia que é o Natal. A cada minuto que passava 
durante o caminho para lá os contrastes e choques de realidade eram cada vez mais evidentes, e a nossa energia já 
era crescente, pois já estávamos nos divertindo e interagindo com as pessoas. Fizemos uma primeira parada em uma 
padaria onde o pão doce custava centavos, e fomos muito bem acolhidos. Nesse lugar as pessoas queriam se aproximar 
com o desejo de serem nossos amigos de longa data. Fizemos amizade com um senhor que depois nos mandou uma 
mensagem dizendo: ‘Foi muito gratificante! Além de fazerem um trabalho maravilhoso, vocês são muito legais, adorei 
vocês!’.  Aquele momento foi tão marcante, que ainda em sua mensagem ele dizia: ‘Quem sabe ano que vem a gente se 
encontra de novo aqui na padaria?!’.

Chegamos no nosso destino e fomos extremamente bem recebidos pelas pessoas que estavam organizando a festa. Já 
éramos aguardados com ansiedade, inclusive a Joelma nos contou bem baixinho: ‘Eles estão tímidos, mas emocionados 
com a presença de vocês!’. No início, algumas crianças ficaram na espreita, mas aos poucos foram interagindo com seu 
jeito e logo estávamos todos brincando, pulando, dançando, comendo, falando no karaokê e se bronzeando nas partes 
descobertas. No meio de tanta gente, estavam aqueles que se arrumaram, com cabelo e roupa amarela impecáveis 
só para participar desse evento, e estavam presentes em todas as brincadeiras, com sua autoestima nas alturas, 
transbordando simpatia e carinho de forma a contagiar todos ao seu redor. Era possível encontrar também muitas 
crianças dentro dos adultos presentes, que acordaram depois de parecerem adormecidas há um bom tempo. Recebemos 
muitos beijos e abraços de pessoas com muito afeto.

Era um lugar bem humilde, mas com tanto amor circulando que só fomos embora porque nossa energia tinha acabado 
e a volta seria bem longa. Essa experiência foi uma verdadeira lição de vida com toda a história da Dona Tereza, que 
adotou e cuida de todas aquelas crianças. Gratidão é a palavra por termos tido a oportunidade de presenciar essa ação, 
que transforma corações e mentes”.

26 27
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Nossos guias
Melhor do que ter conhecimento é compartilhá-lo, fazendo com que outras pessoas sejam capazes de 
desempenhar diversos papéis. E isso não é diferente no caso dos palhaços! Para garantir a qualidade do 
trabalho nos hospitais, os voluntários contam com a orientação dos capacitadores, seus anjos-da-guarda, que 
estudam a arte do palhaço e passam o ensinamento adiante para garantir que o encontro com o público final 
seja tão prazeroso quanto esperam. 

Que tal conhecer um pouco mais sobre eles? Ninguém melhor que os novatos, que passaram pelo processo 
seletivo e contaram com o acompanhamento desses capacitadores para falar sobre cada um deles:

Uma palavra: Presidente
Uma frase: É um jovenzinho de 18 anos, que parece que tem 60
Uma sensação: De ser treinada por um mestre de karaokê
Uma música: A Praça – Ronnie Von
Um momento: Emoção após contar sua história por meio de um jogo

Uma palavra: Coração
Uma frase: Se entrega e vai sem medo
Uma sensação: Velocidade
Uma música: Maluco Beleza – Raul Seixas
Um momento: Cena do caixa do supermercado com o Quincas 
na última lapidação

Uma palavra: Coxinha
Uma frase: Pare de mexer nesse nariz!
Uma sensação: Carinho
Uma música: Festa no Apê - Latino
Um momento: Número 2 no Benê

28

Adenilson Teixeira 
ROMÃO

Alex Mazzanti
XURUMI

Antônio Jorge Dantas 
QUINCAS

Uma palavra: Liberdade
Uma frase: Conversa que não reprime, mas que encoraja
Uma sensação: Segurança
Uma música: Sereníssima – Legião Urbana
Um momento: A revelação dos afilhados

Uma palavra: Companheiro
Uma frase: Vamos pular e sentir o vento, e curtir o momento, 
aproveita a viagem mano
Uma sensação: Energia
Uma música: Tempo Perdido – Legião Urbana
Um momento: Entrar junto na coxia com os afilhados no último 
dia de lapidação

Uma palavra: Esquilo
Uma frase: Mas eu sou amigo do macaco preto!
Uma sensação: Acolhimento
Uma música: It`s my Life – Bom Jovi
Um momento: Encontro com Ryan

Uma palavra: Próximo
Uma frase: O importante é não se deixar abalar
Uma sensação: Crescimento
Uma música: Ô Abre Alas – Chiquinha Gonzaga
Um momento: Jogando a marreta na coxia

29

Luciano Rangel
CRISPIM

Marcos Queiroz
TADEU

Pedro
JAIME

Tomás Wey
AFONSO ESTAFÚRCIO
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Palhaços  responsáveis
Já que trabalhamos com e para pessoas, nada mais coerente do que termos uma área de Recursos 
Humanos, ocupada pelo diretor e assessor, que por sua vez são encarregados de cuidar dos voluntários 
junto aos coordenadores. 

Cada hospital é representado por um coordenador, que organiza as escalas e está sempre disponível 
para ajudar ou auxiliar os membros de sua equipe.

Os coordenadores pelos olhos do diretor de RH:

Ama a arte do palhaço, ama 
ser coordenadora e faz um 

trabalho belíssimo. Ela é 
apaixonada por cada um dos 
voluntários que faz parte da 

sua equipe.

Ele é atento e dedicado, 
sabe o que cada um dos 

seus coordenados precisa, e 
quando percebe que alguém 
precisa de uma mão amiga, 

logo oferece a dele para 
caminhar junto.

Paloma Ruff o
(Lorena)

Paulo Fernandes
(Arlindo)
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Seu jeito carinhoso de cuidar 
de cada um é especial, se 

dedica muito a sua equipe e 
ao hospital que ele coordena. 

Sempre traz novas ideias e 
fala bastante.

Adora pessoas, sempre quis ser 
um coordenador, e se dedicou 
ao máximo cada instante que 

pode nesta função.

Ela se vira nos 30, e tem um 
carinho em cada palavra que 
escreve para o seu grupo. Ela 
está sempre disponível para 
ajudar a cada um e a todos.

Marcos Queiroz
(Tadeu)

Fabio Lins
(Tunico)

Fernanda Assef
(Striquilina)

31
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“Mas do que coordenadores, ganhei 
mais amigos, e aprendo a cada 

encontro, a cada reunião, vocês fazem 
esta grande engrenagem chamada 

OAI funcionar. Os encontros de 
coordenadores são sempre divertidos, 

dinâmicos, gostosos, risonhos e sempre 
recheados de gostosas guloseimas.“

Antônio Dantas

32 3333

Antônio Dantas
(Quincas Amplexo)

“O Dantas traz um estado de 
disponibilidade como diretor de 
RH que é essencial para agregar 
os coordenadores e voluntários. 

Ele está sempre aberto para tomar 
um café e buscar junto com os 

parceiros de ONG formas de tornar 
nosso trabalho mais divertido, 

eficiente e humano.”

Paloma Ruff o

“Um grande parceiro e 
ouvinte, atencioso e cuida dos 

coordenadores de forma paternal. 
Entramos juntos na ONG um 

orgulho sem igual. Cara de senhor, 
mas coração de menino, e o que 

mais gostei dele foi do nosso 
cafezinho.”

Marcos Queiroz

“O nosso urso de pelúcia que 
tínhamos quando criança, cresceu 

e se transformou nesse abraço 
apertado e acolhedor! “

Paulo Fernandes

“Melhor abraço do mundo.
Olho no olho. Transbordando

amor e empatia.“

Fernanda Assef

33
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Aprimoramentos palhacísticos

ENCONTRO GERAL DE 08/04/2017, com Alvaro Lages. Ele é músico, ator, palhaço e improvisador. 
Músico-educador formado pelo conservatório Espaço Musical, sob a direção de Ricardo Breim. Estudou 
com Alberto Gaus (mímica e palhaço), Frank Totino (Canadá), Shawn Kinley (Canadá), Omar Galván 
(Argentina), Omar Medina (México) José Luis Saldaña (México), Mário Escobar (Chile). Experiente na arte 
da improvisação, foi convidado a participar de festivais de Improviso Teatral no Chile, Uruguai, Peru 
e Colômbia, além de apresentações realizadas na França, Itália, Áustria e Eslovênia. É co-fundador do 
grupo de palhaços Forças Amadas que atua em locais de situações limite pelo Brasil. É músico/palhaço, 
integrante da Cia. do Quintal, onde participa dos espetáculos Jogando no Quintal, um dos espetáculos 
de humor de maior sucesso em São Paulo, em cartaz há 12 anos, e do espetáculo A Rainha Procura, 
vencedor do Grande Prêmio da Crítica APCA e eleito o Melhor Espetáculo Infantil de 2013 pelo Guia 
Folha. Vencedor também de três categorias do Prêmio FEMSA, incluindo melhor espetáculo. Atua como 
músico e palhaço nos espetáculos Show de Variedades da Mesma Coisa; Escalafobética e Criaturas, todos 
sob direção de Lu Lopes (Palhaça Rubra).

ENCONTRO GERAL DE 18/02/2017, com os Coordenadores, Diretor de RH, Vice-presidência e Presidência.

Assim como em qualquer outra área, no palhaço também você nunca vai saber de tudo, e por 
isso a busca pelo conhecimento é tão importante. Além de aprender mais sobre, devemos 
também praticar e sempre aprimorar nossas percepções, atuações e sentidos. Com isso, a cada 
dois meses nos encontramos e convidamos pessoas experientes na linguagem do palhaço para 
realizarmos um treinamento.
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ENCONTRO GERAL DE 24/06/2017, com Paola Musatti. Atriz formada pela -EAD- Escola de Arte 
Dramática ECA-USP, em 1997. Fundou em 1992 a cia Cênica Nau de Ícaros trabalhando como palhaça 
ao lado de Fernando Sampaio, por 4 anos. Em 1997, passa a integrar o elenco dos Doutores da Alegria 
trabalhando até hoje nos Hospitais de São Paulo como a Bestreirologista Dra. Manela. Em 2001, a 
convite de César Gouvêa e Marcio Ballas é a primeira palhaça a integrar o início das pesquisas no 
quintal do Clube de Regatas Cotoxó que deu início ao espetáculo Jogando no Quintal. Em 2005, ao 
lado de Vera Abbud fundam a cia Pelo Cano. Em cinema atou em Doutores da Alegria o Filme, de Mara 
Mourão, vencedor do Prêmio de Melhor Filme no Brazilian Film Festival of New York 2002. Em televisão 
passa a integrar no ano de 2014 a equipe do Programa do “Quintal da Cultura” na TV Cultura sob a 
direção de Bete Rodrigues. Em 2013 se une ao coletivo Sampalhaças.

ENCONTRO GERAL DE 26/08/2017, com Esio Magalhaes. É sócio fundador do BARRACÃO TEATRO, 
espaço de investigação e criação artística, onde pesquisa a linguagem da máscara e o trabalho do ator 
como meio da expressão teatral, em parceria com Tiche Vianna. Foi integrante do grupo de atores 
dos Doutores da Alegria, organização que leva a arte do palhaço para Hospitais. Tem apresentado 
os espetáculos do repertório do Barracão Teatro: “A Julieta e o Romeu”, “O Pintor”, “Circo do Só Êu”, 
“WWW para Freedom”, “Encruzilhados entre a barbárie e o sonho”, “Diário Baldio”, “Amor te Espero” 
e “Zabobrim, o rei vagabundo”. Atuou com o palhaço Leris Colombaioni, no espetáculo “Um giro nel 
cielo” e no ”Circo Ercolino”, na Itália. Ministra cursos de formação linguagens de máscara, palhaço e 
teatro de rua. Foi indicado ao Prêmio Shell 2007 e ao 1° Prêmio da Revista Quem como melhor ator 
pelo espetáculo “A Julieta e o Romeu”. Em 2008, foi novamente indicado ao Prêmio Shell 2008 como 
melhor ator pelo espetáculo “ENCRUZILHADOS entre a barbárie e o sonho”. Ainda em 2008, atuou em 
duas telenovelas na TV Cultura, programa DIRECÕES, são elas: “Uma escada para a lua” com direção 
de Bete Dorgam e “Vou-me” com direção de Georgette Fadel. De 2011 a 2013 foi professor convidado 
da SP Escola de Teatro para lecionar no curso de Humor. Foi indicado ao Prêmio da APCA, categoria 
melhor ator, pelo espetáculo “WWW para Freedom”. Foi Mestre Palhaço convidado da ESLIPA – Escola 
Livre de Teatro do Grupo OFF-Sina/RJ de 2013 a 2016 para ministrar oficinas.

ENCONTRO GERAL DE 21/10/2017, com Paola Musatti, uma já conhecida nossa, citada anteriormente.
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ENCONTRO GERAL DE 02/12/2017, com Claudio Thebas, educador, pós-graduado em Pedagogia da 
Cooperação, escritor, palhaço, palestrante e publicitário, é especialista em questões essenciais do 
relacionamento, como construção da sensação de pertencimento, da confi ança, e da escuta. É co-
fundador das Forças Amadas, grupo especializado em atuar na reconstrução humana de moradores 
de regiões que passaram por algum tipo de catástrofe, como em Teresópolis RJ, destruída pelas chuvas 
de 2011. Ele é um colecionador de prêmios e de números expressivos em sua carreira.  Seus livros, 
com foco em relacionamento e convivência, já venderam mais 700.000 exemplares em todo brasil. Sua 
websérie FALA QUE EU NÃO TE ESCUTO tornou-se um fenômeno na internet com mais de 1.500.000 
acessos no Youtube. Sua vasta experiência na condução dos mais variados grupos e plateias, somada a 
bagagem acumulada em 20 anos de trabalhos relacionais, o levaram a ser hoje um dos mais modernos 
e antenados palestrantes da atualidade. Suas conferências se destacam por unir diversão e conteúdo de 
forma profunda e surpreendente e já foram assistidas por mais de 500.000 pessoas em todo Brasil. Foi 
palestrante no TEDX Jardim Botânico e mestre de cerimônias do TEDX Vilamadá, e TEDX Fmusp.
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Vem ser da família
Ficou com vontade de entrar para o time de narizes vermelhos? 

Se você chegou até essa parte, já pode perceber que nosso trabalho não é algo simples e muito menos fácil, 
já que nos preocupamos com cada detalhe – começando pelo intenso treinamento que o potencial voluntário 
deve fazer antes de entrar no hospital.

Nosso processo seletivo costuma ser anual. Então, se ficou interessado, entenda melhor como as coisas 
funcionam: Para fazer parte da ONG a única exigência é ser maior de 18 anos. E antes de se candidatar é bom 
também saber que os palhaços voluntários fazem duas visitas por mês, às terças feiras ou aos sábados, e a 
cada dois meses temos um encontro geral aos sábados. Se sua idade encaixa e tem disponibilidade para as 
visitas e os encontros, vem saber um pouco mais.

Todo ano, em junho/julho, abrimos o processo seletivo, que possui quatro fases. Na primeira fase, os 
interessados, maiores de 18 anos, preenchem uma ficha de interesse no site. Após a análise das fichas, os 
candidatos selecionados assistem, em agosto, uma breve palestra sobre a instituição e são entrevistados 
individualmente por membros da ONG. Na segunda fase, os candidatos participam de uma oficina de seleção e 
capacitação para o desenvolvimento da linguagem do palhaço, que acontece em setembro. Na terceira fase, os 
selecionados assistem a uma palestra de assepsia, acompanham uma visita de observação nos hospitais e uma 
segunda oficina. Na quarta fase, os candidatos aprovados participam de duas oficinas de lapidação, em que 
recebem orientações sobre maquiagem e figurino. Em fevereiro, os candidatos passam a integrar o quadro de 
voluntários da Operação Arco-Íris, com início das visitas nos hospitais em março.

08/04/17 24/06/17 26/08/17 21/10/17 02/12/17 17/02/18

Presentes 33 41 26 23 31 36

Faltas 16 0 8 12 6 3

Licenças Presentes 2 18 5 2 3 4

Licenças 13 5 25 27 24 21

Total 64 64 64 64 64 64

Apesar de sermos de humanas, não temos nada contra os números. Pelo contrário: eles nos ajudam a 
mostrar informações importantes sobre nossas visitas (como o total de pacientes visitados) e comparar nosso 
desempenho ano a ano – o que também nos ajuda a analisar o que precisamos melhorar. Olha só que bacana 
o balanço de 2017:

Dados financeiros

Nossos númerosPresenças nos encontros gerais

Emílio Ribas
Total de visitas em 2017: 22

Total de pacientes: 747
Média de pacientes: 34

GRAACC
Total de visitas em 2017: 22

Total de pacientes: 747
Média de pacientes: 34

Menino Jesus
Total de visitas em 2017: 66

Total de pacientes: 2.599
Média de pacientes: 39

Darcy Vargas
Total de visitas em 2017: 51

Total de pacientes: 1.707
Média de pacientes: 34

Beneficência Portuguesa
Total de visitas em 2017: 56

Total de pacientes: 2.254
Média de pacientes: 40

Total: 263 visitas / 9.245 pessoas visitadas.

Receita Despesa

Administrativo 00,00 3.973,94

Marketing 00,00 00,00

Treinamentos 4.400,00 5.546,86

Vendas 1.814,00 1.144,00

Institucional 25.124,73 9.000,00

Total 31.338,73 19.665,00
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Colaboradores dos  sorrisos 
Em 2017 tivemos o prazer de contar com muita gente que acredita no nosso trabalho e se juntou 
ao nosso time para tornar o mundo melhor e mais leve - parceiros que nos complementaram e 
fortaleceram para levarmos mais 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 eles, seria muito mais difícil obter as tantas conquistas contadas neste documento e os tantos 
sorrisos recebidos nas visitas. 

Aos nossos amigos e parceiros, deixamos aqui o nosso sincero agradecimento por fazerem parte dessa 
história. Vocês são essenciais para continuarmos colorindo a vida de tantas pessoas!

Ah! Instituto Helena Florisbal, 
não podemos simplesmente 
falar sobre auxílio fi nanceiro e 
colocar seu nome sem contar um 
pouquinho mais dessa parceria. 
O Instituto auxilia atualmente 
36 entidades, e tem como missão 
promover a assistência social 
gratuita, proporcionar melhor 
qualidade de vida, contribuir para 
a reabilitação e capacitação das 
crianças carentes, em especial 
as portadoras de defi ciências 
físicas e mentais, câncer e outras 
enfermidades, além do amparo 
a idosos acolhidos em Entidades 
Sociais. Junto deles, fazemos 
mensalmente duas visitas em 
entidades apoiadas por eles, de 
forma a transformar os ambientes 
deles também! Obrigada por 
proporcionar tantos encontros 
maravilhosos! 

Operários do Sorriso (Pessoa Física)
Pessoas que nos auxiliam através de serviços prestados para a ONG.
Alessandra T. Muro

Sócios do Sorriso (Pessoa Física)
Pessoas que nos auxiliam fi nanceiramente.
Fernanda Assuiti
Nilcea de J M Lopes
Katia M Waltemoth

Patrocinadores do Sorriso (Pessoa Jurídica)
Empresas que nos auxiliam fi nanceiramente.
Instituto Helena Florisbal
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Parceiros do Sorriso (Pessoa Jurídica)
Empresas que nos auxiliam através de serviços prestados para a ONG.
All Plan
BBDE
Fight Academy
Greatt
Magnália Dei
Tribunal de Justiça
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Se você gostou da gente e quer nos ajudar de alguma forma, entre contato 
através do e-mail institucional@operacaoarcoiris.org.br. Se você não 

consegue nos ajudar de nenhuma das formas acimas citadas, aqui vai uma 
dica: nos siga em nossas redes sociais e convide seus amigos para fazer o 

mesmo, e assim, vamos fi cando conhecidos!

48 49

@

4848



50 5150 5150 51

Identidade secreta

Abelarda

Aurélia

Belina

Bordô

Acácia

Aurora

Bernadino

Catú

Afonso Estafúrcio

Baltazar

Berta

Cêci

Arlindo

Begônia

Bombom

Cente

Clô

Dalila

Dulce

Guadalupe

Crespa

Dom Chicote

Felicia

Guiomar

Crispim

Dona Borboleta

Gabarito Gambiarra

Heitor

Dália

Dona Saradona

Golias

Irene
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Isabel Coriza

Lorena

Nazaré

Otavio

Jaime

Lourival

Odorica

Pacheco

Janja

Margô

Olivia

Pepa

Judite

Meuchior

Ornela

Pirulão Valentim

Tulipa

VeruskaValentina

Tunico

Xurumi

Quincas Amplexo

Suzete

Tobias

Romão

Tadeu

Tonha

Salete

Teka

Striquilina

Telmo
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Adenilson Medeiros Teixeira
Alex Mazzanti
Alyne Quissak

Ana Catarina Motta Ferreira
Ana Helena Ferraz Schelini

Ana Lucia Vieira
André Gonçalves de Oliveira

Andressa Garcia
Andreza Keiko de Souza Mori

Antonio Jorge Dantas
Barbara Estivalli Gonçalves

Caio Rene Luzzi Schultz
Camila Farias

Camila Lima Goltzman
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

Elisabeth Bile Teixeira Hurtado
Elys Marcondes

Emerson Antonio Barros
Fabio Cordeiro Lins

Fabio Nogueira de Matos Martins
Fernanda Assef

Fernando Meyer Fernandes Tavares
Flávia Candeas Gomara

Flavio Henrique Miwa Faggion

Por baixo das roupas
2017

Francisco Ignatios Ribas de Andrade
Gabriel Martins

Giancarlo Gianoccaro
Henrique Camponero
Irena Figerova Hunka

Jobis Sabino
José Veloso

Karla Mariana de Andrade Silva
Letícia Gaspar Pereira

Letícia Torralbo
Luciano Estevam Rangel

Marcos Pinheiro de Queiroz
Marcus Vinicius de Carvalho Magalhães

Maria Clara Lecuna Bueno Marsiglia
Mariana Gomes Couto
Natalia Salvato Codo

Paloma Barbara Mendonça Ruffo
Paula Garcia Blumer

Paulo Alexandre Fonseca Fernandes
Paulo Martins Quatroqui

Pedro Ivo Gandra
Rafael Machado Guimarães

Raphael Negrão Santiago
Roberta Martinelli Iorio

Rubia de Souza
Silvia Ferraz

Solange Albuquerque
Tamiris da Silva Bezerra

Tatiana Vassalo Cano Garcia
Thatyana Borba

Tomás Holland Wey
Viviane Brito de Souza
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