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Chegamos ao final de mais um ano.  
Este, em especial, teve um valor enorme para 
a ONG Doutorzinhos, que completou 10 anos 
desde a primeira visita no Hospital Da Criança 
Santo Antônio, feita por mim. O que veio depois? 
Pessoas incríveis, voluntários dedicados  
e comprometidos que uniram-se nessa jornada 
e, hoje, são os protagonistas desta linda história. 
Durante esse ano tivemos tantas atividades, 
formação de duas turmas de novos voluntários, 
oficinas para idosos, pais e filhos, clown para 
curiosos, palestras, muitas apresentações 
e centenas de visitas aos hospitais. Dedicamos 
nosso tempo também com intervenções na nossa 
patrocinadora UNIMED Porto Alegre, mais que 
uma contrapartida, uma forma de agradecer  
pelo apoio e confiança. Agradeço à Marelli,   
que vem junto conosco desde 2015 também. 

O projeto de 2016 fecha as cortinas com  
todos os objetivos realizados com muito esforço  
e amor. Agradeço à nossa coordenadora 
de projeto, Rosângela Meyer,  pelo apoio 
fundamental. E aos atores Fernanda Marília  
e Rafael Moura, por toda ajuda com a qualificação 
dos nossos Doutorzinhos. Agradeço à Avesol pela 
enorme ajuda e parceria de sempre. Nosso muito 
obrigado para a Kinder que, desde 2012 nos ajuda 
cedendo seus espaços para nossas formações  
e oficinas, e a todos os hospitais parceiros 
que acreditam em nosso trabalho sério e 
responsável. Por último, quero não só agradecer, 
mas parabenizar cada um dos nossos voluntários  
que, semanalmente, com sol ou chuva, fizeram  
um trabalho qualificado, repleto de amor  
e alegria. Sem eles nada disso seria possível.  

Que venha um 2017  
cheio de narizes vermelhos!
Mauricio Bagarollo
Coordenador e fundador da ONG Doutorzinhos

Em 2015, no primeiro ano de projeto incentivado 
pela Lei Rouanet, o maior objetivo era a qualificação 
dos voluntários. Formação e capacitação permanente  
foram  as grandes metas. Três atores  acompanhavam 
os voluntários nas visitas hospitalares e realizavam 
encontros (clownsultas) mensais.

Neste segundo ano, aconteceram muitas coisas 
bacanas. Além da qualificação, que é a marca da 
seriedade do trabalho, oportunizamos a cada senhor, 
cada senhora, pai, mãe, filho, filha e jovens a vivência  
lúdica  da  linguagem do palhaço. Foram momentos 
inesquecíveis.

Tivemos também a publicação do primeiro livro 
de atividades da ONG. Este livro contou com apoios 
incríveis das voluntárias Marilia Schmitt Fernandes, 
na criação dos desenhos e na elaboração das 
atividades, e da Luiza Coradini, que contribui na 
avaliação das atividades. Um livro muito colorido, 
feito com muito amor.  Um momento em que  
a criança é convidada a brincar, desenhar  
e relatar seus sentimentos. 

Ah, foi um ano muito rico. Ano de trocas,  
de descobertas, aprendizagens e muitos afetos.
Que venha 2017!

Rô Meyer  
Coordenadora do Projeto

O riso é uma das principais expressões utilizadas 
por nós na comunicação social, dessa forma  
ao sorrir enviamos uma mensagem: a de queremos 
nos conectar com o outro. Sendo um fenômeno 
universal tem a capacidade de ultrapassar culturas. 
Seus benefícios são variados, existe muita pesquisa 
comprovando sua ação terapêutica com pacientes 
hospitalizados, pois o humor permite que a energia 
investida na doença, possa ser usada em outros 
pontos, como o da recuperação da saúde. Ou seja,  
o humor funciona como um recurso que enfoca  
o lado saudável do paciente. Além disso, é 
responsável por reduzir os níveis de cortisol  
no sangue, elevando os da serotonina; diminui 
a ansiedade; provoca o relaxamento dos grupos 
musculares e reduz a exaustão emocional, agindo 
como um modulador natural dos efeitos adversos  
do estresse. É, acredito que rir é coisa séria!  
A presença do Dr. Palhaço nos lembra da 
importância da humanização nas relações. É através 
da linguagem humorística, oferecida por esta figura,  
que abrimos a possibilidade de canalizar para  
o humor, as difíceis vivências dentro do hospital. 
Transformando espaços e pessoas.

Luiza Coradini 
Psicóloga, Psicoterapeuta da infância, adolescência 
e idade adulta e doutora palhaça na ONG 
Doutorzinhos

É com imensa  
alegria que concluímos  
mais um projeto.

Efeitos terapêuticos do riso



O QUE

Visitas hospitalares, intervenções nas empresas patrocinadoras, oficinas para jovens, oficinas para 

terceira idade, oficinas para pais e filhos, oficinas para curiosos, qualificação de voluntários com as  

oficinas com especialistas, encontros de duplas, palestras, clownsultas, seleção  de novos voluntários, 

curso de formação para novos voluntários ....

Seleção e formação  
de novos voluntários

Este ano não foi diferente. Foram duas edições 
para a seleção de novos voluntários. Mais de 500 
candidatos por edição. 

É não foi fácil selecionar  tantos candidatos  
para realizar o trabalho voluntário usando  
a figura do palhaço.

Para o processo seletivo, os candidatos  
participaram de uma entrevista e dinâmica  
de grupo.  Após a seleção, participaram  
de curso com mais de 60 horas. 

Os que concluíram o curso atuam, com 
compromisso, seriedade e qualificação, em oito  
das instituições parceiras da ONG Doutorzinhos. 

Agora que já sabe como funciona  
é só aguardar a próxima seleção  
que estaremos esperando por você! 



Oficinas para a Comunidade
Quando elaboramos o projeto, 
desejávamos mais do que qualificar  
voluntários e voluntárias, que 
é o objetivo permanente da 
ONG. Queríamos que em 2016 
fossem ofertadas oficinas para 
a comunidade, oportunizando a 
vivência da linguagem do palhaço 
para que aqueles que conhecem e 
admiram o trabalho da ONG também 
pudessem experienciar momentos  
de muita alegria.

Foram então, oferecidas  9 oficinas :  
três “Pais e Filhos”, duas “Brincando 
na Melhor Idade”,  duas “Jovens 
Doutorzinhos”, para  jovens de 
comunidades populares,  e duas 
“Clown para Curiosos”, para   
público em geral. 

Não teríamos conseguido tudo isso 
sem o apoio dos nossos parceiros. 
Como é bom contar com instituições 
parceiras e patrocinadores que 
confiam no nosso trabalho.

Da uma narigada nas oficinas   
que rolaram em 2016!!!

Visitas  
hospitalares 
A ONG Doutorzinhos contou  
em 2016 com 82 voluntários  
que em duplas visitaram 
semanalmente 8 instituições 
parceiras atendidas 
pelo projeto. 

O trabalho é tão sério que  
as duplas têm dias, horários  
e hospitais fixos em sua 
programação. 

É preciso muita 
responsabilidade, pois os 
pacientes e equipe hospitalar 
esperam sempre pela nossa 
visita.



Este ano teve dose dupla. Sim, dose dupla.  
Além da oficina prevista com a nossa parceira, 
Associação do Voluntariado e da Solidariedade 
(AVESOL), realizamos uma extra na comunidade  
da Ilha da Pintada. 

Jovens com idades entre 14 e 18 anos,  
de comunidades populares de Porto Alegre puderam 
vivenciar a linguagem do palhaço. 

Objetivo mais do que atingido, sim senhor!

Em 16 encontros, 19  jovens tiveram a oportunidade 
de refletir sobre si e construir a sua capacidade 
cômica por meio da linguagem do palhaço. 

Oficina 
para 
jovens

Brincando na 
Melhor Idade

Não tem idade limite, não! Para conhecer o mundo divertido que o palhaço pode oferecer  
é só se soltar. 

E foi bem assim que aconteceu. Senhoras e senhores acima de 60 anos participaram de duas 
oficinas com a abordagem da linguagem do palhaço. Foram 16 horas de desinibição, jogos 
teatrais e a descoberta do palhaço.  



Três divertidas e alegres  
oficinas destinadas para pais  
e filhos. Podia ser mãe, pai, tia,  
tio, avô e avó. 

Para brincar com a criança, 
importava ser um adulto com  
vínculo afetivo. Brincadeiras  
infantis tradicionais e a linguagem 
do palhaço foram trabalhadas  
nos encontros.

Espia aí!

Foram duas divertidas  oficinas para os mais 
variados públicos, que buscaram a experimentação 
da arte cênica e do palhaço. Desinibição, o corpo, 
o jogo e o estado do palhaço foram alguns dos 
conteúdos trabalhados.

Pais 
e Filhos

Clown para 
Curiosos



Não pensem que é só colocar o nariz  
de palhaço, figurino, jaleco e ir para  
o hospital. Não, não é só isso, não.  
Os voluntários estudam e muito!

Foram 150 encontros de duplas,   
30 clownsultas  e palestras.  Fernanda  
Marilia Rocha,  Rafael de Moura,  Thiago 
Di Luca e Mauricio Bagarollo,  dia a dia 
preparam os encontros de duplas, 
os acompanhamentos nos hospitais  
e as clownsultas.

Ufaaaa....Ainda tivemos mais...
Foram 5 oficinas com especialistas na 
linguagem do palhaço, teatro e música.  
Sim, foram oficinas que contribuíram 
significativamente na capacitação  
dos voluntários e voluntárias.  
 
Marcelo Marcon,  Esio Magalhães,  
Marco Gonçalves, Deborah Finocchiaro  
e Thiago Di Luca foram os convidados  
deste ano.

...



NOSSOS



Numa ONG formada  
por voluntários, uns vêm, 
outros vão. São inúmeros 
os motivos para fazer 
parte da “família”,  
mas o amor ao próximo  
é o maior deles.
 
Ao cumprir o seu ciclo, 
nos despedimos de uns, 
dando olá para outros.  

Neste ano, passaram 
pela ONG Doutorzinhos 
82 voluntários.

Estes são os que 
fizeram parte da 
nossa história em 
2016.
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O apoio de cada parceiro é muito importante 
em nossa trajetória, por isso fizemos 
questão de espalhar a sua marca por aí junto 
com os materiais gráficos criados para os 
Doutorzinhos. Durante o ano foram diversos 
folders, camisetas, banners, narizinhos de 
emergência, livros e catálogos distribuídos 
em nossos eventos e também em algumas 
visitas nos hospitais. Confira!

Onde sua 
marca 
circulou.

1. Doação sem incentivo fiscalVocê pode doar qualquer valor, depositando 
em nossa conta do banco Itaú:Agência: 4056Conta Corrente: 11619-9ONG Doutorzinhos CNPJ: 16.802.392/0001-42 

2. Doação com incentivo fiscal Todo contribuinte que declara o seu IR pelo 
formulário completo pode reverter até 6%  
do imposto devido para nossos projetos.  
Acesse: www.irdobem.com.br/calculadora  
e faça o cálculo de quanto você pode reverter.  
A doação é muito simples. Você pode fazer o 
depósito em nossa conta, vinculada ao Ministério 
da Cultura no Banco do Brasil, em nome da ONG 
Doutorzinhos. Nos envia o comprovante por e-mail 
e nós lhe enviaremos o recibo oficial do Ministério 
da Cultura. Pronto! Sabe o melhor de tudo isso? 
No ano seguinte você recebe de volta em sua 
restituição do IR!

Existem duas formas de você 
fazer a sua doação e ser um amigo dos Doutorzinhos.

Você quer ajudar a Ong Doutorzinhos?

projetos@doutorzinhos.org.brwww.doutorzinhos.org.brfb.com/Doutorzinhos
Programação Cultural 2016
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Realização:
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Patrocínio:

Apoio:

Realização:



Beneficiários por 
instituições parceiras

ResultadosNOSSOS

Atividades Extras

Kinder - Centro de Integração da Criança Especial

Hospital Moinhos de Vento

Hospital de Pronto Socorro

Instituto do Câncer Infantil

Hospital de Clínicas de Porto Alegre

Hospital São Lucas

Hospital Santa Rita 

Hospital da Criança Santo Antônio 
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46 46 46

61 61 60
57 55
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159.101
Beneficiários

(pacientes, acompanhantes 
e equipes hospitalares)

1890
Beneficiários

(pacientes, familiares, 
professores e 

profissionais de saúde)

38
Visitas

1155
Visitas Hospitalares

Acessibilidade

Beneficiários nas oficinas 
para a comunidade

Formação para Jovens

Brincando na Melhor Idade

Pais e Filhos

Clown para Curiosos

44

34

19

18

46 46 46

61 61 60
57 55

73

61
58 55

115
Beneficiários 
nas Oficinas 

Para a 
Comunidade



82
Beneficiários 

(total de voluntários 
beneficiados)

76
Voluntários  beneficiados 

com os Encontros de 
Duplas

74
Voluntários beneficiados 

com as Oficinas com 
Especialistas

36
Voluntários beneficiados 
com o Curso de Formação 

de Novos Voluntários

82
Voluntários beneficiados 

com as Clownsultas 

Formação e qualificação 
de voluntários
Número  de encontros, oficinas,  

cursos de qualificação e formação

Voluntários Ativos

Curso De Formação
De Novos Doutorzinhos

Oficina Com Especialistas
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Nosso 
agradecimento

É com as 
doações 

realizadas por 
pessoas físicas  

e com o 
patrocínio de 

empresas, 
como a Unimed 
e Marelli, que 

mais de 159 
mil pacientes, 

acompanhantes 
e equipes 

hospitalares têm 
a oportunidade 

de sorrir.

Obrigado a vocês 
que acreditam 

e tornam nossa 
missão mais 

fácil.



projetos@doutorzinhos.org.br
doutorzinhos.org.br
fb.com/Doutorzinhos

Apoio Patrocínio Realização


