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Ministério da Cidadania apresenta:

O frio 
chegou e nós já

estamos cobertos
de alegria!

E
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Você já conhece 
os Doutores RiSonhos?

Somos um grupo de palhaças e palhaços, que atuam na cidade de 
Chapecó/SC desde 2012, realizando visitas semanais ao Hospital Regional 
do Oeste e Hospital da Criança “Augusta Muller Bohner”. O grupo é 
formado por artistas profissionais e aprendizes, que procuram através 
de suas interações artísticas dentro dos hospitais, promover a alegria 
e a qualidade de vida de pacientes, familiares e de toda a equipe de 
colaboradores das duas instituições. 

O grupo realiza em média 5 visitas semanais, distribuídas nos 
seguintes setores: oncologia adulta, quimioterapia adulta, radioterapia, 
maternidade, UTI Infantil, pediatria, quimioterapia infantil e oncologia 
infantil.

Além das visitas, promovemos cursos, oficinas, palestras, intercâmbios 
culturais, intervenções artísticas, montagem e apresentação de espetáculos 
teatrais e cortejos natalinos.

Chega mais para
nos conhecer melhor!

doutoresrisonhos.com 

@doutoresrisonhos

(49) 98866 4884 

doutoresrisonhos.blogspot.com 

facebook.com/doutoresrisonhos/

doutoresrisonhos@gmail.com
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Entre uma porta e outra

Entre uma porta e outra, alguém nos espera.
Entre uma porta e outra, há alguém na janela.
De passo em passo estreita-se o laço.
Há quem peça, com os olhos, por um abraço.
 
Entradas, saídas, piso e batente,
Pássaros em formato de gente
Sobrevoam e pousam em frente
De uma enfermaria urgente
 
Se é hora do almoço eu corro
Floresço o espaço de comer
E, se alguém chora ao me ver
Desmaio, despenco pelo morro
E me levanto sem esmorecer
Ao longe aceno, (quase) sem querer
 
Para que se esqueça de entristecer,
Contigo canto e danço ao amanhecer
Nuvens nos teus olhos me fazem chover
Sem expectativas maiores que as de ser
 
Entre uma porta e outra
há alguém com quem viver
Por um momento,
por curto espaço de tempo,
Algo que não tenha sentido, 
Que só seja por ser vivo.

Daiani Brum – Dra. Brum

Fotos d
e Felip

e B
allin
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OLÁ! 

Encerramos mais um trimestre de atividades, 
e com isso lá se vão seis meses do ano. 2019 
foi um ano que se apresentou com muitas 
incertezas, trouxe consigo várias mudanças e 
expectativas. Nós como somos parte desse 
grupo chamados “humanos”, observamos 
tudo acontecendo, criamos expectativas e 
esperanças com tudo isso que tem se tornado 
realidade nesse ano, mas o que é importante 
demonstrar é que não observamos apenas os 
acontecimentos ocorridos, nós também fazemos 
parte deles.

Dentro desse informativo compartilhamos 
com vocês um pouco dessa nossa parcela das 
modificações do mundo, também trazemos 
a quem acessar esse material a possibilidade 
de fazer parte dessas mudanças conosco, até 
porque é necessário mudar. A cada minuto 
temos a chance de modificar as coisas ao nosso 
redor e principalmente mudar a nós mesmos. 

Nossa maior contribuição para essa mudança 
é o humor e o riso. Sorria, o sorriso é um 
movimento de transformação e resiliência.

Por Vinicius Eduardo Bourckhardt 

Dr. Chicote 
Coordenador Geral dos Doutores RiSonhos
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ABRIL/2019

Abril chegou e os Doutores RiSonhos continuaram com seu 
propósito de levar alegria para os hospitais de Chapecó, “e não é 
mentira hein?”

Além da realização das visitas semanais, o grupo deu continuidade 
aos seus treinamentos, planejamentos das atividades e formação. 
Nesse mês iniciamos um trabalho muito especial com um trio de 
psicólogas, Wladineia Campos Danielski, Sandra Saugo e Larissa 
D`Maiella Akkari Klimeck Kammer, que chegaram para nos auxiliar 
nas dinâmicas internas do grupo, no desenvolvimento de maturidade 
emocional para lidarmos com as situações limites que se apresentam 
dentro dos hospitais, entre tantas outras questões que vão aflorando 
no decorrer das atividades. 
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Abril também foi o mês do Festival de Teatro de Chapecó, um evento 
muito importante aqui na nossa cidade, que dá espaço e visibilidade para 
as Artes Cênicas e que há anos vem desempenhando um importante 
papel de formação de plateia e desenvolvimento cultural em Chapecó, 
e claro que os Doutores RiSonhos não poderiam ficar de fora dessa festa. 
Nossa contribuição para o evento foi a realização de duas intervenções 
artísticas de recepção ao público que vinha prestigiar o evento. Há anos 
participamos do Festival e entendemos que como artistas cênicos da 
cidade, podemos sempre contribuir e participar dessa festa linda que o 
teatro promove. O festival foi organizado pela Secretaria de Cultura de 
Chapecó através da Prefeitura Municipal.

Número de sorrisos 
despertados:

5.329
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MAIO/2019 

Maio chegou intenso para os Doutores, seguimos com as 
nossas visitas semanais, encontro com as psicólogas e demos um 
passo diferenciado no nosso treinamento, foi mês de realizarmos 
treinamentos individualizados. Entendemos que dessa forma seria 
possível direcionar o olhar para as artistas e os artistas que integram 
nosso grupo e projeto, podendo contribuir mais efetivamente para o 
desenvolvimento pessoal, relacional e artístico individual.
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Nesse mês o Hospital da Criança “Augusta Muller Bohner” completou 8 anos 
de existência e os Doutores RiSonhos foram convidados para participarem da 
festa, em reconhecimento aos 7 anos que atuam dentro da instituição levando 
alegria, humanização e qualidade de vida para as crianças, seus familiares e 
para toda a equipe. Na ocasião a Diretora Artística, Michelle Silveira da Silva e 
o Coordenador Geral, Vinicius Eduardo Bourckhardt entregaram um Kit com 
brindes do Projeto para o Administrador do hospital - Marcos Neres e para 
a Chefe de Enfermagem – Franciele Cecconelo e para a Enfermeira Justina 
Lorenzetti. Foi um momento muito especial, divertido e delicioso!

Número de sorrisos despertados: 2.928
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MAIO/2019

E teve festa também quando falamos sobre a importância da 
Higienização das mãos na execução do trabalho dentro dos hospitais, 
a Dra. Barrica e o Dr. Chicote deram uma força extra para a enfermeira 
Justina Lorenzetti do SCIRAS no dia 17 de maio, passando em todos 
os setores do HC para alertar por meio de interação lúdica sobre a 
necessidade, cuidados e procedimentos de higienização das mãos.
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No mês de maio também fizemos a entrega dos Kits na Expresso 
São Miguel, empresa que tem sido nossa patrocinadora desde 2015. 
No momento da entrega estiveram presentes os Srs. Márcio Martins 
da Silva, Odacir José Smaniotto, Clóvis Luiz de Bona, Ederson 
Tomasi da Silva, Edmilson Brancglioni e Marcos Luiz Mattos da Silva. 
Além dos brindes, tivemos a oportunidade de falar um pouco sobre 
o nosso projeto e de entregar um banner de divulgação de nossas 
ações junto a empresa. Manhã chuvosa e acolhedora! 
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JUNHO/2019

Junho chegou trazendo novidades para os Doutores RiSonhos 
e abrindo caminho para novas abordagens. Além das nossas 
visitas e treinamentos semanais, em junho realizamos uma visita 
muito especial ao Hospital Regional de Palmitos, como parte de 
uma contrapartida a empresa patrocinadora Foz do Chapecó. Na 
ocasião visitamos todas as alas do hospital e também tivemos a 
rica oportunidade de uma troca de saberes com o grupo Turma do 
Bem que atua de forma voluntária dentro da instituição. Vimos esse 
momento com muita potência e nos alegramos por termos podido 
conhecer e contribuir com o trabalho do grupo mencionado, assim 
como foi linda a experiência com os pacientes e equipe do Hospital. 

Percebemos também a importância de se realizar um trabalho 
com continuidade, criando laços, afetividade com as pessoas, 
reconhecendo as necessidades de cada espaço e podendo atuar de 
forma efetiva. Foi inspiradora e reveladora para nós essa experiência.
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Número de sorrisos despertados: 3.076 
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JUNHO/2019
Junho também foi mês de renovarmos a nossa parceria com a Unoesc 

Chapecó, instituição de ensino da cidade que abriu as suas portas para 

receber nossas atividades e tem nos dado um apoio fundamental para 

o bom andamento da parte artística do nosso projeto, no momento que 

cede espaços para os nossos ensaios e treinamentos. Nessa ocasião, 

regada de muita alegria, abraços e afetos a Diretora Artística Michelle 

Silveira da Silva e a Produtora Camila Miotto fizeram a entrega dos Kits 

com brindes do projeto para o Prof. Dr. Ricardo Antonio De Marco – 

Vice-Reitor da Unoesc Chapecó, Prof. Celso Paulo Costa - Diretor de 

Graduação e Diretor Pesquisa, Pós-Graduação e Extensão, Prof. Gilberto 

Pinzetta - Coordenador de Pós-Graduação e Profª. Sandra Maria Toffolo 

responsável pelo Programa Unoesc Cultura em Cena.      
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JULHO/2019 

Iniciamos o mês de julho com uma sessão de fotos muito especial com 
o fotógrafo Rodrigo Grau, que acompanhando uma visita da Dra. Barrica 
e do Dr. Chicote ao Hospital da Criança “Augusta Muller Bohner” pode 
registrar momentos sensíveis desses encontros entre palhaças e palhaços 
com seu público. A lente da câmera e o olhar do fotógrafo conseguiram 
precisamente captar momentos mágicos das interações. 

Continuamos com nossas visitas semanais, encontro com as psicólogas 
e iniciamos a partir dos treinamentos a montagem do nosso espetáculo 
de final de ano dos Doutores RiSonhos. Estamos em processo de criação, 
e temos como objetivo trazer ao palco um pouco da realidade que 
vivenciamos dentro dos hospitais, como forma de reconhecimento e 
também de divulgação desse nosso trabalho para além das paredes dos 
hospitais. O espetáculo vai estrear em outubro, mês das Crianças. 
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Número de sorrisos despertados: 3.085 
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Como uma grande conquista para o projeto Doutores RiSonhos, no 
final do mês de julho a equipe recebeu um momento muito importante 
de formação continuada para o grupo, uma OFICINA DE LIBRAS com o 
professor Anderson Luchese e a Intérprete Grecimara Alba. A experiência 
foi muito importante para descobrirmos outras vivências, realidades e 
para aprendermos a nos comunicar e interagir com o universo da Língua 
dos Sinais. Assim, percebemos que a equipe de palhaças e palhaços 
saem dessa oficina mais preparados para a interação com pessoas 
surdas e com algumas barreiras na comunicação rompidas. A oficina de 
forma muito profissional e divertida nos trouxe muito conhecimento e 
a capacidade de usarmos as nossas ferramentas enquanto palhaças e 
palhaços para efetivarmos uma comunicação potente.
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ESPECIAL EQUIPE DO HOSPITAL
Com uma equipe dessas, fica mais divertido trabalhar!
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Fotos de Camila Miotto
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Esse Informativo tem como objetivo compartilhar e informar aos 
nossos patrocinadores, parceiros, apoiadores e amigos todas as ações 
que os Doutores RiSonhos têm realizado na cidade de Chapecó e região 
oeste de Santa Catarina! É uma maneira transparente de lhes apresentar 
os resultados do nosso trabalho e também de estarmos cada vez mais 
próximos da nossa comunidade!

Equipe Doutores RiSonhos

Patrocinadores

Apoiadores


