“De Cara Limpa – Relatório de Atividades do Grupo de
Voluntários S.O.S. Só Riso”.

O primeiro semestre de 2008 foi assim:
Muita gente chegando...
“Defino essa minha 1ª atuação como: " A Mágica do Sorriso". Esse
sábado (29/03) foi inesquecível, inexplicável, inenarrável e muitos outros
INES...Foi algo tão natural nossa atuação (natural porém não tão fácil), que
não nos sentimos forçando um situação, as cenas foram surgindo, e quando
nos demos contas estávamos fazendo uma criança sorrir.... E esse sorriso é
algo que nos alimenta, fazendo com que cada vez mais nos dê "FOME" desse
sorriso!!!!” (Dra. Fita Crepe)
Alguns saindo...
“Levar alegria para aquelas crianças que estão ali buscando força para
fazer a dor passar é tão emocionante que bate lá no fundo do coração. Um dia
hei de voltar a fazer parte desta grande família, uma família unida em todos
os momentos, uma família que enfrentou todos os desafios e cresceu
ampliando fronteiras e ganhando o carinho de muitos. Obrigado a todos os
doutores da família S.O.S. Só Riso pela oportunidade de crescer pessoalmente
e conhecer pessoas incríveis!” (Dr. Cebion)

Mini Dra.ª nascendo:
“Cheia de saúde ... Hoje, 29/05/2008 às 9:00 hs da manhã,

Maria

Eduarda , chegou ao nosso meio!!!!
Conversei rapidamente com a Dra. Adrenalina no finalzinho da tarde por
telefone, ela está super feliz, diz que Duda é linda, uma princesa... etc...
(coisa de mãe)” (Dra. Dengosa)
Já deu para ver que foi movimentado, né? Vamos aos detalhes!!!

__________

__Quem Somos?

S.O.S. Só Riso é um grupo de voluntários que "atende" pacientes
hospitalizados,

especialmente

crianças,

apresentando

de

forma

lúdica,

diversos temas ligados à preservação da Saúde e interagindo com pais e
equipes médicas no sentido de integrar esforços para a melhoria das
condições de internação e de aceleração da recuperação dos pacientes.

Hospitais “Atendidos”
HOSPITAL GUILHERME ÁLVARO
Santos - SP
HOSPITAL LUIZ CAMARGO DA FONSECA E SILVA
Cubatão - SP
HOSPITAL E PRONTO SOCORRO INFANTIL GONZAGA
Santos – SP
SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE SANTOS
Santos – SP

Eventos
- Mundo: Vocês animam aniversários? Participam de campanhas
políticas? Vendem cartões em ônibus? Fazem mágicas no semáforo?
- S.O.S. Só Riso: NÃOOOOOOOO!!!
O que andamos fazendo enquanto não estávamos atuando:
30/12/2007 – Eleição do novo Conselho Diretor
15/03/2008 – Comemoração do 2º Aniversário do Grupo
30/04/2008 – Troféu Braz Cubas
14/05/2008 – Palestra na Semana da Enfermagem UNAERP – Guarujá.
27/06/2008 – Participação na Festa Junina do Hospital Guilherme
Álvaro.
28/06/2008 – Participação no Ação Global.

Números
“As pessoas grandes adoram os números. Quando a
gente lhes fala de um novo amigo, elas jamais se
informam do essencial. Não perguntam nunca: Qual é o
som da sua voz? Quais os brinquedos que prefere? Será
que coleciona borboletas? Mas perguntam: Qual é sua
idade? Quantos irmãos ele tem? Quanto pesa? Quanto
ganha seu pai? Somente então é que elas julgam
conhecê-lo.” (Antoine de Saint-Exupéry).
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PRESTAÇÃO DE CONTAS - DEMONSTRAÇÃO FINANCEIRA

Crianças atendidas no primeiro semestre de 2008

Santa Casa

403

Cubatão
135
1095
185

Total: 1818 crianças.

Infantil
Gonzaga
Guilherme
Álvaro

DE OUTUBRO/2006 À JUNHO/2008
Receitas

Despesas

Saldo

Exercício 2006
Início mês de Outubro
TECONDI

300,00

** Diversas
Total

99,68
300,00

99,68

Saldo à transportar

200,32

C

200,32

C

279,04

C

279,04

C

-794,95

D

Exercício 2007
Saldo de transporte
Receitas
* TECONDI
* Camisetas
* Depósitos
* Dinheiro

2.200,00
330,00
60,00
213,00

** Diversas
Total

2.724,28
2.803,00

2.724,28

Saldo à transportar
Exercício 2008
Saldo de transporte
TECONDI

0,00

** Diversas
Total

1.073,99
0,00

1.073,99

Saldo em 30/06/2008
Legenda
* * = Todas as despesas comprobatórias encontram-se devidamente arquivadas
encontrando-se à disposição de todos.

Investimento concedido por nossos apoiadores ativos
1º. Semestre/2008 convertidos em moeda corrente (R$)
Ressaltamos que os apoiadores relacionados abaixo concedem em prestação
de serviços e/ou produtos próprios para o desenvolvimento de nosso trabalho,
exceto o apoiador TECONDI, que por motivos de restruturação na gestão
diretiva, desde Janeiro/2008 aguardamos a verba que não é repassada no
valor de R$ 200,00 (Duzentos reais mensal).
1. Marleide Monteiro - Doceria Carlos Gomes
Salgados/Tortas/Doces/Refrigerantes/ Descartáveis ....... R$ 2.364,00
2. Lavanderia Avenida
Vigência à partir de 13/06/2008.................................. R$

395,00

3. Transwex - Transportes ........................................ R$ 9.880,00
4. Proplastik
Narizes, florzinhas, bexigas, bolha de sabão, bombas....

R$

391,00

R$

723,00

6. TECONDI ............................................................... R$

0,00

5. Cromática
Imãs, estamparia, banner ........................................

TOTAL INVESTIDO ...................................................

R$ 13.753,00

Com a palavra nossos ilustres Drs.!
Trabalhando
“...é impressionante o efeito que sentimos quando voltamos para
nossa casa, à sensibilidade que olhamos o mundo depois de nossas visitas aos
nossos queridos pacientes, cada um com seu caso em especial, mas todos
com algo tão em comum que é querer brincar, e conseguimos proporcionar
um pouco disso lá mesmo naquele ambiente que não é lá muito legal, afinal
de contas é um hospital… Desde que faço parte do SOS minha vida mudou
completamente, ampliou meu campo de visão e me deu forças para tomar
decisões que a tanto matutavam na minha cabeça, fui reapresentado a
pessoas que quando eu acho que já não da mais pra amar, fazem algo com
que me apegue ainda mais a elas, a semana dura a passar de tamanha
ansiedade, sempre pensando em novas brincadeiras e palhaçadas para poder
contribuir com um pouco de alegria aos nossos amiguinhos…” (Dr. Pinel da
Cuca)

Troféu Braz Cubas
“Estou muuuuuito feliz por termos sido eleitos pela Associação
Filantrópica e Cultural Sérgio Esperança Faria por sermos um dos outorgados
aos Melhores do Ano 2007 e ao "Troféu Braz Cubas - 2008". É com
muuuuuuita alegria que compartilho esse momento diante tal outorga.
Também gostaria de oferecer esse reconhecer aos nossos familiares, amigos,
apoiadores e patrocinador que confiaram desde o princípio de tudo em nosso
voluntariado

e

continuam

confiando.

É

de

coração

que

dedico

esse

reconhecimento a cada um de vocês... Obrigada !!!
É muito gostoso esse reconhecimento da sociedade diante nosso
trabalho voluntário. Tenho comigo que isso é simplesmente conseqüência de
nosso amor, doação, carinho e dedicação para com cada uma das nossas
crianças hospitalizadas, seus acompanhantes e até mesmo para com os
profissionais na área da saúde.
Este mérito apresenta aos nossos olhos e nos faz lembrar a seriedade,
a importância e tamanha responsabilidade que trazemos diante toda essa
sociedade que é tão sedenta e carente de AMOR e nele embutido a tal
palavrinha

"humanização".

Colheremos o que plantamos. Portanto continuemos plantando dos mesmos
frutos. (amor, dedicação, verdade, transparência, amor, amor, amor e muito
amor)
É com muita alegria em meu coração que escrevo cada linha deste tópico e
com louvor que digo: Doutores, Parabénsss !!!!” (Dra. Dengosa)

2ª Seleção de voluntários
Nossa segunda seleção foi realizada entre fevereiro e março deste ano,
tivemos mais de trinta inscritos, sete já estão atuando e temos uma lista de
espera com cerca de dez candidatos!!

Novatos!
Dra. Petéka Gica Cangica

Primeiramente, quero apresentar-me, sou a dra. Petéka Gica Cangica,
sou recém formada no curso de medicina do riso, especializei-me em
Besterologia e pretendo fazer pós em Peidologia. Desde março de 2008 estou
vivenciando a maravilha de fazer parte da família S.O.S Só Riso. Posso dizer
que minha vida se divide em antes e depois do S.O.S, pois através dos
momentos vividos durantes as ‘consultas’ nos hospitais pude descobrir o
verdadeiro valor de um sorriso e o seu imenso poder.
Sempre que a equipe ‘médica’ do S.O.S chega aos hospitais, logo na
recepção, conseguimos notar a transformação do ambiente, a qual tem um
valor imensurável, mesmo quando essa é expressa pelo olhar de apenas uma
criança, o qual acende-se em nossa direção, passando-nos a mensagem de
que somos bem-vindos naquele lugar. Então, seguimos entre os corredores,
pequenos instantes que parece durar uma eternidade. É quando olhamos para

as crianças abatidas em suas camas. Assim, ao ver-nos, muitas chegam a
sentar-se e abrem gigantescos sorrisos, como se já esperassem por nossa
visita....
Enfim, nesses quase seis meses com o grupo, vivenciei incontáveis e
indescritíveis momentos nos leitos dos hospitais, os quais ficarão guardados
em minha memória pela eternidade.

Primeira Atuação – Laís Caldeira
Cheguei ao camarim toda atrapalhada, atrasada e logo me dizem
“Respira e bebe uma água para podermos pintar o rosto…”. Ai meu Deus, e
agora? Foi a única coisa que eu pensei. Preparei-me e fui pro camarim fazer a
maquiagem e a minha mão estava tremendo… Nunca foi tão difícil usar um
lápis!
De nariz e tudo pegamos rumo ao Guilherme Álvaro, na van maior
alegria! Você sente a boa vibração antes mesmo de começar a parte mais
importante! Avisaram-me que haveria um “show” muito especial hoje, e que
eu faria parte! Já fiquei tentando imaginar todo o processo, mas era
impossível! Acho que naquela hora mesmo eu descobri que não há como
prever o que irá acontecer…Eu estava amando e ao mesmo tempo
nervooooosa! Um frio bom na barriga!
Primeiro umas bolas de sabão e quando vi já estava envolvida na
atuação! “É realmente contagiante.” O mais discreto sorriso traz-lhe a mais

sincera felicidade! A cada visita a vontade de entrar no quarto era maior e a
recompensa pelos momentos era mais gratificante! Agradeci a Deus por estar
ali e me senti enriquecida! Pensei em como nos apegamos a coisas
desnecessárias às vezes e a alegria pode estar no gesto mais simples, no que
você menos imagina!

S.O.S. Só Riso por quem realmente entende!

Parceiros
Aqueles que acreditaram na seriedade das nossas brincadeiras:
CROMÁTICA – Criação do nosso banner e estampas em jalecos e camisetas.
EDITORA ABRIL (Distribuidora Dimare) – Doação de revistas em quadrinhos.
EDUCANDÁRIO SANTISTA - Camarim definitivo.
FÁBRICA DO SOM – Criação do nosso jingle.
FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE DE SÃO VICENTE – Apoio em eventos.
GRUPO DE APOIO PRO BONO - Apoio jurídico.
LAVANDERIA AVENIDA – Deixa nossos jalecos limpinhos.
VILAGO – Hospedagem do site.
MARLEIDE MONTEIRO – Doações de lanches no período de atuação.
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS – Apoio em eventos.
PROPLASTIK (Loja1- Santos) – Doações mensais de materiais para o grupo.
ROTARY CLUB DE SANTOS – Apoio em eventos.
TECONDI – Verba mensal de R$200,00 para despesas em geral.
TEREZA BALCÕES – Doação de uma arara para os jalecos dos Drs.
TRANSWEX – Transporte para os hospitais.
ADELINO RODRIGUES – Apoio em divulgação e na conquista do camarim definitivo.
ARMANDO FARIAS MACEDO FILHO – Camarim Provisório. (Março à Julho/2007)
JAMIER SODRÉ ZAMORA – Confecção de jalecos.
LEONARDO R. F. RIBEIRO – Criação do logotipo.
MARCO ANTONIO DE ANDRADE – Apoio na prestação de contas.
NELSON SANTANA - Criação, desenvolvimento e manutenção do website.
SIMONE VILLELA – Apoio em reuniões e eventos.
VIVIANE GIBERTONI - Divulgação.

Conselho Diretor 2008

Patrícia F. Crisóstomo - Presidente
Bartira de Moraes Frederico - Tesoureira
André Villela – Secretário
Conselheiros:
Christiane V. S. G. Matos
Fabiana Valgôde
Fatima Ap. S. de Andrade
Fernanda Valgôde
Lílian Medina Zamora
Patrícia Costa
Simone V. S. Alschefsky

Nossa junta médica:
André Villela (Dr. Sanador)
Bartira M. Frederico (Dra. Camomila Sorriso)
Camila Pavarini Gomes Liberto (Dra. Adrenalina)
Carlos E. da S. Squinca (Dr. Janjão Anjo)
Celso Nascimento Filho (Dr. Sonridor)
Christiane V. S. G. Matos (Dra. Bonequinha)
Fabiana Valgôde (Dra. Borboleta)
Fátima Ap. Sansivieri de Andrade (Dra. Goiabinha)
Fernanda C. Guerra Matos (Dra Gardenal)
Fernanda Valgôde (Dra. Joaninha)
Gisele de Freitas (Dra. Peteka)
Gleverson Fernandes (Dr. Pinel da Cuca)
Laís (Dra.
Lílian Medina Zamora (Dra. Mel)
Maria Carolina (Dra. Poodle)
Patrícia Crisóstomo (Dra. Dengosa)
Patrícia da Costa (Dra. Rosinha Hipoglós)
Samara Sousa (Dra. Serelepe)
Simone V. S. Alschefsky (Dra. Minancora Beija - Flor)
Solange Duarte Zamora (Dra. Sol)
Thaís Pontes (Dra. Fita Crepe)
Thamires Medina Zamora (Dra. Hello Kitty)
Vanessa (Dra. Violeta)

Voluntários

Grupo de Voluntários S.O.S. Só Riso. Junho/2008.
www.sossoriso.com

