
                 
 

 

 

 

Informações para imprensa 

Doutores da Alegria leva carnaval em hospitais do Recife 
 

Bloco do Miolinho Mole visita hospitais atendidos pela ONG, de 28 a 31/01 
 
“Mandou me chamar, eu vou pro hospital festejar... Alegria no ar, eu vejo: é frevo, é frevo, é frevo!”  
 
Sob esse mote, os Doutores da Alegria do Recife percorrem os hospitais atendidos pela organização na 
cidade com a sétima edição do Bloco do Miolinho Mole – O Bloco Mais Bobinho do Mundo, uma 
versão reduzida do Bloco do Miolo Mole, tradicional carnaval de rua do Recife.  
 
Sob realização da ONG Doutores da Alegria e do Ministério da Cultura e patrocínio da White Martins, o 
Bloco do Miolinho Mole tem por objetivo proporcionar às crianças, que já são atendidas pelas visitas 
regulares, a comemoração do carnaval. O tradicional cortejo com músicas de carnaval passará pelos 
hospitais: Hospital da Restauração, Hospital Oswaldo Cruz, Hospital Barão de Lucena e IMIP, 
reunindo crianças, acompanhantes e profissionais de saúde. 
 
O Bloco do Miolinho Mole terá início no dia 28 de janeiro e passará em um hospital por dia.  
 
SERVIÇO: 
 
BLOCO DO MIOLINHO MOLE - ANO 7: O BLOCO MAIS BOBINHO DO MUNDO 
 
Chegada dos palhaços dos Doutores da Alegria Recife aos hospitais sempre às 10h da manhã, na 
portaria principal de cada unidade. 
 
28 de janeiro – Hospital Barão de Lucena  
Avenida Caxangá, 3860 – Iputinga – Recife (PE) 
Tel.: (81) 3453-3566 
 
29 de janeiro – Hospital Universitário Oswaldo Cruz - UPE 
Rua Arnóbio Marques, 310 – Santo Amaro – Recife (PE) 
Tel.: (81) 3413-1300   
 
30 de janeiro – Hospital da Restauração  
Avenida Governador Agamenon Magalhães s/nº – Derby – Recife (PE) 
Tel.: (81) 3421-5444 
 
31 de janeiro – Instituto Materno Infantil Professor Fernando Figueira – IMIP 
Rua dos Coelhos, 200 – Boa Vista – Recife (PE) 
Tel.: (81) 2122-4100 
 
 



                 
 

 

 

 

Informações para imprensa 

Doutores da Alegria – Doutores da Alegria tem como missão promover a experiência da alegria na 

adversidade por meio da arte do palhaço. Desde 1991, atua junto a crianças hospitalizadas, seus pais e 
profissionais da saúde, colaborando para a transformação do ambiente onde se inserem.  Em mais de 
duas décadas de trajetória, já realizou 900 mil visitas com um elenco de cerca de 40 palhaços 
profissionais, que atuam em hospitais públicos de São Paulo e Recife. 
 
No Rio de Janeiro e em São Paulo, Doutores da Alegria mantém um programa que leva variadas formas 
de arte, como circo, música e poesia, a pacientes de hospitais públicos, contemplando mais de 27 mil 
pessoas; e, no país inteiro, a ONG articula uma rede de iniciativas semelhantes. Desempenha, por meio 
de sua Escola, um papel referencial na pesquisa da linguagem do palhaço e na formação de jovens, 
artistas profissionais e interessados – cerca de 180 jovens artistas já se formaram em um programa 
com duração de três anos.  
 
Outras atividades artísticas, como peças teatrais e as rodas besteirológicas, são apresentadas ao 
público em geral. Mantida por doações de pessoas e empresas, a organização é reconhecida em todo o 
país por seu profissionalismo e atuação inovadora.  
 
Possui a certificação de utilidade pública nas esferas federal, estadual e municipal. Recebeu o Prêmio 
Criança da Fundação Abrinq pelos Direitos da Criança, foi incluída três vezes na lista das 100 melhores 
práticas globais da divisão Habitat da Organização das Nações Unidas. Recebeu ainda o Prêmio Cultura 
e Saúde, concedido em junho de 2009 e 2010 pelo Programa Cultura Viva, iniciativa conjunta dos 
Ministérios da Cultura e Saúde. Recentemente, recebeu a certificação do Conselho Nacional de 
Assistência Social – CNAS. 


