
 

 
 
 

Doutores da Alegria comanda carnaval dentro dos hospitais 
Bloco do Miolinho Mole vai percorrer os quatro hospitais atendidos pela ONG no Recife. Já o Bloco 

do Miolo Mole acontece na véspera da abertura oficial da festa, 12 de fevereiro, no Bairro do Recife 
 

Se o clima já é de carnaval tanto no Recife quanto nas ladeiras de Olinda, os Doutores da 
Alegria não iriam deixar que a folia de momo passasse em branco nos hospitais. Palhaços 
besteirologistas, crianças, médicos, enfermeiros, é hora de aprontar a fantasia!  O Bloco do Miolinho 
Mole toma conta dos corredores das alas pediátricas dos quatro hospitais atendidos pela ONG em 
Pernambuco. O cortejo dos besteirologistas acontece sempre a partir das 10h: na próxima terça-feira 
(3), os palhaços estarão no Hospital Universitário Oswaldo Cruz; no dia 5 de fevereiro, no Instituto de 
Medicina Integral Professor Fernando Figueira (Imip); no Hospital da Restauração (HR), a ação 
acontece no dia 9; e no Barão de Lucena, encerrando a programação, no dia 11.  

 



 

O trabalho dos Doutores da Alegria nos hospitais é continuado. Uma dupla de palhaços visita 
cada unidade duas vezes por semana, o ano inteiro. Já nas datas especiais, como Carnaval, São João e 
Natal, o elenco inteiro se reúne para circular por todos os hospitais. “É uma forma de fazer com que as 
crianças vivenciem um pouquinho do carnaval. Muitas delas estão em tratamentos longos, ficam nos 
hospitais por bastante tempo”, conta Arilson Lopes, mais conhecido como Dr. Ado. Além de Arilson 
Lopes, o elenco pernambucano dos Doutores da Alegria envolvido na ação conta ainda com os atores 
Eduardo Filho (Dr. Dud Grud), Enne Marx (Dra. Mary En), Fábio Caio (Dr. Eu Zébio), Juliana de Almeida 
(Dra. Baju), Luciano Pontes (Dr.Lui), Marcelo Oliveira (Dr. Marmelo), Tâmara Lima (Dra. Tan Tan), 
Luciana Pontual (Dra. Svenza) e Anderson Machado (Dr. Cavaco). 

 

A animação do bloco do Miolinho Mole fica por conta dos próprios besteirologistas, que tocam, 
cantam paródias de músicas conhecidas, e fazem todo mundo entrar na folia. Uma das novidades 
deste ano é que, além da tradicional escolha do “mominho” e da “balizinha” do bloco, os Doutores da 
Alegria vão eleger também a “bobobeleza”, entre as enfermeiras, médicas e funcionárias do hospital. 
Não vai faltar animação! 

 

Confira a agenda de apresentações: 
  

Dia 03 (terça-feira) - Hospital Universitário Oswaldo Cruz (concentração no prédio do 
CEON)  
Dia 05 (quinta-feira) - Instituto de Medicina Integral Professor Fernando Figueira – 
Imip (concentração na Praça Central) 

Dia 9 (segunda-feira) - Hospital da Restauração (concentração no hall de entrada) 

Dia 11 (quarta-feira) - Hospital Barão de Lucena (concentração no hall de entrada) 
* O Bloco do Miolinho Mole começa sempre às 10h 

 

Bloco do Miolo Mole – Depois dos cortejos dentro dos hospitais, os Doutores da Alegria 

festejam o carnaval também com o público em geral, na rua! Um dia antes da abertura oficial da folia 
no Recife, na quinta-feira, 12 de fevereiro, os palhaços puxam o Bloco do Miolo Mole – O bloco mais 
bobo do mundo. A concentração é na Rua da Moeda, no Bairro do Recife, às 18h. Entre as atrações 
estão a cantora Gerlane Lops, a Orquestra Botelho Frevo e Folia e ainda a Dra. Baju (Juliana de 
Almeida), que vai atacar de DJ e tocar um set list especial.  

 
A folia começa na concentração: a baliza 2015 do bloco será recebida com muita festa pelos 

palhaços. Este ano, o título ficou com a bailarina Maria Agrelli, do Coletivo Lugar Comum, que vai 
ganhar o bastão das mãos do palhaço Charlito (Ronaldo Aguiar), baliza do ano passado. “Sempre 
escolhemos para baliza do bloco, um artista que mantém uma relação muito próxima com os Doutores 
da Alegria. É uma forma de homenagear essas pessoas. Maria Agrelli nunca faltou ao nosso bloco e é 
sempre uma das foliãs mais animadas”, explica o ator Arilson Lopes.  Já ocuparam “o cargo” de baliza 
nomes como Maria Paula Costa Rêgo, do Grupo Grial, a atriz e produtora Paula de Renor, e a atriz 
Conceição Camarotti. 



 

 
O cortejo está marcado para sair às 20h pela Rua Mariz de Barros, cruzando a Marquês de 

Olinda e a Avenida Rio Branco, e passando pela Rua do Apolo, Avenida Barbosa Lima, Rua da Guia, 
Praça do Arsenal, Rua do Bom Jesus, Rua Dona Maria Cezar e Mariz de Barros, voltando para a Rua da 
Moeda, no mesmo local da concentração. Durante o cortejo, muitas evoluções do Doutores da Alegria, 
além da novidade: o desfile terá uma comissão de frente, que será abrigada na “Bobolância”, uma 
invenção desenhada e executada por Dr. Eu Zébio (Fábio Caio). 

 
Para encerrar, a partir das 22h, Gerlane Lops traz muito samba e frevo. “Gerlane participa do 

bloco desde a sua criação, em 2004. É uma espécie de madrinha”, comenta Arilson Lopes . Este ano, a 
cantora contará com duas participações especiais na sua apresentação: Elba Barbalho (Dra. 
Baju/Juliana de Almeida) e a Marrom (Dr. Ado/Arilson Lopes).  

 
O kit do bloco do Miolo Mole, que inclui tiara de miolo mole e abanador, será vendido 

antecipadamente na sede dos Doutores da Alegria no Recife (Rua Bispo Cardoso Ayres, 335, 2º andar, 
Boa Vista) por R$ 5; e também no dia da festa, na concentração do bloco. Informações: (81) 3466-
2373. 
 
Atendimento à imprensa / Pernambuco 
Pollyanna Diniz – (81) 9726-8680  
Edna Nunes – (81) 9535-7775 / 8739-2500 

 
 
  


