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Seu sorr iso,  nossa alegria!
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Palavra da diretoria
Conheci o TIA em 2014 através de uma
apresentação de palco do TIA, para capacitar
o grupo da igreja que eu fazia parte na época
de como agir e como se portar em instituições
de acolhimento de crianças, e a partir daquele
momento comecei a conhecer mais  a
realidade da ong, a me Apaixonar pelo projeto
e pela presidente do TIA na época (rsrsrs).
Hoje é algo que não vivo sem, todos as
semanas fico ansioso pela chegada dos
plantões. O  pós pandemia tem sido com
grandes desafios, pois vimos que muitos
foram acometidos pela depressão, ansiedade,
síndrome de pânico, dentre outras doenças.
Então cada dia mais temos buscado fortalecer
a equipe, mostrar seus potenciais, e a da
Carol que é muito capacitada, tem 
 disponibilizado tempo para ouvir, orientar e
ajudar nossos voluntários e outras pessoas.
Devido a pandemia temos muita dificuldade
em nos mantes financeiramente, precisamos
de mais apoios, precisamos de vocês nos
ajudem a manter esse trabalho!

Luis  - (Dr.Lilu) Presidente do TIA
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2021 começou diferente, pois pela 1º vez em
nossos doze anos de história não poderíamos
voltar de forma presencial aos hospitais, foi
um ano marcado por reinvenções, estar nos
hospitais  de forma virtual, mas saber nos
fazer presente. O trabalho não parou, pelo
contrário, aumentou! Encerramos o ano
satisfeitos com os resultados e cheios de
expectativas que 2022 seja nosso recomeço!

Caroline (Dra. Belllinha) Diretora

geral TIA



No ano de 2005, Caroline, fundadora do Terapia Intensiva de Amor, em uma visita à um hospital, se
sentiu tocada ao visitar uma criança hospitalizada e fazê-la sorrir. Aquele sentimento, logo ardeu em seu
coração e no mesmo momento ela soube que Deus tinha um propósito em sua vida, através de tudo o
que havia sentido.
Logo, ela tratou de correr atrás daquele sentimento, que sem dúvida, já havia se tornado um SONHO em
seu coração… Porém, com quinze anos estava difícil conseguir liberação para entrar nos hospitais. Até
que, aos dezessete anos encontrou um grupo que lhe aceitara, mas havia um novo desafio pela frente:
Superar seu medo de palhaço sendo um.
O desafio foi vencido e nasceu a Dra. Belllinha, que meses depois teve que sair daquele grupo. Ela se
viu sem chão e imaginou que aquele sonho, que tinha se tornado sua razão de viver acabaria ali.
Mas, quando achamos que está tudo acabado, que não tem mais solução, Deus nos estende a mão e
nos faz voar mais alto… Surgiu então o TERAPIA INTENSIVA DE AMOR, que hoje atende hospitais,
lares, escolas e empresas, através de seus voluntários e parceiros, que juntos acreditam no propósito do
Pai, através desse grupo que se tornou uma grande família!
E hoje o TIA atende 7 hospitais, sendo 5 hospitais em Curitiba, 1 em Piraquara e 1 em São Jose dos
Pinhais. Também desenvolvemos trabalhos em lares de idosos e casas de acolhimento, escolas,
comunidades, empresas e campanhas diversas. Gerando uma media de 11.000 atendimentos e media
DE 8.000 impactos anuais. Prestando um trabalho de assistência a esses pacientes da garantia de
direitos com a missão de humanizar, motivar e tornar todo e qualquer ambiente alegre, buscando a
resiliência do ser humano. Em 2018 nasceu a ESCOLA DO TIA, que vem com o intuito de desenvolver a
figura do palhaço e ampliar a visão de como desenvolver habilidades com oratória e trabalhos sobre
liderança, esse estudo também é possível através dos workshops desenvolvidos na ong onde gera uma
media de 2000 atendimentos anuais não só para voluntários mas para o público em geral que se
interesse por esse universo.
O TIA também desenvolve trabalhos diretamente com paciente em tratamento com ELA “ESCLEROSE
LATERAL AMIOTROFICA” e paciente em tratamento de SAÚDE MENTAL e alzaimer, onde a ONG vem
se especializando nesses atendimentos através de estudos, participação em simpósios e realização de
treinamentos específicos.
Em 2018 o TIA recebeu o prêmio ASTER, premiação que é realizada pela Faculdade ESIC no requisito
trabalho social, e no mesmo ano também recebeu uma homenagem da Assembleia Legislativa do
Paraná pelos seus 10 anos, além do prêmio do Instituto Joanir Zonta referente a campanha solidaria do
CONDOR.
No mesmo ano a fundadora e presidente da ONG Caroline Alcova Silva, foi concedida cidadania
honorária em 2018 pela câmara de vereadores de Curitiba.
Em 2019 o TIA recebeu o SELO ODS do SESI, por atuar dentro de alguns dos 17 Objetivos de
Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU. Sendo eles Saúde e bem-estar, Igualdade de gênero,
Educação de qualidade, Redução das desigualdades, Paz, justiça e instituições eficazes e Parcerias e
meios de implementação.
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SOBRE  O TIA
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MISSÃO
Despertar a resiliência do ser
humano através da arte do
palhaço, levando o riso a sério
afim de promover saúde, bem
estar e combate a desigualdade.

VISÃO
Qualificar os nossos voluntários e
torná-los artistas que levam
nossa missão com seriedade a
todos que o TIA encontrar!

VALORES
EXCELÊNCIA

Entendemos que excelência não é
buscar o perfeccionismo, mas é ir além,
é desafiar a si mesmo, dar o SEU
MELHOR. Buscando a excelência em
tudo que fazemos, desde a parte
administrativa, até nossa atuação como
palhaços.

QUALIDADE

Sempre prezamos pela qualidade e não
pela quantidade! Então em nossos
plantões, passamos o tempo que for
necessário com cada paciente. Muitas
vezes atingimos poucas pessoas, mas
com qualidade e transformação que se
tivéssemos atendido o dobro não teria

AMOR AO PROXIMO

É esse sentimento que nos motiva, é
amar o próximo como a nós mesmos,
seja ele QUEM for! Nossos atendimentos
abrangem desde os bebês até os idosos,
todas as classes, todos os POVOS. Nossa
gratificação é saber que AMAMOS e
continuaremos amando, até SEMPRE,
Por que somos uma TERAPIA
INTENSIVA DE AMOR.

TRANSPARÊNCIA

Esse valor é indispensável, pois todos
devem conhecer o mais profundo do
nosso trabalho, desde a parte
administrativa até nossas atuações.
Estamos sempre abertos para mostrar
todo o trabalho desenvolvido, e foi
pensando nisso que temos disponível
para TODOS os interessados, a
prestação de contas semestral da
ASSOCIAÇÃO em nosso site.
Acreditamos que ser TRANSPARENTE é
uma honra

CRIATIVIDADE

Ferramenta que usamos em nossas atuações
que é indispensável, e através dela que
despertamos as melhores histórias, piadas e
performances, e o melhor, somente a
criatividade nos faz únicos. Buscando sempre
colocá-la em ação.

COMPROMETIMENTO

É fundamental o voluntário ter
comprometimento, pois voluntariado é
coisa séria não se vai quando quer e por
isso nossos voluntários são
comprometidos com os plantões,
reuniões e qualquer outro evento. Em
todas as instituições que atuamos
sempre há alguém nos esperando e
somos comprometidos com quem nos
espera.



Hospital e Maternidade São José dos Pinhais

Hospital Universitário Cajuru

Hospital Marcelino Champagnat

Hospital Cruz vermelha

Hospital San Julian Piraquara

Hospital de Clinicas (plantões temporariamente suspenso)

Hospital da Policia Militar                                                                   

       2º Sábado do mês das 15 às 17h

        2º Sábado do mês das 15h às 17h

        2º Domingo do mês das 14h às 16h

        4º Domingo do mês das 14h às 16h

        2º Domingo do mês das 14h as 16h

        3º Domingo do mês das 15h às 17h

        3º Domingo do mês das 14h às 16h

           1º Sábado do mês das 14h as 16h  

Onde nos encontrar?

Nossos

voluntários

sempre estarão

devidamente

identificados com

crachás da ONG e

jaleco do TIA. 5

https://wordpress.org/


Atividades desenvolvidas em 2020
Plantão de amor de forma virtual feita
através do robo, onde foi conduziado
pelo Hospital Universitario Cajuru, o
memso era realziado uma vez por

semana.

Escola do TIA aconteceu 1 vez ao mês,
ainda que em On-line para que os
treinamentos nos possibilitassem,

estarmos atuantes e engajados ainda
que com poucos plantões.

Eleição da Nova diretoria do TIA, com
mandato vigente a partir de 2021, feita

de forma Online.

Em Dezembro tivemos o primeiro
plantão presencial no lar do vovô

esperança
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Outubro 2021 tivemos 1º retorno ao
hospital de forma presencial, Dra
Bellinha participou da campanha

institucional do HUC



REUNIÕES 2021
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Pandemia tivemos uma redução das reuniões, comparado aos anos
anteriores, porém ainda assim foram muitas reuniões em busca de
parceiros, alinhamento de projetos, muitos aconselhamentos aos

voluntários e várias reuniões de marketing para aperfeiçoamento das
redes sociais visto que essa foi nossa maior fonte de atuação em

2021.
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Administrativo de 2021

Se o trabalho nos hospitais precisou de

pausa, já no administrativo trabalhamos

ainda mais, continuamos a todo vapor

com todos os setores que faz do TIA uma

organização transparente e

comprometida com a qualidade, foram

2.141 horas e 80 minutos de trabalhos

realizados por nossa diretoria.



Doações Intangíveis 2021

Tivemos uma queda significativa nas doações de produtos que

compõe o bazar, tivemos prestações de serviços como:

manutenção de site, frete dos correios, roupas e produtos para

bazar como cadeirinha de bebê, berço móvel ventilador e etc...,

e agradecemos imensamente, pois cada um foi fundamental 

 para nos apoiar nesse ano atípico. 
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Produtos para bazar

Produtos para bazar
R$799,00

Brinquedos
R$80,00

Brinquedos



Ações sociais 2021

Foi um ano onde continuamos parado devido a  pandemia, vimos

diminuir as doações intangíveis
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(EPI´s)



Eventos 2021

O que nos manteve ativo foram lives feitos pelo Instagram  e

assim mantivemos contato com nosso público, e tínhamos a

Escola do TIA feita pelo google meet, onde continuávamos

mantendo contato com nossos voluntários, e investir em

conhecimentos para eles.
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Finanças 2021

Nesse Ano tivemos uma queda drástica nas finanças, 

 tivemos que reinventar os bazares no formato online, e

realização de rifas, que foram os pontos fortes que

contribuíram para manter nossos trabalhos em dia
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Juros conta da caixa

Padrinhos TIA

Ações remuneradas



Plantões 2021
Nossos plantões foram todos comprometidos sendo mantidos

somente de forma online, onde tinhamos acesso somente no

Hospital Universitário Cajuru, e no final de 2021 tivemos um

plantão presencial em uma Casa de apoio a Idosos, onde fomos

paramentados e mantido distancias recomendada, também teve

um plantão  no Hospital Cajuru para a gravação do Video

Insititucional 
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FAMILIARES



Redes sociais 2021
Em 2021 nossa luta foi em manter a Ong ativa e viva no coração

dos nossos seguidores. 

68 POSTAGENS 
9.663 VIZUALIZAÇÕES
279 CURTIDAS 

20 C0MENTÁRIOS 
36 COMPARTILHAMENTOS 

98 POSTAGENS 
20.855 VIZUALIZAÇÕES
2.032 CURTIDAS 
285 COMENTÁRIOS 
173 VISITAS 
324 REPOSTS 

21 SALVOS 
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