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O Instituto HAHAHA é uma organização cultural não 
governamental, sem fins lucrativos, fundada em 2012.  
 
Nossa missão é colocar o riso a serviço da vida.
 
A Instituição é formada por artistas e gestores culturais 
que atuam no programa continuado de intervenções 
artísticas para crianças, adolescentes e idosos em 
situação de vulnerabilidade.

Nosso DNA
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Aonde atuamos Hospitais (atendimento as crianças e 
adolescentes)
• Hospital das Clínicas - UFMG
• Hospital Santa Casa BH
• Hospital da Baleia 
• Hospital Infantil João Paulo II
• Hospital João XXIII

Hospitais e ILPIs (atendimento a idosos)
• Cidade Ozanam Obra Unida da SSVP
• Lar Dona Paula da SSVP
• Instituto Geriátrico Afonso Pena - IGAP
• Hospital Paulo de Tarso

Expresso HAHAHA
Programa de expansão para cidades do 
interior de Minas Gerais 
  
Escola HAHAHA  
Atuação artística em escolas públicas 

Centro Cultural HAHAHA 
Agenda regular de ações culturais na sede

Minas Gerais



Cada hospital e instituição parceira recebe 
duas vezes por semana, durante todo o ano, a 
visita de uma dupla de palhaços profissionais, 
chamados de “besteirologistas”.

O Programa é estruturado para acontecer 
continuadamente para criar vínculos que trazem 
resultados efetivos para crianças, adolescentes, 
idosos, acompanhantes e profissionais da 
saúde.
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Programa de 
Intervenções 
artísticas
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318.676

      HAHAHA em 
milhares de risadas!

Desde a fundação em 2012,  uma  multidão de 
sorrisos foi alcançada.

Pessoas tiveram experiência direta com o trabalho.

Crianças e adolescentes
foram atendidas.

Familiares, acompanhantes e
profissionais de saúde

foram contagiado pelo riso.

159.338

478.014
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Resultados
Pesquisa de impacto realizada com crianças, pais e profissionais de saúde
nos hospitais atendidos mostra resultados surpreendentes:

Fonte: Instituto Fonte

87,6%
das crianças pedem a 
volta dos palhaços;

89,2%
das crianças ficam mais 

colaborativas com os 
profissionais da saúde

85,4%
das crianças apresentam 
evidências clínicas de 

melhoras

96,3%
das crianças ficam 

mais à vontade com o 
trabalho no hospital
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Como apoiar por meio da Lei 
Federal de Incentivo à Cultura

Valor do projeto R$1.548.661,41 
PRONAC 184109- Plano Anual 2019 - 7 anos HAHAHA 
CNPJ: 16.911.508/0001-81 
Banco do Brasil - 001 
Agência-3857-1 
Conta Corrente: 33324-7 
Art. 18 (100% de isenção fiscal) IRRF– Imposto sobre a renda retido na fonte. 

De âmbito federal, a verba de Imposto de Renda 
anual é utilizada para patrocinar projetos culturais. 
As pessoas jurídicas tributadas com base no lucro 
real, poderão deduzir do imposto de renda devido, 
os seguintes percentuais dos valores efetivamente 
destinados, no período de apuração, a projetos 
culturais: 100% de isenção do valor investido.  (artigo 
18.) A dedução  fiscal do patrocinador não poderá 
ultrapassar a 4% do IR PJ e 6% do IR PF devido.

Dados conta bancária para depósito ou transferência: 

DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO Nº 206, P. 17, SEÇÃO 1. 25 
DE OUTUBRO DE 2018
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O Plano Anual 2019 - HAHAHA PARA TODOS, consiste na 
atuação e execução das seguintes ações:

Lei Rouanet 

• Intervenções artísticas de palhaços profissionais nas 
pediatrias em 6 Hospitais Públicos e em 2 Escolas 
Públicas de Belo Horizonte/MG.

• Expresso HAHAHA - expansão do trabalho para 
três cidades do interior de Minas Gerais e/ou região 
metropolitana de Belo Horizonte/MG;

• Espetáculos - Produção e execução de 2 espetáculos 
destinados ao público em geral “Auto de Natal”, “Zona de 
Risco” e quatro  eventos na sede do Instituto; 

• Oficinas artísticas voltados para profissionalização e 
empreendedorismo cultural; 
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Como apoiar por meio do 
Fundo do Idoso

O Fundo tem por objetivo financiar programas e ações que assegurem os 
direitos sociais do idoso. Pessoas jurídicas, optantes pelo Lucro Real, podem 
doar até 1% do Imposto de Renda devido para o projeto do Instituto HAHAHA.

Projeto: Riso para todos - Intervenções Artísticas para o 
público idoso hospitalizado e em acolhimento
de Longa Permanência para Idosos (ILPI)
Valor do projeto R$483.125,00
Fundo Municipal do Idoso
CNPJ: 15.596.263/0001-82
Caixa Econômica Federal | Operação: 006
Agência: 0093 Conta Corrente: 0071105-1

Dados conta bancária para depósito ou transferência: 
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O projeto “Riso para todos - Intervenções Artísticas 
para o público idoso hospitalizado e em acolhimento 
de Longa Permanência para Idosos (ILPI)” consiste 
na intervenção artística de palhaços profissionais do 
Instituto HAHAHA para  idosos de quatro instituições de 
Belo Horizonte.  
 
Utiliza-se a “arte do palhaço” e a técnica de ação do  
“jogo do improviso” para ressignificar situações de 
vulnerabilidades, demandas reais como privações de 
direitos, doenças, tristezas, rompimento de vínculos, 
abandono, o risco de vida, as deficiências, limitações e 
outras condições. 

Riso para todos!
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• Favorecer o acesso à cultura 
para o público em espaços de 
vulnerabilidade social e de saúde;

• Minimizar o impacto da 
hospitalização e institucionalização

• Sensibilizar sobre a importância da 
arte no fortalecimento e promoção 
da cidadania.

Resultados esperados
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Como apoiar por meio Fundo da 
criança e adolescente (FIA)

O  FIA  tem como objetivo financiar projetos que atuem na garantia da promoção, 
proteção e defesa dos direitos da criança e do adolescente. Pessoas jurídicas, optantes 
pelo Lucro Real, podem doar até 1% do Imposto de Renda devido para o projeto do 
Instituto HAHAHA.

Dados conta bancária para depósito ou transferência: 
 
Projeto: “Mais HAHAHA” em Belo Horizonte 
Caixa Econômica Federal
Agência: 0093 - Operação 006 - Conta corrente: 71112-4
CNPJ: 13.921.409/0001-92 
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Fundo da  Criança e do 
Adolescente

O projeto “Mais Hahaha” tem os seguintes 
objetivos: 

• Realizar durante um ano, duas visitas 
semanais de palhaços besteirologistas no 
Hospital das Clínicas - UFMG e na Santa 
Casa BH. 

• Levar a cultura para dentro dos hospitais 
por meio da realização de três cortejos 
(Carnaval, Festa Junina e Natal)
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Como apoiar por meio da   Lei 
Estadual de Cultura / ICMS
O contribuinte do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação 
de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte 
Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS - que 
apoiar financeiramente o Instituto HAHAHA poderá deduzir do 
valor do imposto devido mensalmente os recursos aplicados no 
projeto. 

Dados do Projeto Lei Estadual de Cultura (ICMS)  
Número Protocolo: 0461/001/2017
Nome do Empreendedor Cultural: Instituto HAHAHA 
Nome do Projeto: Riso para Todos! Manutenção Instituto 
HAHAHA  
Município: Belo Horizonte  
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Lei Estadual - ICMS
O projeto “Riso para todos! - Manutenção Instituto 
HAHAHA” tem como objetivo garantir a manutenção 
artística e estrutura de funcionamento do Instituto 
HAHAHA para o período de 12 meses e 
tem os seguintes eixos: 

• Atuação Artística em Hospitais Públicos durante  
12 meses

• Manifestações artísticas na sede – Grade regular 
de programação durante 10 meses em Belo 
Horizonte.

• Expresso HAHAHA  - Módulos ao longo de 12 
meses em cidades da Região do Vale do Rio Doce, 
incluindo Vale do Aço e Região Metropolitana de 
Belo Horizonte.
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Benefícios
Sua empresa pode patrocinar ações culturais, sem custo e 
também ter como contrapartida toda a publicidade da sua marca 
como fomentadora da Cultura.

• Ganho de Imagem Institucional; 

• Reforço do papel social da empresa; 
 
• Abatimento nos Impostos de Renda; 

• Retorno de mídia e visibilidade; 
 
• Ações de contrapartida.

Contrapartida
•  Ações sob medida: intervenções artísticas criadas a partir das necessidades 

de sua empresa.
• Riso 9000: visitas de palhaços ao ambiente de trabalho.
•  Palhestras: realizada por um palhaço,  temas sérios podem virar uma comédia 

de aprendizado.  
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Hospitais:
•  Logomarca no jaleco do palhaço besteirologista; 

Sede/Espaço Cultural em Belo Horizonte:
• Banner permanente durante o período do patrocínio 

•  Banner em todas as ações a serem realizadas na sede e nos 
teatros/spot de abertura dos espetáculos citando patrocínio 

•  Logomarca nas peças impressas e virtuais de divulgação dos 
espetáculos e ações do Instituto HAHAHA/citação  em todos 
os releases a serem enviados para a Imprensa;

Jalecos - Besteirologistas

Banner

Espaços de visibilidade 
da marca
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Website – Instituto HAHAHA:
• Logomarca no banner da homepage;

Gazeta – Instituto HAHAHA:
• Logomarca na Gazeta – disparos mensais;

Mídia espontânea – Internet e Redes Sociais

As contrapartidas serão entregues de acordo 
com os valores investidos.

Gazeta HaHaHa

Website - Instituto HaHaHa



(31) 3889-9643
(31) 98684-7459
contato@institutohahaha.org.br

@institutohahaha


