A ORGANIZAÇÃO
Instituto Hahaha é uma organização sociocultural da
sociedade civil (OSC), que promove a arte do palhaço em
espaços de saúde e ambientes vulneráveis. Com a missão
de colocar o riso a serviço da vida,busca garantir o direito
e acesso à arte e à cultura para crianças, adolescentes,
adultos, idosos, seus familiares e profissionais de saúde.

HISTÓRIA
O Instituto HAHAHA foi criado em 2012 em Belo Horizonte,
inspirado na primeira organização de palhaços médicos
“Clown Care Unit” de Nova Iorque e com a expertise
de cinco anos de atuação na organização Doutores da
Alegria em Belo Horizonte.

Em 2014, foi reconhecido pela sociedade com a
condecoração de Honra ao Mérito pela Câmara dos
Vereadores de Belo Horizonte e prêmio de Gentileza
Urbana pelo Conselho Estadual de Arquitetura de MG. A
organização iniciou há oito anos atendendo 5 hospitais
públicos pediátricos. Atualmente, está presente em 10
instituições, expandindo o atendimento para idosos e
crianças e adolescentes acolhidos institucionalmente.

LINHA DO TEMPO
2012 - Fundação do Instituto Hahaha
2013 - Premiação de Honra ao Mérito da Câmara Municipal
Prêmio de Gentileza Urbana pelo Conselho Estadual de
Arquitetura de MG
I Mostra Hahaha
Instituições atendidas:
Santa Casa BH
Hospital da Baleia
Hospital das Clínicas - UFMG
Hospital Infantil João Paulo II - Rede Fhemig
Primeiro Espetáculo Roda HAHAHA
Primeiro Bloco Hahaha nos hospitais
Primeiro Cortejo Junino nos hospitais
Primeiro Cortejo Natalino nos hospitais
Registro como entidade do CMDCA - Conselho Municipal dos
Direitos das Crianças e Adolescentes - BH-MG
2014 - Expansão do atendimento para mais um hospital
Hospital João XXIII - Rede Fhemig

2015 - Espetáculo Auto de Natal
2017- Espetáculo: Dia Útil
Primeiro Expresso Hahaha - Conceição do Mato Dentro e
Santana do Riacho - MG
2018 - Registro como entidade do CMI - Conselho Municipal do
Idoso- BH-MG
2019 - Expansão do atendimento para o público idoso
Hospital Paulo de Tarso
Hospital da Baleia
Instituto Geriátrico Afonso Pena (IGAP)
2020 - Expansão atendimento para crianças e adolescentes em
unidades de Acolhimento Institucional em BH
Residência Artística em Ipatinga - MG
Instituições atendidas:
Casa dos Pequenos
Casa Tremedal
Hospital Márcio Cunha - FSFX

O campo de atuação abrange três eixos:

ATUAÇÃO

1. Intervenções artísticas. Consiste no programa de
intervenções artísticas de palhaços profissionais
em hospitais pediátricos e geriátricos, Instituições
de Longa Permanência para Idosos (ILPI’s);
2. Criações artísticas para além do hospital;
3. Formação. O Instituto promove formação artística
continuada para profissionais da equipe e tem
programas específicos de formação para pessoas
interessadas na arte da palhaçaria.

ONDE AS
INTERVENÇÕES
OCORREM?

Hospitais (atendimento a crianças e adolescentes)
● Hospital das Clinicas-UFMG - BH – MG
● Santa Casa BH - BH – MG
● Baleia - BH – MG
● João Paulo II - Rede Fhemig - BH – MG
● João XXIII - Rede Fhemig- BH – MG
Hospitais e ILPIs (atendimento a idosos)
● Instituto Geriátrico Afonso Pena - IGAP (desde 2019)
● Hospital da Baleia (desde 2019)
● Hospital Paulo de Tarso (desde 2019)
Expresso Hahaha
● Hospital Márcio Cunha - Ipatinga, MG (desde 2019)
Centro Cultural HAHAHA (desde 2012)
● Agenda artística na Sede

MODO DE AÇÃO
Utilizando a linguagem do palhaço com ênfase
no improviso, as intervenções são criadas em
tempo real, respeitando a realidade do espaço e
do público. O repertório único de cada artista são
a essência das intervenções que coloca o público
como protagonista da ação e da arte que ali se
cria. A proposta é que arte e saúde caminhem
juntas e inspirem as relações humanas dentro
de um hospital que equilibra diversas emoções.

OBJETIVOS \
RESULTADOS
ESPERADOS
•

Favorecer o acesso à cultura para o público em
espaços de vulnerabilidade social e de saúde;

•

Minimizar o impacto da hospitalização e
institucionalização de crianças, adolescentes
e idosos;

•

Contribuir para a humanização das relações nos
espaços atendidos;

•

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

INDICADORES E IMPACTOS
Para além do acesso à arte e cultura, as intervenções
artísticas promovem benefícios à saúde de crianças,
adolescente e idosos ao alterar o seu estado de
ânimo, estimula a criatividade e o lúdico diante das
adversidades vividas pelo adoecimento, a alimentação
e menor resistência aos procedimentos médicos.
De acordo com pesquisa do Instituto Fonte, após a visita
de palhaços profissionais crianças e adolescentes:

96,3%

85,4%

ficam mais à vontade com
o ambiente do hospital

apresentam
evidências clínicas
de melhora

77,7%

74,3%

se alimentam melhor

aceitam mais os exames
e procedimentos médicos

NÚMERO DE
ATENDIMENTOS

26.103

Crianças, adolescentes.

52.206

acompanhantes, seus
familiares e profissionais

De 2012 a 2019, cerca de

657.649

pessoas alcançadas diretamente.

“A arte e a cultura são maneiras de transformar realidades, de idealizar outras
possibilidades de existência, de ressignificar o enfrentamento às dificuldades.”

6.056
idosos

9.664

acompanhantes, seus
familiares e profissionais

OBJETIVOS DE
DESENVOLVIMENTO
SUSTENTÁVEL (ODS)
Este projeto contribui diretamente para os seguintes ODS.

CONTRAPARTIDAS
1. VISIBILIDADE DA MARCA

 Divulgação da logomarca do patrocinador no jaleco
●
de atuação dos palhaços nos espaços de atuação
- hospitais, ILPI´s e Unidades de Acolhimento
Institucional - do respectivo projeto.
● Reconhecimento público do patrocínio em todas
as oportunidades de mídia;

● Veiculação da marca patrocinadora nas peças de
comunicação impressas e online;
● Divulgação da marca patrocinadora nos spots
de apresentação dos espetáculos em teatros e
espaços cênicos;
● Divulgação do patrocínio nas redes sociais do
Instituto Hahaha.

CONTRAPARTIDAS
2. AÇÕES

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

CONTRAPARTIDAS
3. BENEFÍCIOS

● Ganho de Imagem Institucional;
● Reforço do papel social e cultural da empresa;
● Abatimento nos Impostos de Incentivo Fiscal à
Cultura (IRRF, ICMS);
● Retorno de mídia e visibilidade;
● Ações de contrapartida.

PARCEIROS

LEI FEDERAL DE
INCENTIVO À CULTURA - IRRF
Consiste na execução de ações focadas em intervenções
artísticas de artistas profissionais em hospitais públicos
de Belo Horizonte/MG e ações complementares, como
cortejos musicais de festas populares nos hospitais,
realização de Causos e Acasos e a capilarização das
intervenções artísticas de profissionais em hospitais
públicos de atendimento ao publico idoso e Instituições
de Longa Permanência para Idosos - ILPI’s de Belo
Horizonte/MG.

COMO APOIAR POR MEIO DA LEI
FEDERAL DE INCENTIVO À CULTURA
Dados conta bancária para depósito ou
transferência:
Valor do projeto R$2.021.158,00
PRONAC: 193086 - Plano Anual 2020 - Instituto
HAHAHA
Proponente: Instituto HAHAHA
CNPJ: 16.911.508/0001-81

Banco do Brasil - 001
Agência-3857-1
Conta Corrente: 34.569-5
Data da publicação no DOU:
-Aprovação / Autorização de captação de recursos: Diário Oficial da União
- Página 4 / Seção 1. Data: 11 de novembro de 2019
-Prorrogação da data para captação: Diário Oficial da União – Página /
Seção 1 Data: 16 de janeiro de 2020
Órgão de Fomento: Secretaria Especial da Cultura do Ministério da Cidadania
- Lei de Incentivo à Cultura

LEI ESTADUAL DE
INCENTIVO À CULTURA - ICMS
Consiste na atuação e execução de ações divididas em
3 eixos: Intervenções artísticas de artistas profissionais
em dois hospitais públicos da cidade de Belo Horizonte/
MG – Hospital João XXIII e Hospital João Paulo II (Rede
FHEMIG) – e um hospital da cidade de Ipatinga/MG
– Hospital Marcio Cunha da Fundação São Francisco
Xavier; Formação continuada da equipe artística do

Projeto e formação do “Módulo I – Iniciação à Palhaçaria
de Hospital”, para artistas profissionais; Produção e
apresentação de dois espetáculos “Zona de risco”
destinado ao público geral - uma apresentação em Belo
Horizonte/MG e uma apresentação em Ipatinga/MG.

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.
Número da aprovação: 2018.13609.0082 - Lei Estadual de Incentivo
à Cultura - ATO COPEFIC 034/2019 (Protocolo em 30/10/2019)
Prorrogação da Autorização de Captação para 20/12/2021
conforme ATO COPEFIC 037/2020 de 02/09/2020
Banco do Brasil: 001
Agência: 3857-1 Conta Corrente: 35.458-9

DADOS DO PROJETO
Título: Mais HAHAHA – Manutenção
Proponente: Instituto HAHAHA
CNPJ ou CPF: 16.911.508/0001-81
Número da aprovação: 2018.13609.0082 - Lei Estadual de Incentivo
à Cultura - ATO COPEFIC 034/2019
Data da publicação: 23/12/2019
Valor do projeto: R$ 750.000,00
Órgão de Fomento: Secretaria de Estado de Cultura e Turismo
de Minas Gerais - Lei Estadual de Incentivo à Cultura de Minas
Gerais / Incentivo Fiscal

FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA
E DO ADOLESCENTE (FMDCA) - FIA
A proposta do projeto A Palhaça vem Hoje?! tem como
objetivo principal ofertar capacitação cultural - A Arte
do Palhaço(a) - para meninas de 10 a 14 anos e 15 a 18
anos, com interesse em aprender e se aperfeiçoar na
Arte do Palhaço. Essa proposta tem como ponto focal
o recorte de gênero feminino como forma reparação da
construção histórica da mulher na sociedade.

COMO APOIAR PELO FUNDO MUNICIPAL
DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE (FMDCA)
O FMDCA 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 DO PROJETO
Título: A Palhaça Vem Hoje!?
Proponente: Instituto HAHAHA
CNPJ ou CPF: 16.911.508/0001-81
Número da aprovação: COMUNICADO CMDCA/BH Nº 62
DE 2019 - EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO CMDCA/
BH Nº 001/2019
Data da publicação no DOM: 26/09/2019
Valor do projeto: R$385.174,91*
Órgão de Fomento: Conselho Municipal dos Direitos da
Criança e do Adolescente de Belo Horizonte - CMDCA/BH

COMO APOIAR PELO FUNDO MUNICIPAL
DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE (FMDCA)
DADOS BANCÁRIOS
1 - Fazer transferência ou depósito bancário
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Projeto: A Palhaça Vem Hoje!?
Caixa Econômica Federal
Agência: 0093 - Operação 006 Conta corrente: 71112-4
CNPJ: 13.921.409/0001-92

2- Enviar comprovante de transferência para o Instituto
HAHAHA e FIA.
• contato@institutohahaha.org.br
• crianca@pbh.gov.br
Com as informações:
• Razão Social e CNPJ do destinador
• Endereço completo com CEP
• Nome do Projeto
• Cópia digitalizada do comprovante do depósito, data
e valor da destinação.
Os recibos serão entregues via e-mail, de acordo com a
identificação do depósito e a indicação do projeto.

FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO
O objetivo é promover o acesso à cultura, arte e cidadania
para idosos. Entre as ações previstas estão: intervenções
artísticas contínuas de palhaços profissionais para idosos
hospitalizados ou acolhidos em Instituições de Longa
Permanência para Idosos, e ações de coleta de histórias
com o público atendido para torná-las “Cenas Teatrais”
a serem apresentadas nas ILPI ́s e se tornarem parte da
criação de Espetáculo Artístico para o público em geral.

COMO APOIAR POR MEIO
DO FUNDO DO IDOSO
DADOS DO PROJETO

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.

Título: Minha História Virou Arte
Proponente: Instituto HAHAHA
CNPJ ou CPF: 16.911.508/0001-81
Número da aprovação: COMUNICADO CMI/BH Nº 07 DE
2019 - EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO CMI/BH Nº
001/2019
Data da publicação no DOM: 06/12/2019
Valor do projeto: R$ 718.187,50*
Órgão de Fomento: Conselho Municipal do Idoso de Belo
Horizonte - CMI/BH

COMO APOIAR POR MEIO
DO FUNDO DO IDOSO
DADOS BANCÁRIOS
1 - Fazer transferência ou depósito bancário
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Agência 0093 - Conta Corrente: 0071105-1
CNPJ 15.596.263/0001-82
OPERAÇÃO 006

2- Enviar comprovante de transferência para o Instituto
HAHAHA e Conselho do Idoso.
• contato@institutohahaha.org.br
• cmi.bh@pbh.gov.br
Com as informações:
• Razão Social e CNPJ do destinador
• Endereço completo com CEP
• Nome do Projeto
• Cópia digitalizada do comprovante do depósito, data
e valor da destinação.
•
Os recibos serão entregues via e-mail, de acordo com a
identificação do depósito e a indicação do projeto.

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

