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RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS TRIMESTRAL
1º Relatório Trimestral - Captação – Mais HAHAHA

Organização da sociedade civil: Instituto HAHAHA
Relatório referente ao Primeiro Trimestre
Nome do Projeto: “Mais HAHAHA”
Período de Execução: Novembro/2019 a Maio/2021
e-mail: contato@institutohahaha.org.br
Telefone: 031-3889-9643

NÚMEROS DE ATENDIMENTOS
(NOVEMBRO 2019 A JANEIRO 2020)
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FINANCEIRO
Resumo financeiro
1° trimestre

Aporte

Nov/19
Dez/19
Jan/20

R$ 59.525,96
R$
R$
-

Rendimentos
R$
R$
R$

24,12
82,73
52,89

O projeto teve início com o aporte de R$ 59.525,96 no dia
19/11/2019, no mês de novembro tivemos rendimentos
financeiros de R$ 24,12 ficando com a receita total de
R$ 59.550,08, as despesas em novembro total fora R$
14.147,30 – ocorreram despesas indevidas no mês com
encargos bancários no valor de R$ 57,00, finalizando o
mês com o saldo R$ 45.402,78

Total
R$ 59.550,08
R$ 45.485,51
R$ 27.887,93

Despesas

Saldo da conta

R$ 14.147,30 R$ 45.402,78
R$ 17.650,47 R$ 27.835,04
R$ 9.065,15 R$ 18.822,78

No mês de dezembro e janeiro não ocorreram aportes,
tivemos rendimentos financeiro de R$ 82,73 e R$ 52,89
respectivamente, e as despesas de R$ 17.207,14 e R$
9.065,15 respectivamente, finalizamos os meses com os
saldos de R$ 18.475,66 – ocorreram despesas indevidas
no mês com encargos bancários no valor de R$ 66,50
e 38,00 respectivamente - finalizando o 1° trimestre do
projeto com o saldo de R$ 18.822,78.

No mês de janeiro foram pagos 4 artistas porque tivemos
um atraso no recebimento da nota, o pagamento foi feito
no começo do mês seguinte.

1° trimestre

Despesas
indevidas

Nov/19

R$ 57,00

Dez/19

R$ 66,50

Jan/20

R$ 38,00

Total

R$ 161,50

Os encargos indevidos cobrados pela Caixa Econômica
somados no 1° trimestre de R$ 161,50, serão sanados
segundo a agência no próximo mês.
Em novembro foi feita a aquisição de 2 computadores para
uso da entidade no projeto.

COMUNICAÇÃO
Instituto Hahaha tem o compromisso de manter e fortalecer
um diálogo claro e transparente com a sociedade e o público
atendido, as empresas patrocinadoras e os mantenedores
do trabalho. Para isso, o setor de comunicação do Instituto
Hahaha atua na assessoria de imprensa e comunicação
organizacional. Entre as atividades desempenhadas, estão a
produção de conteúdo para site, newsletter, Jornal HAHAHA,
produção e gestão de redes sociais, identidade visual para
materiais gráficos, impressos ou digitais.
Entre os produtos contínuos, está o Jornal HAHAHA, que contém
os números de atendimentos e histórias reais do que acontece na
relação entre os artistas palhaços com as crianças e adolescentes,
fixado mensalmente em todas as instituições atendidas. A Gazeta
é um e-mail marketing enviado mensalmente para cerca de 3.668
contatos, e contém informações sobre eventos, link do jornal,
link do relatório, convites, e outras informações relevantes. O
registro fotográfico das atividades é realizado, pelo menos três
vezes ao ano, em cada hospital e instituição atendida, e tem como
norteador o cuidado e preparação dos profissionais para essa

captação de imagem ser clara, respeitosa e cuidadosa diante
dos ambientes de vulnerabilidade de cada espaço atendido.
Cada registro tem a autorização da pessoa responsável e o
retorno do Instituto posterior com o envio do registro.
Nas redes sociais, o Instituto tem mais de 195.122 pessoas que
acompanham as publicações no Facebook do Instituto Hahaha
e mais de 10,4 mil no Instagram. Diante disso, é produzido
um conteúdo diário que faz uma ponte com a população e as
ações executadas pela organização. Em relação à imprensa,
o Instituto dispõem de assessoria de imprensa para divulgar
releases, realizar follow up, além do acompanhamento,
orientação e realização de clipping de todo o material divulgado.
A Comunicação também é responsável pela prestação de contas
relacionada à visibilidade, que comprove as ações e demonstrem
os resultados para as instituições, patrocinadores, empresas
e para o público em geral acompanhar com transparência às
ações executadas pela instituição.

@institutohahaha
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JORNAIS
Tem notícias que só aparecem nas paredes dos hospitais
onde o Instituto HAHAHA atua. O jornal HAHAHA tem edições
mensais com as seções Causos e Acausos, Boca de Balde,
Filobobosofia, Tagarologia, entre outras. Ele fica exposto nos
corredores dos cinco hospitais que atendemos e disponível para
download no nosso site. Este é o dispositivo escolhido pelos
artistas para soltar o verbo e compartilhar as preciosidades
que eles vivenciam no dia-a-dia hospitalar.
Periodicidade: mensal
Distribuição: física nos hospitais e acesso virtual no site
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É hora de tirar o que atravanca, e voar!

228
JOÃO XXIII
(REDE FHEMIG)

Quem é,
quem é
Para chegar até ele, vamos a cavalo
Ao encontrá-lo, o saudamos com reverência
Para pronunciarmos palavras a ele, falamos em versos
Seu pai é um rei exigente mas de boas gargalhadas
Quem é, quem é?
Ele sabe até falar inglês
Foi visto no João XXIII dando uns rolês

BOCA DE BALDE
Não queria falar, eu juro! Mas essa Santa Casa de
Misericórdia BH é uma destruidora de corações!
Primeiro, foi o Dr. Canhoto e sua paixão avassaladora
pela Natalya que já rendeu inumeráveis canções e
desmaios corredor a fora. Sempre que ele coloca os
olhos sobre ela, as pernas amolecem tocam sinos
e borboletas saem pela boca do dito cujo. Agora, é
Dra. Zabeinha que tem um troço quando ele aparece.
Breno. Alto, forte e sensual. Com seu cavanhaque e
aquela voz de tremer o peito de qualquer cidadão.
Ficamos sabendo (não sei quem fui que disse) que ela
já até fez promessa pra Santo Antônio, amarração de
amor e colocou o nome dele num papel que guarda
dentro da gaveta das calçolas! Estamos de olho para
ver quem desencalha primeiro! Aguardem novas
fofocas, ops, quer dizer informações sigilosas, sobre
o desdobramento dessas desventuras amorosas de
nossos doutores!
Dr. Canhoto

pobrezinho e concluiu: “Ele está com a asa quebrada,
precisamos fazer cirurgia”! Dr. Canhoto e eu, Dra.
Zabeinha, desmaiamos. Bruno, porém pegou Blue e o
colocou na maca, sacou duas tiras de esparadrapo, um
palito de picolé, virou, mexeu, sacudiu, fez respiração
boca a boca e pronto: a asa está pronta!
Depois de toda essa aventura, ele receitou três gotas
de Dipirona doce e 8 grãos de alpiste. Não pode
correr nem voar, tem que ﬁcar quietinho. E o mais
importante: parar de tomar da água que passarinho
não bebe! Dadas as recomendações, Blue se aninhou
no meu sovaco e está aqui: quietinho, quietinho.
Dra. Zabeinha

GARANTA A CONTINUIDADE
DO TRABALHO
Somos uma organização sociocultural
da sociedade civil, que promove
intervenções artísticas de forma
contínua e individualizada. Até hoje,
levamos mais saúde por meio do riso
para 597.787 mil pessoas.
Em 2020, queremos continuar com a
nossa atuação e precisamos do seu apoio!
Acesse institutohahaha.org.br e doe!
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MÊS DE NOVEMBRO
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Boa leitura.

EMERGÊNCIA

No meio do corredor da ala B da Santa Casa estava
a maior autoridade em passarinhos, o menino Bruno.
Ele, com sua grande sapiência, rapidamente analisou o
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Neste mês quente, os médicos besteirologistas pegaram fogo,
no que tange à calor humano. Nos encontros com o outro, rolou
outlet do riso, passarinho curado, e paixões, muitas paixões. E
foi com a leveza, a astúcia, e a rapidez, como a dos pássaros,
que os besteirologistas jogaram a dor, a solidão e a tristeza
pra fora dos hospitais, a cada visita. Como diz Mario Quintana:
“atravancando meu caminho, eles passarão… Eu passarinho!”.

Foto: Fabiano Lana

Todos a postos, todos a postos! Preparem suas
luvas, capotes, anestesias, instrumentos cirúrgicos
e crocs: temos uma urgência! Nosso querido e amado
passarinho azul, o Blue, vinha alegremente para o
trabalho quando em um voo rasante deu com o bico
na árvore. Dali saiu rolando árvore abaixo, bateu em
dois galhos, tropeçou em um ninho e quando já estava
todo lascado caiu numa poça d´água. Ali, ﬁcou imóvel.
Sua sorte é que Dr. Canhoto, também indo trabalhar,
viu o coitado nessa situação e o colocou debaixo do
braço e correram para o hospital.
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O que tem no
bolso do jaleco?
Se tem algo, ou melhor, alguém , que eu sempre carrego
no meu jaleco - ainda que eu acho não seja permitido
animais entrarem no hospital sem autorização - esse
alguém é um porquinho. Ele é de borracha mas ele
ronca. É um fofo mas dá umas escapulidas dentro
dos hospitais. Já o encontrei dentro de cobertores,
debaixo da cama, dentro do banheiro...
Um dia, se não fosse Dona Graça, que limpava a
enfermaria, e o resgatasse, nem sei o que seria de
mim! Ela chegou com ele, embrulhadinho na toalha
de papel, até banho deu nele! Falar nisso, de vez
enquando aproveito as pias do hospital pra manter
o banho em dia. Ah, às vezes, ele alivia o medo que
criança tem dos doutores besterologistas e rouba até
gargalhada com aquele ronco! Não ﬁco sem ele, e
o bichinho cabe no meu bolso do jaleco, vê se pode!
Dra. Rosa

EDITORI..UAU!

Dezembro chegou, e a cidade expressa isso de todas as formas:
luzes, decoração, músicas natalinas, troca de presentes, e
retrospectivas de ano. Para nós, é um tempo de encerramento de
ciclo e celebração. E o mais importante é valorizar e agradecer
cada sorriso, troca de olhar e encontro com quem esbarramos
ou trupicamos neste 2019. Nossa forma de comemorar com
você é levar os cortejos natalinos, que contam a história mais
famosa do mundo de uma forma inusitada.
Boa leitura!

Outlet Hahaha! O preço da cueca do Dr. Mulambo foi
rebaixada. Já a calçola da Dra. Suzette tem função
multiuso e pode ser usada como coador de café extra
forte, fortíssimo. Extra! Extra! Pode chegar freguês!
Tem Marmita de Risoto e injeção de groselha geladinha
do Alﬁnete!!! Não percam a oferta de turismo: Dr.
Rabisco tá oferecendo pacotes de viagem astral, mas
é sem volta. Adquira todos esses produtos a preço
de Custódio, em até 10x no cartão da Dra. Xuleta.
De brinde você ainda ganha uma mecha de cabelo
do Dr. Durval.
Consulte as condições e se entregue!
Dr. Alﬁnete

•
•

Contribua mensalmente
Doe um valor único

Passe a câmera sobre
o código e saiba mais
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Começou um ano novinho em folha, as férias acabaram, novas
duplas de palhaços se formam para atender cada espaço. Nesta
página (quase) em branco que é 2020, queremos escrever com
você um ano no qual o riso esteja a serviço da vida. Por aqui,
compartilhamos as boas novas: inauguramos o atendimento
dos palhaços em duas Unidades de Acolhimento Institucional
de Belo Horizonte: a Casa Tremedal e a Casa dos Pequenos; o
“BlocoHahaha”estáchegando,carregandoaenergiacontagiante
da maior festa popular brasileira, o carnaval. Boa leitura!

Um Gênio!

Fotos: Carol Reis

A BUSCA
Existe uma chave que abre portas ultrassecretas dentro
dos hospitais. Para encontrá-la, é necessário um mapa.
Mapa este que os palhaços médicos geralmente têm
guardado na memória. Seguindo as pegadas destes
doutores elegantérrimos, geralmente acompanhada
por música, você saberá por onde começar essa
intensa busca da chave.
A cintura começa a ﬁcar mais solta, e os pés criam
vida própria. O famoso ‘’remexer o esqueleto’’ é o guia
desta aventura. É o aprendizado de fazer da queda
um passo de dança. E continuar a procura, a procura
que te leva para o nariz vermelho, que te leva para
o sorriso, que te leva para o encontro. O encontro
da chave que abre portas da imaginação. E é nesse
imaginário que o presente de ﬁm de ano acontece
a todo vapor, na troca de olhares do Bem-te-vi Bemte-vi, tô te vendo tô te vendo.
Dr. Rabisco

Precisamos de você em 2020! Para o nosso trabalho acontecer
aqui, toda semana, durante o ano inteiro, contamos com
pessoas e empresas que contribuem para a continuidade
do Instituto Hahaha. Participe da nossa campanha e leve
mais riso para os hospitais no próximo ano!
Destine até 6% do Imposto de Renda para o Instituto, sem
pagar nada a mais por isso, se você faz declaração de IR
completa.

CLIMA TEMPO

188

MPANHA 2019
AM
CA
Desclassiﬁcados
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Cabô férias
As férias acabaram e eu ﬁco imaginando o que
cada besterologista andou fazendo nesses dias
de folga. Eu já estava com saudade. Para minha
alegria a reencontrei no Hospital da Baleia, que
é todo rodeado por árvores, mata e plantas.
Assim, no meio dessa natureza toda, ela surgiu
com passos leves e ágeis como de uma ave,
uma postura ereta que parecia que ela andava
equilibrando um livro na cabeça. E a roupa?,
ah… um clássico preto e branco, de bolinhas,
ou como ela mesmo dIz: um poá. Se você ainda
não sabe de quem estou falando, basta lembrar
qual é a doutora mais elegante do Instituto
Hahaha, ninguém mais que Dra. Suzette Marie!
Estávamos a iniciar os atendimentos, mas antes
de tudo ela resolveu me ensinar a cumprimentar
as pessoas. Parecia ter feito algum curso de
férias de etiqueta em Paris ou no YouTube, e
começou a me explicar fazendo demonstrações.

“Você deve fazer assim”, disse. Dra. Suzette
dobrou o tronco e inclinou o pescoço pra frente.
Depois juntou os braços perto da costela que
ﬁcou, como se ela tivesse asas, e o traseiro para
trás ﬁcou parecendo uma cauda! Aquela médica
fazendo aquilo com uma roupa cheia de bolinhas
brancas. Eu não sei o que aconteceu, mas eu de
repente comecei a ver foi uma galinha d’angola
em vez da Dra. Suzette. Aquilo foi engraçado,
não só eu mas todo mundo ria. Eu pedia pra
ela repetir como que fazia o cumprimento e
todos ríamos mais ainda. Então, sinceramente
comentei: “Dra. Suzette, você tá parecendo é
uma galinha! Com essa roupa e esse jeito é da
raça d’angola”. Ela ﬁcou brava e saiu correndo
feito bicho atrás de mim!
Dra. Rosa
Artista: Daniela Rosa

Bloco hahaha
Alô, alô, o natal está chegando!
O Instituto Hahaha promove o Cortejo de Natal, levando o espírito natalino que
contagia a cidade no mês de dezembro para toda a comunidade hospitalar!
Cortejos natalinos
16/12 - Hospital Santa Casa BH
17/12 - Hospital da Baleia
18/12 - Hospital Paulo de Tarso
19/12 - Hospital das Clínicas - UFMG
20/12 - Hospital João XXIII e Hospital Infantil João Paulo II (Rede Fhemig)

Já preparou sua máscara? fantasia? e remelexo? já
aprendeu a paródia criada exclusivamente para vocês?
Segura que o Bloco Hahaha está chegando, minha gente!
14/02 - Hospital João XXIII - Rede Fhemig - 10h
14/02 - Hospital Infantil João Paulo II - 11h
17/02 - Santa Casa BH - 10h
18/02 - Hospital da Baleia - 10h
18/02 - Casa dos Pequenos - 14h30
19/02 - Casa Tremedal - 17h
20/02 - Hospital das Clínicas UFMG - 10h

E num é que rolou um Quiz lá na Tremedal? Dr. Marmita bem que
quis ganhar, mas não rolou. Tentou, tentou e tentou. Mas, nem
com ajuda as perguntas acertou! Pergunta atrás de pergunta,
até as fáceis ele errou. Já a Dra. Rosa, essa sim se destacou!
Tinha que ver. Cada raciocínio lindo que ela maravilhosamente
demonstrou. Das perguntas fácies às difíceis, a Dra. Rosa
arrasou. Mas, o destaque, o prêmio revelação, o cérebro mais
rápido e preciso, foi o dele, o jogador campeão. Para além de
acertar, ele explicava para todo mundo as perguntas, desenhava
as respostas, encenava como um ator merecedor de um oscar,
e somente depois dava corretamente as respostas! Que mente
sagaz tem esse rapaz! Prometo que no próximo jogo estarei
bem mais preparado! Até voltei a estudar. Tô lendo um monte
de revistas em quadrinhos, receitas de comida e bulas de
remédio. Você não perde por esperar! Prometo que no próximo
Quiz, eu não ﬁco em último lugar!
Dr. Marmita
Artista: Rogério Gomes

Brota no plantão
(Paródia da música Tudo OK de Thiaguinho MT)
Brotamos no hospital
Para alegria de vocês (x2)
Jaleco tá ok
Sapato tá ok
Mão limpa tá ok
Acesso tá ok
Olha o tratamento
Que eu trago para vocês (x2)
Pezinho tá ok
Joelho tá ok
Cintura tá ok
Ombrinho tá ok
Agora eu quero ver
O rebolado de vocês (x2)
Publique um vídeo cantando a
paródia, marque o @institutohahaha
nas redes sociais e coloque a
Hashtag #BlocoHahaha.

NEWSLETTER
Periodicidade: mensal
Qnt. abertura: 10,86%
Público: 3.668 contatos

IMPRENSA
2019

2020

Portais Online

TV

Rádio

Impresso

No período de novembro de 2019 a janeiro de 2020, a fim
de gerar mídia espontânea nos eventos relacionados
à crianças e adolescentes foram contatados diversos
veículos para a divulgação do Espetáculo Auto de
Natal e Cortejo Auto de Natal.

17

5

3

2

Números de releases enviados à imprensa: 2 releases
• Espetáculo gratuito no Santa Tereza neste fim de
semana - 12/12
• Instituto Hahaha leva o natal para hospitais de BH
- 17/12

O OLHAR DO OUTRO
SOBRE O TRABALHO
Por trás desses palhaços, vestidos de médicos, que vira e
mexe batem a cara na porta, existe um alto grau de seriedade,
comprometimento social e profissional. Fundado a partir do
desejo de promover mais saúde por meio do riso, o Instituto
Hahaha criou sua própria identidade e método de trabalho
e conquistou autoridade na ocupação cultural de palhaços
profissionais em hospitais.
Contagiar com o riso foi apenas o primeiro passo, constatado
o efeito terapêutico do riso, era hora de formar mais palhaços
em hospitais por meio de cursos e para disseminar a missão.
Isso tudo foi reconhecido pela sociedade com a condecoração
de Honra ao Mérito em 2014 pela Câmara dos Vereadores
de Minas Gerais. Trabalho concluído? Nem pensar. Como
garantir que todas as pessoas hospitalizadas aproveitassem
as grandes festas realizadas pela cidade? Levar as festas
até elas, é claro! Carnaval? O Bloco Hahaha leva a folia. Festa

Junina? Harrraiá do Hahaha prepara uma quadrilha cheia
de balancê. Natal? Ah, o cortejo Auto de Natal aquece os
corações pelos corredores das instituições.
Obstáculos são iminentes quando refere-se à cultura e à saúde,
mas foi hora de se reestruturar para aprender a lidar com tais
dificuldades. Planos milimetricamente planejados e no papel,
saíram na missão de achar mais gente que também acreditasse
que existe cura por meio da arte e que eram capazes de fazer
isso. Mais apoio, mais confiança, hora de crescer! Novas
instituições, novos públicos, novos profissionais de diferentes
áreas. Agora deu, né? Mas claro que não! Horizontes foram
ampliados. Ipatinga, prepare-se para receber essa injeção de
ânimo Hahaha 345 mg! Que venham mais sete anos, mais
600 mil atendimentos, mais direitos que assegurem a cultura
e a saúde para todos, mais Hahaha!
Dr. Sérgio Diniz Guerra

A Unidade de Pediatria do HC/UFMG sempre foi e será
um ambiente aberto para realização de todas ações para
minimizar a passagem dos nossos pacientes no hospital.Tive
o prazer de estar na pediatria quando este projeto chegou no
hospital para transformar momento de tristeza em magia.
A presença de vocês torna tudo mais leve, mais alegre e
harmonioso. As ações em datas festivas são aguardadas
com muita entusiasmo não só pelos pacientes, mas sim, por
toda comunidade hospitalar (servidores,acompanhantes,
visitantes e equipe acadêmica). Duas palavra define este
projeto “profissionalismo e doação”. O que me chama mais
atenção, é a aceitação do publico. Momento mágico que
transforma a tristeza em Alegria.

Regina Celi Marques de Almeida
Chefe da unidade de Pediatria
HC/UFMG-Filial Ebserh

DIÁRIO DE BORDO
Adultismo
Recentemente, Dr. Alfinete e Dr. Suzette descobriram
um surto de “adultismo” no Hospital das Clínicas.
Esse terrível distúrbio pode afetar qualquer um. A
moléstia provoca um crescimento repentino e é
capaz de inibir a nossa criança interior. Felizmente,
os exames e medicamentos aplicados pelos médicos
besterológicos tem tido êxito na cura da enfermidade.
O primeiro passo é medir o paciente, caso sejam necessárias
duas fitas métricas, a dica é dar um “nózim” na ponta, mas
com isso a suspeita aumenta. Em seguida, deve-se aplicar
os testes da bolha de sabão. Se o paciente não responder
aos estímulos, o mais indicado é a “ultrassonografia de
baixa frequência” em Si menor. Alguns estudos afirmam
que conversar com o paciente na língua dos bebês pode
amenizar os sintomas do adultismo.

Em caso de cirurgia, o procedimento é simples: Em
primeiro lugar deve-se anestesiar o paciente (de
preferência com a calçola da Dr. Suzette, que já viu
de tudo nessa vida). Na sequência, induzir o paciente
ao coma balas, doces, e chocolate. O paciente pode
sentir uma leve indisposição no final da operação
após o arrancamento das preocupações como: conta
de água, carteira de trabalho e a fatura do cartão de
crédito. Todos os resíduos devem ser levados para
biópsia e posteriormente rejeitados.
Texto: Dr. Alfinete (Rafael Protzner)
Local: Hospital das Clínicas - UFMG

HOSPITAL
DAS CLÍNICAS

EMERGÊNCIA
Todos a postos, todos a postos! Preparem suas
luvas, capotes, anestesias, instrumentos cirúrgicos e
crocs: temos uma urgência! Nosso querido e amado
passarinho azul, o Blue, vinha alegremente para o
trabalho quando em um voo rasante deu com o bico
na árvore. Dali saiu rolando árvore abaixo, bateu em
dois galhos, tropeçou em um ninho e quando já estava
todo lascado caiu numa poça d´água. Ali, ficou imóvel.
Sua sorte é que Dr. Canhoto, também indo trabalhar,
viu o coitado nessa situação e o colocou debaixo do
braço e correram para o hospital.
No meio do corredor da ala B da Santa Casa, estava
a maior autoridade em passarinhos, o menino Bruno.
Ele, com sua grande sapiência, rapidamente analisou o

pobrezinho e concluiu: “Ele está com a asa quebrada,
precisamos fazer cirurgia”! Dr. Canhoto e eu, Dra.
Zabeinha, desmaiamos. Bruno, porém pegou Blue e o
colocou na maca, sacou duas tiras de esparadrapo, um
palito de picolé, virou, mexeu, sacudiu, fez respiração
boca a boca e pronto: a asa está pronta!
Depois de toda essa aventura, ele receitou três gotas
de Dipirona doce e 8 grãos de alpiste. Não pode correr
nem voar, tem que ficar quietinho. E o mais importante:
parar de tomar da água que passarinho não bebe!
Dadas as recomendações, Blue se aninhou no meu
sovaco e está aqui: quietinho, quietinho.
Texto: Dra. Zabeinha (Juliene Lellis)
Local: Santa Casa BH

SANTA
CASA

DOCUMENTOS
COMPROBATÓRIOS

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Código

Nome da Agência

GUAJAJARAS, MG

Operação

0094

Fundo

5948

CNPJ do Fundo

CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP

Emissão

06/01/2020

Início das Atividades do Fundo

10.551.370/0001-70

09/09/2013

Rentabilidade do Fundo
No Mês(%)
0,2669

No Ano(%)
4,6319

Nos Últimos 12 Meses(%)
4,6319

Cota em: 29/11/2019
1,680480

Cota em: 31/12/2019
1,684966

Administradora
Nome

Caixa Econômica Federal

Endereço

SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF

CNPJ da Administradora

00.360.305/0001-04

Cliente
Nome

INSTITUTO HAHAHA

Análise do Perfil do Investidor

CPF/CNPJ

16.911.508/0001-81

Conta Corrente

003.00003511-1

Data da Avaliação

Mês/Ano

12/2019

Folha

01/01

Resumo da Movimentação
Histórico

Saldo Anterior
Aplicações
Resgates
Rendimento Bruto no Mês
IRRF
IOF
Taxa de Saída
Saldo Bruto*
Resgate Bruto em Trânsito*

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Valor em R$
44.025,30C
0,00
16.272,99D
97,28C
4,83D
9,72D
0,00
27.835,04C
0,00

Qtde de Cotas

26.198,047814
0,000000
9.678,402232

16.519,645582

Movimentação Detalhada
Data

Histórico

05 / 12

RESGATE
IRRF
IOF
RESGATE
IRRF
IOF
RESGATE
IRRF
IOF
RESGATE
IRRF
IOF
RESGATE
IRRF
IOF
RESGATE
IRRF
IOF
RESGATE
IRRF
IOF

09 / 12
10 / 12
16 / 12
17 / 12
18 / 12
19 / 12

Dados de Tributação

Valor R$
57,00D
0,00
0,04D
2.988,17D
0,40D
2,19D
1.443,98D
0,23D
1,09D
2.524,17D
0,77D
1,53D
4.588,00D
1,58D
2,56D
2.147,50D
0,81D
1,11D
2.524,17D
1,04D
1,20D

Ouvidoria:

Endereço Eletrônico:

0800 725 7474

859,225316
1.501,213315
2.728,288718
1.276,871533
1.500,643934

IRRF
4,83

Serviço de Atendimento ao Cotista
Endereço para Correspondência:

1.778,232156

21,12

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize
seu endereço de e-mail.

0800 726 0101

33,927257

Rendimento Base

Informações ao Cotista
Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimentações
exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às
praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de
investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil.
Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!

SAC:

Qtde de Cotas

Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

Extrato por período
Cliente:

INSTITUTO HAHAHA

Conta:

0094 / 003 / 00003511-1

Data:

06/01/2020 - 16:53

Mês:

Dezembro/2019

Período: 1 - 31

Extrato
Data Mov.

Nr. Doc.

Histórico

Valor

Saldo

000000

SALDO ANTERIOR

0,00

1.377,48 C

05/12/2019

050922

ENVIO TEV

1.434,48 D

57,00 D

05/12/2019

727220

RESG AUTOM

57,00 C

0,00 C

09/12/2019

156481

ENVIO TED

2.978,67 D

2.978,67 D

09/12/2019

156481

DOC/TED INTERNET

9,50 D

2.988,17 D

09/12/2019

727220

RESG AUTOM

2.988,17 C

0,00 C

10/12/2019

181971

ENVIO TED

1.434,48 D

1.434,48 D

10/12/2019

181971

DOC/TED INTERNET

9,50 D

1.443,98 D

10/12/2019

727220

RESG AUTOM

1.443,98 C

0,00 C

16/12/2019

163167

ENVIO TED

2.514,67 D

2.514,67 D

16/12/2019

163167

DOC/TED INTERNET

9,50 D

2.524,17 D

16/12/2019

727220

RESG AUTOM

2.524,17 C

0,00 C

17/12/2019

121654

ENVIO TED

2.350,00 D

2.350,00 D

17/12/2019

158245

ENVIO TED

2.219,00 D

4.569,00 D

17/12/2019

121654

DOC/TED INTERNET

9,50 D

4.578,50 D

17/12/2019

158245

DOC/TED INTERNET

9,50 D

4.588,00 D

17/12/2019

727220

RESG AUTOM

4.588,00 C

0,00 C

18/12/2019

100618

ENVIO TED

2.138,00 D

2.138,00 D

18/12/2019

100618

DOC/TED INTERNET

9,50 D

2.147,50 D

18/12/2019

727220

RESG AUTOM

2.147,50 C

0,00 C

19/12/2019

120831

ENVIO TED

2.514,67 D

2.514,67 D

19/12/2019

120831

DOC/TED INTERNET

9,50 D

2.524,17 D

19/12/2019

727220

RESG AUTOM

2.524,17 C

0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Extrato por período
Cliente:

INSTITUTO HAHAHA

Conta:

0094 / 003 / 00003511-1

Data:

03/02/2020 - 12:35

Mês:

Janeiro/2020

Período: 1 - 31

Extrato
Data Mov.

Nr. Doc.

Histórico

Valor

Saldo

000000

SALDO ANTERIOR

0,00

0,00

02/01/2020

561228

PAG BOLETO

2.978,67 D

2.978,67 D

02/01/2020

727220

RESG AUTOM

2.978,67 C

0,00 C

24/01/2020

180159

ENVIO TED

1.109,00 D

1.109,00 D

24/01/2020

241436

ENVIO TEV

1.434,48 D

2.543,48 D

24/01/2020

180159

DOC/TED INTERNET

9,50 D

2.552,98 D

24/01/2020

727220

RESG AUTOM

2.552,98 C

0,00 C

27/01/2020

188799

ENVIO TED

1.404,00 D

1.404,00 D

27/01/2020

190342

ENVIO TED

718,00 D

2.122,00 D

27/01/2020

190935

ENVIO TED

1.383,00 D

3.505,00 D

27/01/2020

188799

DOC/TED INTERNET

9,50 D

3.514,50 D

27/01/2020

190342

DOC/TED INTERNET

9,50 D

3.524,00 D

27/01/2020

190935

DOC/TED INTERNET

9,50 D

3.533,50 D

27/01/2020

727220

RESG AUTOM

3.533,50 C

0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Extrato por período
Cliente:

INSTITUTO HAHAHA

Conta:

0094 / 003 / 00003511-1

Data:

03/02/2020 - 12:35

Mês:

Janeiro/2020

Período: 1 - 31

Extrato
Data Mov.

Nr. Doc.

Histórico

Valor

Saldo

000000

SALDO ANTERIOR

0,00

0,00

02/01/2020

561228

PAG BOLETO

2.978,67 D

2.978,67 D

02/01/2020

727220

RESG AUTOM

2.978,67 C

0,00 C

24/01/2020

180159

ENVIO TED

1.109,00 D

1.109,00 D

24/01/2020

241436

ENVIO TEV

1.434,48 D

2.543,48 D

24/01/2020

180159

DOC/TED INTERNET

9,50 D

2.552,98 D

24/01/2020

727220

RESG AUTOM

2.552,98 C

0,00 C

27/01/2020

188799

ENVIO TED

1.404,00 D

1.404,00 D

27/01/2020

190342

ENVIO TED

718,00 D

2.122,00 D

27/01/2020

190935

ENVIO TED

1.383,00 D

3.505,00 D

27/01/2020

188799

DOC/TED INTERNET

9,50 D

3.514,50 D

27/01/2020

190342

DOC/TED INTERNET

9,50 D

3.524,00 D

27/01/2020

190935

DOC/TED INTERNET

9,50 D

3.533,50 D

27/01/2020

727220

RESG AUTOM

3.533,50 C

0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência

Código

GUAJAJARAS, MG

Operação

0094

Fundo

5948

CNPJ do Fundo

CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP

Emissão

03/02/2020

Início das Atividades do Fundo

10.551.370/0001-70

09/09/2013

Rentabilidade do Fundo
No Mês(%)
0,2619

No Ano(%)
0,2619

Nos Últimos 12 Meses(%)
4,4719

Cota em: 31/12/2019
1,684966

Cota em: 31/01/2020
1,689380

Administradora
Nome

Caixa Econômica Federal

Endereço

SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF

CNPJ da Administradora

00.360.305/0001-04

Cliente
Nome

INSTITUTO HAHAHA

Análise do Perfil do Investidor

CPF/CNPJ

16.911.508/0001-81

Conta Corrente

003.00003511-1

Data da Avaliação

Mês/Ano

01/2020

Folha

01/01

Resumo da Movimentação
Histórico

Saldo Anterior
Aplicações
Resgates
Rendimento Bruto no Mês
IRRF
IOF
Taxa de Saída
Saldo Bruto*
Resgate Bruto em Trânsito*

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Valor em R$
27.835,04C
0,00
9.065,15D
62,25C
9,36D
0,00
0,00
18.822,78C
0,00

Qtde de Cotas

16.519,645582
0,000000
5.377,818911

11.141,826671

Movimentação Detalhada
Data

02 / 01
24 / 01
27 / 01

Histórico

RESGATE
IRRF
IOF
RESGATE
IRRF
IOF
RESGATE
IRRF
IOF

Dados de Tributação

Valor R$
2.978,67D
2,19D
0,00
2.552,98D
2,97D
0,00
3.533,50D
4,20D
0,00

41,35

9,36

Serviço de Atendimento ao Cotista
Endereço para Correspondência:

Ouvidoria:

Endereço Eletrônico:

0800 725 7474

2.095,082839

IRRF

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize
seu endereço de e-mail.

0800 726 0101

1.513,853226

Rendimento Base

Informações ao Cotista
Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimentações
exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às
praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de
investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil.
Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!

SAC:

Qtde de Cotas

1.768,882845

Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

