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1. DADOS DO PROJETO

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO
Nome da Entidade

Instituto HAHAHA

Responsável Legal

Eliseu Custodio

Nome do Projeto

Mais HAHAHA

Órgão Concedente

Conselho Municipal dos Direitos da Criança e
do Adolescente

Edital

02/2017

Valor Total do Projeto

R$309.192,71

Período de Execução

21 meses

Data de Início

19/11/2019

Período de Referência

Fevereiro a abril de 2021

Objetivo Geral
Promover o riso a serviço da vida por meio da arte do palhaço e proporcionar o acesso
à cultura em ambientes vulneráveis.
Objetivos Específicos
a) Realizar visitas semanais de palhaços Besteirologistas às crianças e adolescentes
nos hospitais públicos: Hospital das Clínicas - UFMG e Hospital Santa Casa de
Misericórdia de Belo Horizonte.
b) Viabilizar o acesso à cultura por meio da realização de Cortejos para comemoração
de datas festivas da cidade (Carnaval, Festa Junina e Natal) para dentro do ambiente
hospitalar;
c) Realizar semanalmente treinamento e formação continuada da equipe dos artistas
palhaços profissionais;
d) Possibilitar a comunicação com o público externo dos hospitais por meio de uma
Programação Permanente de Manifestações artísticas na sede do Instituto;
atendendo prioritariamente crianças, adolescentes e suas famílias, bem como a
comunidade.

e) Promover comunicação e ações conjuntas com instituições que tenham como
público crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade e acompanhamento
hospitalar para o acesso à cultura.
2. MAIS HAHAHA
De acordo com o momento atual vivenciado em decorrência da pandemia pela Covid19, o Instituto HAHAHA suspendeu as atividades previstas como metas do projeto
MAIS HAHAHA, em acordo com a PORTARIA SMAS AC Nº 036, DE 19 DE MARÇO
DE 2020, conforme Art. 17, no mês de junho de 2020, para adequar as ações do
projeto, o prazo de execução e o orçamento previsto originalmente a realidade de
execução das intervenções em formato virtual e concomitante a esse processo,
investir no desenvolvimento e aperfeiçoamento dos conteúdos e técnicas
relacionadas às ações virtuais, para o retorno do projeto com uma execução de
qualidade e com maior alcance.
O retorno do projeto, se deu conforme adequações aprovadas pela deliberação
CMDCA-BH Nº 279/2020 por meio de votação eletrônica realizada no dia 30 de
outubro de 2020, a retomada do projeto ocorreu em janeiro de 2021, conforme
prestação de contas enviada.
Desde janeiro, com a volta dos projetos, o Instituto Hahaha tem realizado estudos e
fortalecido a comunicação com os hospitais para o alinhamento das intervenções
virtuais nas instituições. Esse estudo foi necessário, já que cada uma delas possui
particularidades diferentes e mapear a melhor forma de acesso do público às ações
virtuais é fundamental para atingir o objetivo final.

2.1

Metas do Projeto

META 1
Realizar durante 18 meses, duas visitas semanais de palhaços Besteirologistas
às crianças e adolescentes nos Hospitais: Hospital das Clínicas e Santa Casa
(atendimento semanal de 206 leitos)
META 1.1 (Pandemia)
Realizar intervenções artísticas virtuais - Canal HAHAHA (envio de 1 vídeo),
Teleconsultas agendadas (2, sendo 1 por instituição) e Plantão HAHAHA Consultório Virtual (1 vezes por semana) - de palhaços Besteirologistas às
crianças e adolescentes dos Hospitais: Hospital das Clínicas e Santa Casa
semanalmente, durante o período de distanciamento social.
2.1.1 Organização das ações nas Instituições atendidas
O Instituto HAHAHA esteve em constante diálogo com as instituições atendidas desde
a suspensão e retomada das atividades em janeiro de 2021.
HOSPITAL SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE BELO HORIZONTE
Foram realizadas no mês de abril reuniões de alinhamento com as referências do
hospital Santa Casa para viabilização das ações nas instituições.
•

Interlocução junto a instituição para alinhamento das ações;

•

Reunião entre a equipe de execução do projeto com as referências do Hospital
Santa Casa para diálogo da realidade da Instituição;

•

Contextualização da realidade da instituição - hospital com baixo números de
profissionais e reestruturação da equipe;

•

Vídeos enviados para as referências e compartilhados nos grupos de WhatsApp e
afins;

•

Teleconsultas agendadas com dia e horários fixos.

•

Inserção das teleconsultas agendadas como parte do atendimento dos psicólogos
da Santa Casa no tratamento das crianças e adolescentes.

HOSPITAL DAS CLÍNICAS
O diálogo com as referências no Hospital das Clínicas é constante e há uma previsão
de agendamento da reunião para o mês de maio para realinhamento e atualização da
contextualização da realidade na instituição devido a mudança na estrutura gerencial
da instituição.
•

Os vídeos são enviados semanalmente as referências e compartilhados nos
grupos de WhatsApp da instituição;

•

Contextualização da realidade da instituição - a instituição apresenta normas
rigorosas devido a fragilidade do público atendido e baixo número de profissionais.

•

Alinhamento e estudos de aperfeiçoamento das ações, mantidos regularmente.
Imagem 1: Reunião de alinhamento – Hospital Santa Casa da Misericórdia

Intervenções Virtuais
1. Vídeos: envio de 1 (um) vídeo as referências dos hospitais e disponibilização do
conteúdo pelo Canal HAHAHA, para serem veiculados internamente para o público
de crianças e adolescentes.

A produção dos vídeos consiste em um processo de 5 etapas, que são:
- Roteirização: criação e roteirização do conteúdo e das cenas a serem gravadas;
- Orientações técnicas: orientações técnicas relativas a número de takes,
luminosidade, direcionamento e hierarquia das ações, proximidade e posicionamento
da câmera;
- Gravações: execução do roteiro seguindo as orientações técnicas de gravação;
- Finalização dos vídeos: correção, edição e finalização dos vídeos gravados;
-

Envio:

encaminhamento

para

as

instituições

atendidas

pelo

projeto

e

disponibilização dos vídeos pelo Canal HAHAHA no youtube.
Todas as sextas-feiras a execução artística do Instituto disponibilizou para as
referências das instituições atendidas um vídeo produzido pelo Instituto HAHAHA por
meio do: (i) do link do youtube; (ii) do link para baixar o vídeo; e (iii) do vídeo em
formato adaptado para compartilhamento pelo WhatsApp.
Foram produzidos e disponibilizados do mês de fevereiro a abril de 2021 o total 13
vídeos do Canal do Instituto HAHAHA:
•

Não sabe vai ter que aprender

Link: https://youtu.be/GMaTzGITWwo
•

Tia Luba Tiktoker

Link: https://youtu.be/iXCZZFVitf4
•

Madame Suzette e a vaca

Link: https://youtu.be/ZS9dDQGtoPM
•

Ainda não posso sair

Link: https://youtu.be/2laTtnIvBAk
•

Vídeo: Pura Expressão

Link: https://youtu.be/4xiB08gHUjo

•

Enfrenta o monstro e coloca o chapéu

Link: https://youtu.be/OauaJpE3zrw
•

Madame suzette e o peixe

Link: https://youtu.be/3khFOpcE0eM
•

Ai que medo

Link: https://youtu.be/3fWD_BOrrp4
•

Não sabe vai ter que aprender

Link: https://youtu.be/GMaTzGITWwo
•

Páscoa

Link: https://youtu.be/Gx1urqVYm08
•

Pão de Queijo

Link: https://youtu.be/zPvzlDmNuJg
•

Exercite-se

Link: https://youtu.be/Tknj6FnSl6U
•

Lavou Tá Novo

Link: https://youtu.be/_-9Zjo1OlmE
2. Teleconsultas: agendamento de teleconsultas com um(a) Dr(a). Palhaço(a) para
atendimento do público do projeto, por meio de plataforma digital. As teleconsultas
são agendadas, podendo ser realizadas em grupo ou individualmente.
A adaptação das intervenções para o formato virtual foi alinhada junto às referências
do Hospital das Clínicas e Hospital Santa Casa da Misericórdia de Belo Horizonte,
conforme adequação da proposta aprovada.

Porém devido as demandas apresentadas pela instituição: protocolo rígido de
infectologia, e o número reduzido de profissionais de saúde nas alas atendidas pelo
Instituto HAHAHA, houve um início tardio da ação no Hospital Santa Casa. A ação foi
iniciada no mês de abril, a partir de reuniões especificas para alinhar uma nova
estratégia para inserção das teleconsultas na instituição e com o auxílio dos
psicólogos os atendimentos virtuais foram inseridos no plantão de atendimento
psicológico para as crianças e adolescentes com o intuito de potencializar os
atendimentos para esse público neste período de distanciamento social.
Para o início da Teleconsulta no Hospital Santa Casa de Misericórdia, foi realizado
também um alinhamento técnico com o psicólogo Eduardo e a produtora Mariana
Blanco do Instituto para familiarização com a plataforma Teams e também para
esclarecimento de possíveis dúvidas sobre a ação.
No Hospital das Clínicas, a adaptação das intervenções para o formato virtual também
foi alinhada junto às referências da instituição, porém, a ação ainda não foi possível
até o momento, devido ao protocolo rígido de infectologia e o baixo número de
profissionais disponíveis para o auxílio na intervenção. Um estudo vem sendo
alinhado com a referência para viabilizar as ações na instituição a partir das demandas
apresentadas e a disponibilização de equipamentos pelo Instituo que podem auxiliar
e viabilizar a realização da ação no local.
Diante desse contexto, foi potencializada a divulgação e distribuição de cartões no
hospital das clínicas para que o público seja atendido por meio do Consultório
HAHAHA, que teve bastante adesão dos pacientes da instituição e conseguiu atender
ao público de crianças e adolescentes hospitalizados.
Foram realizadas 4 teleconsultas no mês de abril.
3. Plantão HAHAHA - Consultório Virtual: Plantão de atendimento para conversas
e ligações via whatsapp com um(a) Dr(a). Palhaço(a) para o público de crianças e
adolescentes.
Esse formato de ação inicialmente acontecia uma vez por semana, com um médico
palhaço de plantão, entretanto, a partir de fevereiro, para passou a ser realizado duas

vezes na semana para atender aos pacientes que ainda não estavam sendo
contemplados com as teleconsultas nas instituições: Hospital Santa Casa e Hospital
Das Clínicas, conforme prestação de contas enviada em janeiro. Assim, o atendimento
foi ampliado para o turno da tarde, e possibilitou receber ou realizar ligações normais
ou vídeo chamadas pelo WhatsApp do Dr. Palhaço de plantão, os atendimentos
aconteceram às quartas-feiras (manhã 9:00H às 12:00H e tarde 14:00 às 17:00).
O Consultório HAHAHA é uma ação que conseguiu também atingir o público que se
encontrava hospitalizado e devido ao contexto pandêmico e a estrutura hospitalar,
teve o tratamento transferido para o ambiente doméstico. Deste modo, a ação tem o
alcance do público para além do hospital, garantido a manutenção e o fortalecimento
do vínculo já estabelecido e construindo novos vínculos.
As crianças e adolescentes atendidos ficam muito empolgados com a ligação do
médico palhaço e querem que todos presentes no núcleo familiar sejam atendidos,
chamam os irmãos, os primos, os avós, os tios, os vizinhos e no fim o Dr. Palhaço se
transforma no médico da família.
Segue abaixo, transcrição de áudios enviados por pacientes atendidos no Consultório:
“Doutora Rosa, eu vou terminar de tomar meu café da manhã, trocar de roupa, e você
liga pra mim? Por favor, beijo!”
“Oi doutor Durval, boa noite, tudo bem? Gente, cês alegram a vida dos pacientes, mas
mais ainda a minha, brigada por esses vídeos que vocês me mandam, tem alegrado
bastante, que apesar da gente levar pros pacientes, a gente também tem uma vida,
né? e é igual eu falei no áudio anterior com a doutora Rosa, tem passado por
momentos bem difíceis, mas graças a Deus tá dando tudo certo. E esse tipo de vídeo
me inspira mais ainda. Eh é um reconhecimento também, né? Então, eu fico muito
feliz em fazer parte, poder contribuir, nem que seja com vale a pena cada leito que eu
ando segurando, tablet, enfim. Eh eu admiro muito o trabalho de vocês e continuem,
sabe? Sinto muita falta de vocês lá no hospital e pode contar comigo pra tudo, pro que
der e vier. Tá bom? Adorei o vídeo. mesmo, de coração. Vocês são incríveis!”

O relacionamento do Plantão HAHAHA foi mantido pelo WhatsApp Institucional, pelo
qual diariamente foram realizadas interações e distribuição de conteúdo do HAHAHA
para o público atendido.
A ação permeia o seguinte processo para alcance do público:
•

Distribuição/divulgação para familiares e responsáveis pelo público de crianças e
adolescentes nas instituições de atendimento;

•

Inserção no grupo do whatsapp do projeto de referência;

•

Interação em tempo real, disponibilização de conteúdo - vídeos, jogos da
memória, jogos interativos e áudios personalizados dos(as) Dr(as). Palhaços(as)
e divulgação dos dias e horários dos plantões; relação de participantes
interessados em receber ligação no plantão.

•

Realização dos atendimentos via consultório virtual.

Foram realizados nos meses de fevereiro a abril 26 Consultórios HAHAHA.

QUANTITATIVO DE ATENDIMENTO
Período de Referência: fevereiro, março e abril/2021
Instituição

Total de atendimento por instituição

Hospital das Clínicas

460

Hospital Santa Casa da Misericórdia

400

Foram alcançados o total de 860 atendimentos a crianças e adolescentes.

Imagem 2: Registro do Consultório HAHAHA

Imagem 3: Registro do Consultório HAHAHA

Imagem 4: Registro do envio dos vídeos as referências do Hospital das Clínicas e Santa Casa

Imagem 5: Registro Teleconsulta Santa Casa de Misericórdia

Imagem 6: Registro Teleconsulta Santa Casa de Misericórdia

META 2
Viabilizar o acesso à cultura por meio da realização de 3 Cortejos para
comemoração de datas festivas da cidade (Carnaval, Festa Junina e Natal) para
dentro do ambiente hospitalar (3 cortejos no decorrer do projeto).
META 2.2 (PANDEMIA)
Viabilizar o acesso à cultura por meio da realização de 1 Cortejo virtual
para comemoração de datas festivas da cidade (Carnaval, Festa Junina ou
Natal).

A Meta 2.2 foi realizada por meio da produção de três vídeos do Bloco HAHAHA.
Mesmo com o distanciamento social, o Instituto HAHAHA, não deixou de comemorar
o Carnaval, a festa mais esperada do Brasil!
A folia foi virtual, mas muito potente! Para garantir a alegria dos pacientes que já se
acostumaram com o rebuliço causado pelos palhaços durante o cortejo dentro dos
hospitais nesse período, o Instituto produziu três vídeos de cortejos para contemplar

o público atendido.
Para embalar a folia, os palhaços criaram uma paródia em cima de um hit que estava
na boca do povo e com a imaginação destes artistas ficou ainda mais divertido, segue
abaixo letra do hit do Bloco HAHAHA 2021:
Paródia: Basta Você Me Ligar - Barões da Pisadinha - Basta ligar pro HAHAHA Falaram que o Covid é da pesada
Que vamos ter que dar uma parada
Pensamos e agora o hospital a solução foi mesmo o virtual
Mas é só tu ligar pra mim, que eu te indico o medicamento supimpa é o Riso!
É só me ligar, que cê vai ficar “as pampa” O tratamento vai te tirar da cama
Só basta você me ligar aaaa
Ou mandar um zap pra agendar
Só basta você me ligar aaaa Lá no consultório HAHAHA
Só basta você me ligar aaaa Que eu vou correndo examinar
Só basta você me ligar aaaa Esse é o Consultório HAHAHA “Olha a paradinha da vacina” (Paradinha Funk) Vem no Bum Bum TAM TAM
Vai no BUM BUM TAM TAM (3X) Paradinha a capela com eco:
Plantonista plantonista, onde é que você vai com esse mototaxista?
Volta pro teclado da música principal
Ligo falando que tava enjoada
E que tá com vista embaçada
Disse que não está bem legal
Só que não nos achou no hospital Mas é só tu ligar pra mim, que eu te indico
medicamento supimpa é o riso
É só me ligar, que cê vai ficar “as pampa”
O tratamento vai te tirar da cama
Só basta você me ligar aaaa Ou mandar um zap pra agendar
Só basta você me ligar aaaa Lá no consultório HAHAHA
Só basta você me ligar aaaa Que eu vou tratar de consultar
Só basta você me ligar aaaa Esse é o Consultório HAHAHA

Segue abaixo o link dos vídeos Cortejo Bloco HAHAHA:
• Vídeo: Bloco Hahaha - Ep. 1:
Link: https://www.youtube.com/watch?v=uW_MCCfMePc&feature=youtu.be
• Vídeo: Bloco Hahaha - Ep. 2
Link: https://www.youtube.com/watch?v=uW_MCCfMePc
• Vídeo:Bloco Hahaha - Ep 3
Link: https://youtu.be/gHLdy-aXCus

META 3
Realizar semanalmente treinamento e formação continuada da equipe dos artistas
palhaços profissionais;
META 3.1 (PANDEMIA)
Realizar semanalmente treinamento e formação continuada da equipe dos
artistas palhaços profissionais por meio de plataforma virtual durante o
período de distanciamento social.

A meta é realizar um treinamento semanal, formação continuada para os
artistas/palhaços (as) para apoiar e instrumentalizar as ações artísticas nos espaços
de atendimento que o projeto garante. Visando adequar as ações do projeto em
formato virtual e investir no desenvolvimento e aperfeiçoamento dos conteúdos e
técnicas relacionadas às ações virtuais, buscando garantir a qualidade e maior
alcance do projeto.
Foram realizados 13 encontros virtuais no período de fevereiro, março e abril de
2021. Os conteúdos trabalhados foram a música, a escrita de roteiro para os vídeos,
reflexões acerca da aproximação público do projeto e palhaço nas intervenções com
foco maior para a improvisação que contou com uma oficina específica ministrada
pela artista /palhaça Gyuliana Duarte. A oficina colaborou para o fortalecimento da
atuação artística para o modo virtual. A formação continuada nesse momento se
mostra importante para apoiar o grupo de artistas que migrou a sua atividade para o

formato virtual, ressaltando aqui que a habilidade do artista não é o audiovisual, por
isso a importância de instrumentalizá-lo nessa fase tão especial e atípica a qual
estamos atravessando.
Foi percebido que a formação é capaz de trazer ao profissional que desenvolve esse
projeto, a “confiança artística”, ele se torna mais potente em desenvolver, criar um
ambiente virtual seguro, mais prazeroso e dinâmico. O qual por sua vez amplia o
relacionamento e a interação com o público, que também está navegando nesse
novo formato, isso gera um acolhimento. Favoreceu o relacionamento e a interação
nos momentos das ações artísticas virtuais do projeto.
Vale ressaltar que a saúde mental de todos os colaboradores continua a estar nos
conteúdos de formação continuada, a escuta e a fala são sempre espaço importante
para serem garantidos. O esforço de toda a equipe de colocar o riso como um
ferramental no enfrentamento da pandemia é de exaltar.
A improvisação para o ator palhaço é fundamental, considerada como a primeira
ferramenta/ habilidade a ser desenvolvida. Para a improvisação o ator precisa do
público. Por vezes no hospital o público presente é uma única pessoa, o paciente.
Quando a dupla de palhaços propõe à criança hospitalizada a vivência do humor,
eles estão visando a afirmação da potência de agir e transformar daquela criança. A
partir da permissão da criança ou adolescente o encontro acontece e se potencializa
naquele instante um multi universo, fruto da improvisação e jogos lúdicos.
Para aperfeiçoar o ferramental de registro das ações a equipe do projeto
desenvolveu uma planilha prática, mas bem eficiente para que os artistas possam
inserir as informações quantitativas e qualitativas dos atendimentos realizados.
Nesta planilha também é possível inserir informações relevantes sobre os pacientes
para que o próximo artista possa dar sequência ao atendimento, possibilitando uma
continuidade de jogo. Assim, a formação foi dedicada também a um conteúdo técnico
para apresentação do ferramental, orientação de manuseio e preenchimento e
esclarecimento de dúvidas.

Imagem 7: Treinamento da equipe – Aula de Música

Imagem 8: Treinamento da equipe – Aula de Música

Imagem 9: Treinamento da equipe – Aula de Música

Imagem 10: Treinamento da equipe – Aula de Música

Imagem 11: Treinamento da equipe – Melhoria nas ferramentas de registro das ações

Imagem 12: Treinamento da equipe – Melhoria nas ferramentas de registro das ações

Imagem 13: Treinamento da equipe – Melhoria nas ferramentas de registro das ações

Meta 4
Possibilitar a comunicação com o público externo dos hospitais por meio de uma
Programação Permanente de Manifestações artísticas na sede; atendendo
prioritariamente crianças, adolescentes e suas famílias, bem como a comunidade
(4 espetáculos no decorrer do projeto).
META 4.1 (PANDEMIA)
Possibilitar a comunicação com o público externo dos hospitais por meio de
uma Programação de Manifestações artísticas veiculadas virtualmente ao
público geral (atendendo prioritariamente crianças, adolescentes e suas
famílias, bem como a comunidade) - 4 espetáculos no decorrer do projeto.

A META 4.4 ainda não foi realizada.

Meta 5
Promover comunicação e ações conjuntas com instituições que tenham como
público

crianças

e

adolescentes

em

situação

de

vulnerabilidade

e

acompanhamento hospitalar para o acesso à cultura (2 Palestras no decorrer do
projeto).
META 5.1 (PANDEMIA)
Promover comunicação e ações conjuntas com instituições que tenham
como público crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade e
acompanhamento hospitalar para o acesso à cultura (2 webinar no decorrer
do projeto).

A META 5.1 ainda não foi realizada.

2.2. Avaliação da execução do projeto pela Instituição
Ao passo que ações são desenvolvidas, o Instituto HAHAHA percebe o quanto o riso
é importante. Neste momento de tantas incertezas, a graça dos palhaços transforma,
alivia, cura e traz esperança em meio ao caos do contexto atual.
Nas ações artísticas dentro do Hospital Santa Casa de Misericórdia e Hospital das
Clínicas, neste período de distanciamento e isolamento social a continuidade das
intervenções em formato virtual, garantiu o acesso à arte, cultura e saúde de qualidade
para todos, inclusive aqueles que pela vulnerabilidade social, nunca tiveram acesso.
No Hospital Santa Casa, os psicólogos incluíram as teleconsultas agendadas como
estratégia em sua prática profissional. Essa inserção, além de auxiliar no tratamento
dos pacientes fragilizados, reforça a relevância das ações do Instituto, como forma de
fortalecimento e estímulo da criatividade das crianças e adolescentes, melhoramento
e equilíbrio da saúde mental, aumento da auto estima e transformação do ambiente.
O cuidado e a sensibilidade dos palhaços, possibilita o tratamento humanizado em um
ambiente pesado, o riso é a leveza, o respiro, a mudança de energia que a instituição
e todo o público atendido necessita, as ações virtuais, permitiram o alcance do cuidado
também aos colaboradores e profissionais de saúde, atores fundamentais nesta
pandemia.
À medida que as ações acontecem, pode-se perceber a continuidade dos
atendimentos e o estreitamento na relação entre os palhaços e as crianças e
adolescentes atendidos, se estendendo também para os familiares e profissionais de
saúde.
As ações são intercaladas entre os artistas, entretanto, as crianças e adolescentes
atendidos são os mesmos, e para que as conexões estabelecidas, bem como os
jogos criados entre um atendimento ou outro tenham uma continuidade, esses artistas
preenchem uma planilha que lá podem relatar todas as impressões ocorridas durante
as intervenções, que como um prontuário médico possibilita a “troca” de plantão, que
favorece a sequência dos jogos e histórias lúdicas produzidas e com isso, fortalece
ainda mais a relação.

2.2.1 Pontos Positivos
•

Viabilização das ações em formato virtual, acesso à arte e cultura;

•

Apoio dos profissionais e corpo técnico das Instituições;

•

Resposta do público as ações e expectativa para o reencontro com os
palhaços;

•

Retorno positivo de parentes e acompanhantes em relação às intervenções;

•

Familiarização das crianças com os Dr(as). Palhaços(as) nas intervenções
virtuais;

•

Atualização dos ferramentais para melhor qualidade das entregas;

•

Diálogo constante com as instituições para alinhamento e qualidade das ações;

•

Manutenção do vínculo estabelecido e criação de novos vínculos;

•

Ampliação do atendimento no Consultório HAHAHA para favorecimento do
público do Hospital das Clínicas;

•

Articulação com atendimento psicológico do público na instituição santa casa
para realização das teleconsultas.

2.2.2 Pontos a serem desenvolvidos
•

Baixa de profissionais nas instituições atendidas para apoio a veiculação das
teleconsultas devido a pandemia;

•

Pontos de acesso à internet de qualidade nas instituições atendidas;

•

Ausência de equipamentos eletrônicos nas instituições (tablets e notebooks)
para viabilização das teleconsultas.

3. COMUNICAÇÃO
O Instituto Hahaha reconhece a importância de divulgar suas ações, com clareza e
transparência, fortalecer o diálogo com os públicos atendidos, e alcançar novas
pessoas no universo digital a partir de sua missão. Entre as ações desenvolvidas,
estão: assessoria de imprensa e comunicação organizacional, produção de conteúdo,
newsletter, Jornal Hahaha, produção e gestão de redes sociais, identidade visual para
materiais gráficos, impressos ou digitais, e produção audiovisual. A comunicação
transformou-se em uma ferramenta indispensável para a atuação do Instituto Hahaha.

COMUNICAÇÃO EM NÚMEROS

2021 - Facebook
Mês

Curtidas

Seguidores

Alcance

Publicações

Fevereiro

182.313

192.274

116.486

22

Março

182.026

192.012

16.454

19

Abril

181.763

191.694

86.060

28

132.940

69

Total:
2021 - Instagram
Mês

Seguidores

Interações

Alcance

Publicações

Fevereiro

11.447

1.210

16.008

21

Março

11.4k

1.033

10.588

17

Abril

11.394

1.491

10.213

26

26.596

64

Total:

YouTube (fevereiro a abril)
Impressões: 35 mil
Visualizações: 5,3 mil
Espectadores únicos: 2,1 mil

Origem do tráfego externa:

Imagem 14: Publicação nas Redes Sociais

Imagem 15: Publicação nas Redes Sociais

BÃOLETIM HAHAHA
O jornal HAHAHA ganhou um novo formato este ano para atender as especificidades
dos usuários em dispositivos móveis e computadores. Assim, criamos o Bãoletim
HAHAHA. A primeira edição reúne histórias que marcaram o encontro de palhaços
(as) com o público neste primeiro trimestre de 2021. A publicação é produzida pelos
artistas com textos que relatam as experiências com o público-alvo e buscam divulgar
os impactos das ações com os pacientes e colaboradores.

NEWSLETTER
A Gazeta Hahaha traz as notícias do Instituto Hahaha para pessoas que caminham
conosco. Com a contratação do CRM para o gerenciamento dos contatos da
organização, iniciamos a série “Histórias que você promove” fazendo o envio de
causos e acasos e atualizando o público das novidades.

IMPRENSA

06/04/2021 Saude do Meio

Tratamento a base
do riso durante a
pandemia

https://saudedomeio.com.b
r/tratamento-a-base-doriso-durante-a-pandemia/

07/04/2021 BHAZ

Precisando sorrir?
‘Hahaha’ tem
consultas DE
GRAÇA com
especialistas em
diversão

https://bhaz.com.br/2021/0
4/07/projeto-belohorizontino-abreconsultorio-onlineatendimento-riso/#gref

4. FINANCEIRO
Resumo financeiro
3°

Saldo

trimestre

anterior

fev/21

R$
172.664,63

R$ 0,00

mar/21

R$
167.169,99

R$
49.933,35

abr/21

R$
192.300,23

R$ 0,00

Aporte

Devoluções

Rendime
ntos

Despesas

Saldo da
conta

R$ 19,13

R$
5.513,77

R$
167.169,99

R$ 0,00

R$ 61,89

R$
24.865,00

R$
192.300,23

R$ 241,70

R$
120,76

R$
13.828,43

R$
178.834,26

R$ 0,00

Iniciamos o mês de fevereiro de 2021 com o saldo de R$ 172.664,63 (Cento e setenta
e dois mil e seiscentos e sessenta e quatro reais e sessenta e três centavos), os
pagamentos seguirão de acordo com o plano de trabalho readequado. Foi realizada
a compra da mesa digitalizadora no mês de abril de 2021, conforme previsto na
readequação.
Informamos que as diferenças nos totais pagos entre os meses de fevereiro e março
referente ao projeto Mais HAHAHA, se deu pelo atraso no pagamento de fevereiro
devido ao dia fiscal, levando em consideração que o último dia fiscal do mês foi dia 26
de fevereiro (sexta-feira) e na segunda já ser 01/04/2021, o que fez com que o mês
de março ficasse com o valor diferente do previsto.
Nos meses de fevereiro, março e abril novamente ocorreram cobranças indevidas da
Caixa Econômica Federal, somando o valor de R$ 234,50 (duzentos e trinta e quatro
e cinquenta centavos) valor foi reembolsado no mês de abril o valor de R$ 241,70
(duzentos e quarenta e um reais e setenta centavos). Tivemos de rendimento no
período o valor de R$ 201,78(duzentos e um reais e setenta e oito centavos)
Sem mais,

NOTAS FISCAIS

#ffi$,

e

Extrato por período
Cliente:

INSTITUTO HAHAHA

Conta:

0094 | 003 I 00003511-1

Data:

A3/05/2021 - 11:20

Mês:

Abril/2ci21

PerÍodc: 1 - 30

Extrato
Nr. Doc.

Histórico

000000

SALDO ANTERIOR

o6/a4/2021

000000

DP DINH AG

98,00 c

37.422,35

C

a6/a4/zazt

000141

TDDINAG

1,50

D

37.420,85

C

L2/04/202r

42t7L4

APLICACAO

37.420,85

D

0,00 c

L2104/202L

000000

DP DINH AG

L43,7O

C

L43,7O C

14/04/202L

434829

PAG BOLETO

780,13

D

636,43

t4/04/2o2L

727220

RESG AUTOM

636,43

C

23104/202L

23 I 138

ENVIO TEV

2.200,00

D

23/04/2A21

727220

RESG AUTOM

2.200,00 c

26/A4/202L

193888

ENVIO TED

3.000,00

D

3.000,00

D

26/A41202t

L97377

ENVIO TED

1.939,00

D

4.939,00

D

26/04/2027

193BBB

DOCTTED INTERNET

10,45

D

4.949,45

D

26/04/2A27

I97377

DOCT|ED INTERNET

10,45

D

4.959,90

D

26/o4/2021

000000

MANUT CTA

49,00

D

5.008,90

D

26/04/202L

727220

RESG AUTOM

5,008,90 c

27/O4/2O21

125566

ENVIO TED

1.939,00

D

1.939,0ú D

27/04/2O2L

27LA43

ENVIO

ÍEV

1.939,00

D

3.878,00

D

27/a4/2o21

125566

DOC/TED INTERNET

10,45

D

3.888,45

D

27/O4/202t

727220

RESG AUTOM

3.888,45

C

28/04/2O21

149262

ENVIO TED

1.939,00

D

1.939,00

D

281A412021

149262

DOC/iED INTERNEÍ

10,45 D

1,949,45

D

28/44/2021

727220

RESG AUTOM

Data Mov.

Valor

Saldo
a1À 2É a
Ja1I ,JLA,JJ
V

vruv
^n^

D

0,00 c
2.200,00

D

0,00 c

t
1

]

SAC CAIXA: S800 726 0101
Pessoas conr deficiência auditiva: 0800 726 2492

OuviCaria: A8O0 725 7474
Help Desk CAiXA; ü800 726 0104

L.949,45

C

i

t

0,00 c

0,00 c

0,00 c
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INPORÀ'ACÕES COM}LLN{ENTÀRES
PEDÍDO 2285.5I:9 , N,íSCRICÂO ESTADU,{L DO CLIENTE - OBSER\TÂC,{O DO CLIENTE - NE]VTU]!ÍA
\,A1.arrr ÂI'Raxtr",lA1)o

Dos TruuuTos iB.l.i§ ITIAIS - :.t.1ú 1'0R CXNTú

-

roi{rl út'T

coNfop,ME E.c. 87201s
TOTI.I, DO ICA,{S PAR.A. A I.]T DO DESTINÀTARIO 46.81 REAIS TOTAL TX) ICI]\{S PÀLA A UT DE ORIGEN'Í
A TIF DO

DÉSTINATARIO

Dr\TÀ Ê T{OR-A. DÀ

O,OO

REAIS

15/04121 07:51:09

O OO

ÀIÀIS \ALOR DO I'(? PAX.d

V,IftS
q].62

759.9000

-À-o

rtsccr

v.

Fi

§r0.

000 12 0000

4rQ.
0.00ô0

-. ná linha pontilhada

Recibo do Sacado

loot-o

00Í90.00009 03136.91 9002 22855.12917 1 2 8592000007801 3

I

:.É;!/iárF+q.*4r.1§:i*4r.':w4

K.ABUÍ\,1

Quantidade

CódiEo dú ÇedÊnte

CÊdênle

111109-4

S.A {CNPJ 05.570.71 4/0001 -59)
CPF/CEI/CNPJ

\úmero do documento
22855129
(-) Desconto / Abalimenro

.1!

999999

71410001-59

(-) Outras deduçõe§

5i i+r Àr^Í2 I h,{ilitâ

Vencimento

documento

1610/12021

IJ

*

ii {+) outros actescimos

Noss,3 núrnero
31 3691 900228551 29

Dê

(=) Valor cobrado

iê

Sacario

lnsiiiuto Hahaha

AutenticaÇáo mecânicâ

Co|te nâ linha §cntiinada

loot-o

00190.00009 03136.919002 22855.129171 2 8592000007801 3

I

F|§gFe*
de pagamento

1áiü4i2ú21

BÀi.iCÜ AÍE O VÊNCifuiENTÜ

Çódig0 cedenle

ÇedBnte

11

KABUTM S.A (CNPJ 05.570.714l0001-59)
Data dD documento

No" documento

Êspécie doc-

Aceite

23t0412021

22855129

DM

N

I

l.^ d^ hân.ô

Cadeira

Espécie

1727

R$

lnstruÇÕes (Texto dê

1

'1094

Nosso número

Dãta pÍocess.

3'l 3691 900228551 29
(=) Valo!' documento

Quantidâde

780,13
-) Desconto I Abâtimento

cedente)

ATENÇÃO SR.(A) CLIENTÊ:
O pedido só é enviado após o pagamento destê boleto
pague o boleto com a data do próprio dia do
Náo confunda pagamento com aiendamento -

(-) Outras deduções

i+) ir,lora I í\4ulia

Quãlquei'dúvida, enlre Êm contato: (1'9) 2111-4444
i:i

l* (+) 0utros Acréscimos
jâ

cobrado

.,aacaeio

lnstituto Hahaha (CNPJ: '16.91 1 50810001-81)
Rua Pouso Alegrc, 94t)
AP 303 - Floresta - Belo Horizonte
Sacador/Avãlistâ

Cód. baixa
mecanlcâ -

ilffifrtiililitiiilllililfitililttffitiililtiliifillffiiilillhiiffiilfiiillfillffiffilliÍtilfi[illtilil
toÉe ra litil-a

punt;ihaJa

-/

f^fi§q
á
tHmr *pn
2a Via - Comprovante de Pagamento de Boleto
Viâ Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:
Pâgãdor Final I Efetivo
cpFl€rrtFJ:
Nome:
Conta de dábitor

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

1

6,91 1 .508/000 1-81

If{STITUTO HAHAHA

00941003100003s11-1

llistórico do Pãgameft to:
Representação numérica do código de baffas:

00190.00009 03136.919002 22855.!2977 7 2 85920000078013

Instituição Emissora - Nome do Banco:

BANCO DO BRASIL S/A

Código do Banco:

001

Beneflciário origirral

I

Cêdentê
t{omê Fãntâsia:
Homê/Raz5o Soclãl:

KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A.

cPF/CilPr:

05.57O,714/OOOI-59

KÂBUM COMERCIO ELETRONICO S.A.

Pagador Sacado
Nome/Razâo Social!
cPF/CI{PJ:
Pãgador Firal - Corrêntistã
Iloma/Razão Social:

Institut0 Hâhâhâ
16.911,508/0001-81
INSTITUTO HAHAHA

CPF

16.911.50810001-81

Datâ do Vêncimênto:
Data dê Efetivação / Agendãmênto:
Valor Nomlnal do Bsleto:

rcla4/2o2L
t4l04l202L
780,1 3

luros (R$):
roF (R$):
l,lulta (R$):

0,00

Desconto (Rf):

0,00

Abatlmênto (R$)l
Valor Calculado (R$):

0,00

Valor Pago (R+):

780,1 3

Data/horã dâ

0,00
0,c0

7A0,t3

L4lo4/2o27 14":35:01

Código da operaçâo:
Chave de segurançar

*peraçâ* r,ealía*da

QXSCZTEMSNEVHCR6

üsrvi silüesss csfifclri'lle es irtfonxxraçSes f<lrnecüdae p**o cllercte"

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: A80A 726 2492

Ouvidoria:

oo4434829

OSOO 725 7474
Help Desk CAIXAT 0800 726 0104

-*-f€Í,

PREFEITURA IUUNICIPAL DE BET]IVI
SECRETARIA MUNICIPAL ADJUNTA DA FAZENDA
NOTA FTSCAL ELETRÔNtCA DE SERVTÇO - NFS-e

iá

&il
Data e Hora da Emissáo

2210412021 18:12

Competência

Número do RPS

326'18

No. da NFS-e substituída

Códígo de Veríficação

izgMUNYTD

Local da PrestaÇão

BELO HORIZONTE - MG

COMPANHiA AL|UA DFLL.ÀRT

rF;{'.

Fantasia

ryi

rg #ry.'E

22íA4/2021

Número da
NFS-e
24166

L

CNPJ/CPF

r-?l\

DELL ART

04.712.71510001-28

Endereço e CEP

lnscrição Municipal
s4680001
R SANTOS DUIVONT, '103 - HORTO CEP: 32604-126

Comnlemento

Razão Sacial/Nome

ul\rJlurr

Telefone

(31 ) 35s6-51

5s

Município

BETIMIMG

E-mail

administrativo@almadellart.orq.br

INSTITUTC HAHAHA

1691 1508000181

Endereço e CEP
Complemento

lrrscricão lüunicioal
465019ü01
Município
RUA ÉSTRELA DO SUL, 126 TEREZA CEP: 310í0-240
SL 203
Telefone
31-3889-9643
E-mail

BELO HORIZONTEIÍ\'
contato@institutohahaha.orq.br

serviço de comunicaçáo para o projeto mais hahaha- edital cmdca 021201.7- executâdá por roberta gabriela nunes ribeiro associada a essa companhia.,
exêcutada por associados a esta companhia.
o pagamento d.o valor liquido desta nota, àevera ser eÍetuado via deposito em nossa conta bancariá - caixa
economica federal ag 2837 - op 003 - cc 3884 companhia alma dellart - nenhum valor deve ser repassado a qualquer peásoa ou associado a eitá ãompantriã.

/

12.13 I

. ARTES

1

ESPET

E ATIVIDADES COMPLEMENTARE

Códiqo da Obra

PIS

Códiqo ÀR]'

00

0 00

Valor dos ServiÇos R$
(-) Desconto lncondicionado

2.200,00

Nâtureza Operação

0,00

4-lmune

(-) Desconto Condicionado
(-) Retenções Federais

0,00

§qgime especial Tributação

0,00

0-Nenhum

Outras Retenções

0,00

Cpção Simoles Nacional

Ci lS§ Retido

0,úü

2 -Nãa

{=) Valor Líquidc R$

NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORÍ\,I

2.200,00

lncentivador Cultura

0 00

I

Valor dos Serviços RS
G) DeduÇões permitidas em lei

0,00

G) Desçonto lncondicionado

0,00

I

ISS a reter:

2-Nãc

1- Uma via desta Notâ Fiscal será enviada através do e-mail Íornecido pelo Tomador dos Serviços.
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser veriÍicada no site, Betim.ginÍes.com.br com a utilização do Código de VeriÍcação

Avisos

2.200,00

i ) Sim {X) Não

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV
Via Inteffiet Banking CAIXA

Emitente:

TNSTITUTO HAHAHA

Conta origem:

00e41003100003511-1

Conta destino:

28371003100000388-4

Nome destinatário:

COMPANFiiA ALMA DELL ART

Valor:

R$ 2.2oo,oo

Identillcação da
operaçãor

COMUNICAO

Data dê débito:

23/04/2027

Data/hora da operaçãol

23/04/2021 11;38:15

Código da operação:

85633646

Chave de segurança:

HSXME6X8NCOgFS94

DEBITO REAL]ZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: OSOO 726 2492

Ouvidoria:

OBOO

725 7474

lleip Desk CAiXA: 0800 726 0i04

ffi
ffi

SECRETARin UUNiciPAL DE FAZENDA

Número da
NF§-e

NOTA FTSCAL ELETRÔN|CA DE SERV]ÇO - NFS-e

44

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM

l-,

H';
F;' *

I.
*'4
26!A412021 14:.36:47

DDI4QKTNL

261412021

BELO HORIZONTE. MG

da NFS-e substituída

DANIELA ISIS DE SOUZA ARAUJO 08012082624
BERINJELA BESIGN

RUA PROFESSOR ALVES HORTA

. 1

03 - SITIO TRES BARRAS CEP: 32041 -680
(31

INSTitUtO

danielâisis.souza@gmail.com

)s830-0e67

HAHAHA
46501900

lnscrição Munici

16.91 1.50810001-81
R. Eslrelâ do

CONTAGEM . MG

7208A774

26.923.77310AO1-33

Sul,126 -

CONTAGEM -

1

t\,,IG

Santa Tereza CEP: 3101&240
conÍato@institutohahaha.org.br

to UJooY-9o+J

para o

ao

7

8.02 / 85S960400 - treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial

*i

outras

I

lnÍormaçóes I

Cáh

I

3.000,00

l,t

i,if*

3.000,00

:

lh^^6,

i^i^Á^r^

1-ÍdbutâÇão no n,unicípip

iiajn

0,00

0,00

1l

0,00
,ái.iiJ
IrSá;Ía

ili

i{ií

3.000,00

0,00
c,00

,.

s-Microempresário IndMdual {MEl)
Y:i)it

1-Sim

0,00
( ) Sim (X) Não

3.000,00

0,00
2-Não

as

pelo 'omador
através do e-m
- Urna via desta Nota iscal será
A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser veriÍicada no site, httpJ/contagem.ginfes.com.br com a utilizaçâo do Código de Verificaçâo.
- Documento emitido por ME ou EPP optantê pelo Simples Nacional-Não gera direito a crédito Íiscal de ISS e lPl.

" tr§#k§
Comprovantê de transferência êletrônica disponível
Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:

TED para terceiros

Conta origem:

00941003100003511-1

Tipo de conta:

01 - Coirta Corrente

Tipo de pêssoa:
Nome:

INSTITUTO HAHAHA

CPF/CNPJ:

1

6.9

11

-

.508i 000 1 -8

1

- 000416968

Banco:

C77

Tipo de conta:

01 - Conta Corrente

Conta desÊino:

tI

Tipo de pêssoa:

]URÍDICA

Nomê:

DANIELA ISIS DE SOUZA ARAU]O

cFf+cilPJE

aL
zV,JLJ,t
^1)

Valorr

R$ 3.000,00

Valor da tarifa:

R$ 10,45

Finalidade:

10

Identificagão da

BANCO INTER S.A.

56L|O74-O

li^n1
-1atJIVVVL-JJ

1a

- Credito em Conta

COORDENADORA

operação:

Históricor
26/04/202L

Data de débito:

Dala

I

l{ora da operaçáo:

26104/2021 16:35:40

Código da operação:
Chave de segurança:

00193888
HWKUN2THQHYKZCN3

DÊBITO RÉALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAÜ DO CREDITO NA CONTÂ DÊSTTNO E DE 60 MIT{UTOS,

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.
>AL LA1ÃA:

UTJUU

/Ib UIUI

Pessoas com deficiência auditiva: OBOO 726 2492

Ouvidoria:

ABOO 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

2710412021

:: NFS-€ - Nota Fiscal de Serviços eletrônica ::

h§*:2S? I I

iX

i.iF5-e - ilüT*l f'l5eÂL DE §HffiVltC:
fmitida en::
{crnpetêncr'a:
2'§

íü4/Z*21

às

3SlS4/?S2Í

i 1,:B, iE;

JULÍTNE LÊLLI§ üO§ §ANTÜ§ 07291 §59ÉOS
CPF/CNPJ: 24.450.CI1 §/0001'53
RUÀ DULCE À{ÀRlÂ, 7, lpiranga - Cep: 31 1 6C-750
Eelo l{crizonte
Telefone:

arÊ À
§L-Âà

Códigc de Verifiraçãc

b4cieSS2

!nscriçâa Municipal: S7§?41 8iSS1 "7
Mü

[maii:

T*mador d*{s} Serviço(s}
CPF/CNPJ: 1 6.9"1 1. 5081SÊÊ1 -8'!

lnscriçãc &u;'ricipa[: 04á50,l 9/g*"t -X

IN)II!UIUHA.HANA
RUÂ ISTRELÀ DO

sUL, 1?ó, Santa Tereza . Cep: 31010"?40

D^l ^ I4^;*^*+^
ucLU
ru, t4ut ltc

Ernail; Nãe ínformado
' NF§-e §ubstituída: 2021 I 1A

Biscri
Código de Tributação elo r\rtunicípio
?S1 -S/t,l -88 / Espetácutos teatíaÍs

{{n55}

1

Subitem Lista de §erviços LC I 16/03 / Descrição:
12.01 / Espetacutos teatrais.
CodiMunieipto da jirrÍeiência dc t§§Qi.{
31*úãüú I Selc Harizante

i{âtureuá *s Üperaçer:
Trii:uiaráo rrc n-:uniripic

Regim* §;peeial de TrÍb*taçlãot M[i il* §inipie: Narional

Vbicr d*s serviÇüs:

R$

(-i Descontos;

{-i

*.

"Irr"
w

00

Vatar dos sêruiços:

Í.
R$

8,0*

R§ oro,o

{-} D,elcüftts lncondicionado:

H§

o,s*

Ê5 0,0ü

{=}
R:ca rla r-il*rla"
t-7 vsrL

H§ i "§3S,*ü

tl alígvrFi
E=)Valor de 15§:

Prefeitura de Belo Horizonte - Secretaria iúunicipal de Fazende
Rua Espírito Santo, 685 - 3" andar - Centro - CEF: 101ú0-919 - Bela Horizonte lúü.
§úvidas; 5l6ESP

https:/lbhissdigital.pbh. gov. brinfse/pages/exibicaoNFS-e.jsÍ

Rs

{-} DeduçÕesl

R§O

l5S Retido na Fonte:

: Vatçr LíquÍdo:

1.939,0ü

p( í ü?e nn
_

:

rã.á#5@À
â,___# ruaJ § e
q'

1t1

6#&§,§'§
Comprovante de transferência eletrônica disponível
Vrã Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:

TED para terceiros

Conta origêm:

00941003100003s11-1

Tipo de conta:

01 - Conta Corrente

Tipo de pessoâ:
Nome:

INSTITUTO HAHAHA

CPFlCHPJ:

16.91

1

.s08/0001 -8

1

Banco:

077 - BANCO INTER S.A, - 000416968

Tipo de conta:

01 - Conta Corrente

Conta dêstino:

I

Tipo dê pêssoa!

]URÍDICA

Nome:

]ULIENE LELLIS DOS SANTOS

€PF.TCT$E}

24.450.0 18/CC0 1-53

Yalor:

R$ 1.939,00

Valor da tarífa:

R$ 10,45

Finalidade:

10 - Crédito em Conta

Identificação da
operação:

/

4072179-3

ARTISTA

Histórico:
Data de débito:
Data

/

Hora da operaçâot

26/041202t
26/04/2021 16:55:57

Código da operação:

4DL97377

Chave de segurança:

TTLVHAYPZQBJ2THS

DEBiTO REALiZADO COM SUCÊSSO. A PREViSAO DO CREDITCT NA CONTA DESTINO E DE 60 MTNUTOS.

operaçâo realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.
Autorizo a cAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.
SAC CAIXA: 0E00 726 0i0i
Pessoas com deficiência auditiva: OBAO 726 2492

Ouvídoria:

OBOA 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

"nffilo,

:: NFS-e - Nota Fiscal de Servicos eletrônica

i'{Ê5-* - N*lÁ" F[§eÂi- D[ SIRVICü§ HLITRCI{fe*,
§mitida eni:

§§*:?*?1f 7

l*4 l?fr?"'§ às nç.rr::c

27

C*mpetê*ci*:

rCódiso de Yerificaçãc

371ü4/?§ã1

,d2cf7935

FTRNANCIO PE OLIVEIRÀ PINTCI CÕELHS S465668§6§6

14.589.450100$1-76 lnscriçãa lolunicipal: ü§43297/úü1-4
Lü80, 851, Espl.anada - Cep: 30280,ü80
Bela l-io;'ironte
r,46
Teleíone:
Email:
CPF/CNPJ:

RUÀ FRÂN{15C0

Tonrad*r daísl Serviço{s}
CFF/CNPJ: í 6.9', 1.50S10001 -81

IN)IIIUIU

lnscriçâo iá*nÍcipal: ü46§SÍ 9,/üt]1 -X

NAHAHA

RUA EST&ILA DO SUL, J26, Santa Tereza - Cep: 31§10-?40
D^l^ u^-l-^*+^
UçLU
I IUI IZUi ILE

Tetefane: |,.lão lníormado

Emait: Nãa lnformadc

Pi:s*ui*:see**g-(:)-le-ry:Es{§}::*.*
Inle'lr'ençóes ârtisti{as do pathaço Fernàndú otiveÍra

rérerãniã;ã rnêi?ããiirtiãe zmr - para-o pr"iãto tr,tais'iffi-üiiã'-:EÀiraitiiDÇA

0:r?0?7*-"""*

rbl^F. A( r Olo nô

Códig* de

-88 /

do MunicipÍo {CTl§§}
teatrâis

Subitem LIstâ dê SErYtcas Le 1 1Sl0: f Descriç&o:
1?.01
Êsnetacr''ilos teatrais
f,adlÀ{unicipio da incidêncja do l§§QN:
3106200 / Bel* Horizonte

NaturÊza da Op*ração:
Tributação no município

Reqime fi:pecial de TributaÇáú:

Valor das serviços:

R$ 1.939,*ff

{-} Descontos:
{-} Retençces Federais:

{-i

í§5 Retirjo na

fonte:

Valor l*{quido:

M[l rio Siinpies Nari*nal

Vat*r dos §€rviÇos:

R$ ü,Sú

i-) Deducões:

R§ O,ÜÜ

{-} 0esconto !ncondicionado:

R§

CI,ÚU

R$'!"ç3S,ü*

í= l Race r{e f Éirr rln.

R§ {.939,ü0
.R5-

oro-q

R$ 0,0ü

fuq 1.33S,Sê

(x) Àtíquota:

i*)Vaisr do §5S

t,
*

Prefeitura de Belo Horizonte - §ecretaria iiunicipal de Fazenda
Rua fspírita Santo, 605 - 3o andar - eentro - CEp: i0160-çi9 - Éel.o Horizcnte !ú6.
Dúvidas; 5lÇE5P

https:l/bh issd gital.pbh. gov. br/nfse/pages/exibicaoN FS-e
i

jsÍ

ET:1

L*k
€/

ffiffiT&

1!1

#&# Â
Comprovante de transferência eletrônica disponível
Via Intemet Banking CAIIG

Tipo de TED:

TED para terceiros

Conta origem:

0094100310000351r-1

Tipo de conta:

01 - Conta Corrente

?i-^
J^
r rPU sr PESSUdT

Nome:

INSTITUTO HAHAHA

CPF/CNPJ:

16.91 1. s08/0001 -81

Banco:

077 . BANCO INTER S.A, - OO0416968

Tipo de conta:

01 - Conta Corrente

Conta destino:

L

Tipo de pêssoa:

JURÍDICA

Nome:

FERNANDO DE OLIVEIRA PINTO COELHO

tPFlrCrPJ:

14.589.450/000 1-76

Valor:

R$ 1.939,00

Valor da tariÍa:

R$ 10,4s

Finalidade:

10

Identificaçâo da
operaçãor

/

8750742-0

- Crédito em Conta

ARTISTA

Histórico:
Data de débito:
Data

/

Hora da operação:

27

/04/2021

27/04/2021 10:41:36

Código da operação:
Chave de segurança:

00125566
J3E9PCWS6YG2Z2AC

DEBITO REALiZÀDO COM SUCESSO, A PREVISAO DO CREDiTO NA CONTA DEST]NO E DE 6O MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.
5AL LA].AA: UóUU /ZO UIUT
Fessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria:

OBOO 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

ZO

úa ZoZ

NFS-e - Nota Ftscal de Serviços eletrônica

I

iiFS-C

N*:?Sã,X

ll t

. NGTA FISCÀL *E SrftY'CTS ELHTRÔNICA

iErnitida em:

j2ôiü412fr21

às

rt,rr::r

LUCIENE §OUZÂ DE §LIVEIRA

Competéncia:

Códfg* de Verificaeã*:

28t*4ÍZü?1

?74h?S5e

06718555657

cPF/c§FJ:13"c16.946/00CI't-9s

lnscriçãoMunicipai:02499711001-s

üüS BORGES, 1851, ÀPT 501;BLOCO ü9, Jardim Yitória - Cep: 31975,270

RUÀ

Beio Horizonte
Telefone:

Taniadcr da

::

MG

Email:

Servíço{s}

CPFICNPJ: I 6.91 1. 5$8100S1 -81
IN§T§TUTS iiÂHÂHA

lnscrição r\{unicipal: 04S501 9/8S1 -X

RUÁ ESTRELÀ D0 sUL, 126, sàfttâ Tereza - Cep: 31010"240
E^l^
uçtu

U^-i-^^.^
I tut teut ttc

Telefone: Háo lníormado
t"{F§-e

$ubstituida:

2ü?1 /

ni

Imail: Não lnfçrmado

I

Servi

Codrgo de

Í:81 -ü10 ! -§8 I

do

teâtrais

{cTr§§i

Subitem Li*ta d* Serviços LC 1 Í61ü3
12.*1 I
teâtrâi§.

I

Sescrição:

CcdlMunÍripio da incid*ncÍa Co tSsQil:
]1il6200 I fielo Hcrizonte

Nâtureua da üperaçã*:
Tributacás no município

Regime ãspecial de Ti-ibutaçáo:

Velor d*s senviços:

R$ 1.S3ç,S*

(-i Descontos:
Í:l. l"tfl ç-g*: r*d-*-rii1..,
{-} l5S Retido na Fonte:
Vator Líqrrídn:

.HTiffiw

.

Vatrr dss s*rviçcs

R§ o,üü

!J

R5 t!,í)ü

(-) Descontc lncondicionado:

R§

{=} Base Ce ÇÉlc#lo:

.

CI,üCI

It$ "s3s,0*
"!

Mfl do Simples NacÍonal

FÊ-q,qEP9_§:

R§ 1.S39,0S
.

R$ grtO

R§ B,OÚ

R$ : "S3Ê,fiü

{x} Àtíquota

1*)%i*r

eí* §S§:

Frefeitura de Belo Hor!?fntê * Sec!.etaria Municipat de Fazenda
Rua Espírito §anto, ó05 - 3" andar - cenrrÊ " cEF: i0160-9i9 - Be{ii Horizonte M6.
*úvÍdas: 5l§ESP

hft ps:llbh issdi gital.pbh. gov. brlnfse/pa

gesiexibicaoNFs-e.isf

1t1

#ê§H'#
Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV
Via Internet Banking CAIXA

Emitente:

INSTITUTO HAHAHA

Conta origem:

00941003100003511-1

Conta destino:

09351022100000504-0

Nome destinatário:

LUCIENE SOUZA DE OLIVEIRA

Valor:

R$ 1.939,00

Identificaçáo da
operação:

ARTISTA

Datâ de débito:

27/O4/2A21

Dâtô/hora da operaçáo:

27/o4/2o21 10:43:18

Código da operação:
Chave de segurança:

47438L93
CZLNXCXG3V29V3LP

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTII{O E DE 30 MII{UTOS
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: OSOO 726 2492

Ouvidoria:

OBOO 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

ffi
wre

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM

ffi§
rq

SECRETARIA IVIUNICIPAL DE FAZENDA

Número da
NFS-e

NOTA FTSCAL ELETRÔN|CA DE SERV|ÇO - NFS-e

92

2810412021 í2:32:00

Data e Hc

UUTCVIZ8R

281412021

BELO HORIZONTE -

I\,{G

DANIELA GONÇALVES DE OLIVEIRÀ ROSA 06777950680

cNPJICPF

1

7.673.949/0001 -55

CONTAGEI/ - MG

72068958

RUA ANTONIO A.DA COSTA,324 - ALVORADA CEP:32042-230
(s1)33e84802

lh*h,+^

1

Endereç0 e CEP

DADANI ELAROSA@GMAIL.COM

u^a^lâ

tunicipat

6.9í 1 .508/0001-81

|

46s01s001 lMunicípio

BELO HORIZONTE - MG

Rua Estrel€ do Sul ,128 - Santa Tereza CEP: 31010-240

Côfliplementú

Õontato@insütutÕhahaha.org

tJ r rJoov-vo4o

do palhaça Rosa referente ao mês de abril de 2021 - para o

nções

12.01 / 900190102 - espetáculos teatrais

f,ia

ld*

!:u

1.939,00
0.00

1.939,00

t4

2-Tributâção forê do muniúípio

Ir

0,00
0,00

0,00

s-Microemprêsário Indiúdual iMEl)

1.939,00

0,00
(-) rssaN Retido

0,00

.l

0,00
'r - sim

1.939,00

i,.,

( )Sim (X) Não

0,00
2-Não

Avisos

através do e-mail
ecido pelo omador
Serviço.
A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, httpJlcontagem.ginfes.com.br com a utilização do Código de VeriÍicaçâo.
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Símples Nacional.Não gêra dirêito a crédito fscal de ISS e lPl.

Comprovante da transferência eletrônica disponível
Via Internêt Banking CAIXA

Tipo de TED:

TED para terceiros

Contã origêm!

00941003100003511-1

Tipo de contar

01

Tipo de pessoâi

JUR.ÍDICA

- Conta Corrente

Itlome:

CPFlCNPI!

1

6.91 1.508/000

1

-8

1

Eanco:

077.

Tipo de contai

01 - Conta Corrente

Contà dêstinor

1

Tipo de pêssoai

]URÍDICA

Nome:

DANiELA GONCALVES DE OLIVEIRA ROSA

CPFICNPI:

L7

Valor:

R$ 1.939,00

Valor da tarifa;

R$ 10,45

Finalidader

10

IdsntiÍicação da
operação:

/

BANCO INTER S,A.

- 000416968

2A68428-2

.673.949/O0A7-55

- Crédito em Ccnta

ARTISTA

Histórico:
Data dé débito:

Dâtü

I iÍora da gporaçiio.

zóluql zvlt

28/04/2A21 13;40:25

Código da operaçãor
Chave de segurança:

00149262
YlAERXW]YTFHEL3E

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.
Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada,
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

726 2492

Extrato Fundo de lnvestimento
Para st'rnpíes verif ic aç áo
da

das Atividades do Fundo

do Fundo

Rentabilidade do Fundo
No

Màs{%}

No Àno(%}

Nos Úftimos 12 Meses(%)

Çota em:

3110312021

Cota em: 3A|A4l2021

Administradara
da .Administradora

Cliente
Corrente
I

Resumo da Movimentação
Valor ern R$
í 54.975,88C
37.420,85C
13.683,23D
124,99C
4 l.1U
o,oo
0,00
178.834,26C
0,00

Hr'stórico

Saldo Anterior
Aplicaçôes
Resgates
Rendimento Bruto no Mês
IRRF

toF
Taxa de §aÍda

Saldo Bruto*
Resoate Bruto em Tránsito'
{'1 Vior sujeito i tribulaÇáo. confome

QÍde de CoÍas

45.400,887563
1 0.§59,894492
4.O07,52s614

52.353,252441

legislaçáo em vigor

Mavimentaçãa Detalhada

Daia
12 I M
14 I 04
23 i

04

26 I

04

27 i

M

28 I

D4

Vaior R$
37.420,85C
636,43D
0,16D

His!óíica

APLICACAO
RESGATE
IRRF

Qlde de CoÍas
1

0.959,894432
'186,432842

0,00

loF

2.200,00D
0,66D
0,00
5.008.90D

RESGATE
IRRF

!oF
RESGATE
IRRF

644,353002
1.467,004841

1,55D

0,00
s.888,45D

loF
RESGATE
IRRF

1,23D
0,00
1.S49,45D

loF
RESGATE
IRRF

1.1

38,816146

570,922780

0,63D
0,0ü

roF

Dados de Tributação

Rendimenh Êlase

,RRF

18,87

4,23

lnfarmações ao CoÍisÍa
ÃcÊsse o site da CAIXA e conheÇa os E-.IrtNDos ,' os fundos da CAIXA cafi movimentaÇÕes
j-r:f.--r-joge",s âs
estçJ:tajya-ne.-s.te peJo J-!Íeãr,eÍ ãa-r-Àj-.oS C-AJXÀ e çofi La-xê'c riÊ êrln-jr:-i,51'rnçÊo
praticadas pelo mercado, con cs E-FUNDOS CAIXA você Êem excefenües opçõeS de
lnvesÊjmento ao afcance de suas mãos, de acordo com seu perÍif'
Um

jeito

prático

de investit,

da comadidade da sua casa!

prezado(a) Côt1sta, compareÇa à sua agência de relacionamentO e cadasüre ou atuaTize
seu endereço de e'mail.
Serv&o de AÍendlmento ao CotlsÍa
para Correspondência:
Catxa

7474

ffi

ffi

ffi

