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Doses de risos 
Pra que levar o 
palhaço ao hospital?

A atuação dos Doutores Palhaços nos hospitais já é uma 
referência. A ONG foi fundada em 2008 com a 
perspectiva de um trabalho profissional artístico-cênico, 
tendo a alegria como estado gerador e transformador de 
ambientes a partir da linguagem do palhaço. No mesmo 
ano começaram a ser desenvolvidas as intervenções 
cênicas em hospitais do município de Ponta Grossa com 
regularidade.
O trabalho consiste na utilização da linguagem do 
palhaço trocando o picadeiro do circo pelos corredores e 
enfermarias hospitalares, brincando de ser médico e 
usando a alegria, a comicidade e a arte para 
potencializar encontros. A arte do palhaço atua no 
estado de saúde sendo considerada um elemento auxiliar 
junto à terapia convencional nos hospitais.
O projeto Doses de riso pretende levar a mesma 
experiência ao Hospital Anna Fiorillo Menarim e UPA 
(Unidade de Pronto Atendimento) de Castro/PR, 
proporcionando uma nova experiência tanto para os 
pacientes e acompanhantes, como para os profissionais 
que atuam nessas unidades.
O riso é levado a todas as alas dos hospitais, sejam elas 
do SUS oude atendimentos particulares, 
e aos mais diversos públicos: bebês, 
crianças, adolescentes, adultos 
e idosos. O importante
é “ser humano”.



Doses de riso

LEI ROUANET
O projeto Salvando Risos está aprovado pelo Artigo 18 da Lei Rouanet
• Pronac 182738
• Proponente: Organização Doutores Palhaços SOS Alegria
• Área Cultural: artes cênicas
• Atividade Principal: intervenções cênicas no Hospital Anna Fiorillo

Menarim e Unidade de Pronto Atendimento de Castro/PR
• Período de Captação: até 31/12/2018  
• Público: 3 mil pessoas entre crianças, adolescentes, adultos  e idosos
• 150 viisitas para intervenções nos hospitais
• Acesso: intervenções cênicas gratuitas

Valor total do Projeto: R$  153.297,50
Dados bancários:
MINC PRONAC 182738
Doutores Palhaços SOS Alegria
Banco do Brasil
Agência 0030-2

Conta 106561-0

Sugestões de cotas de patrocínio e de contrapartidas

• Contrapartida geral, para todos os 
patrocinadores, independente do valor:
• Logo em  Folders impresso

Logomarca Vídeo Institucional
• Logomarca vinculada nas mídias sociais 
• (Facebook, You tube, site, Instagram)



Doses de riso

LEI ROUANET
• CONTRAPARTIDAS ESPECIAIS:

• COTA RISADINHA: de R$ 5 mil a R$ 15 mil
• *Todos os benefícios da contrapartida geral
• Logomarca nos outdoors de divulgação

• COTA SORRISÃO: de R$ 15.001,00 a R$ 30 mil
• *Todos os benefícios da contrapartida geral
• Logomarca nos outdoors de Divulgação
• Logomarca nas camisetas do projeto
•

• COTA RISO FROUXO: de R$ 30.001,00 a R$ 60 mil
• *Todos os benefícios da contrapartida geral
• Logomarca nos outdoors de Divulgação
• Logomarca nas camisetas do projeto

Termômetro da Alegria - Intervenção dos doutores palhaços na empresa 
(palestra) 

•

• COTA ALEGRIA: acima de R$ 60 mil
• *Todos os benefícios da contrapartida geral
• Logomarca nos outdoors de Divulgação
• Logomarca em camisetas de divulgação do projeto

Termômetro da Alegria - Intervenção dos doutores palhaços na empresa 
(palestra) 

• Logomarca no avental dos Doutores Palhaços

Contrapartida para pessoas físicas:
• Sócios do Nariz Vermelho: Citação do nome no 

informativo Digital do fim do Ano.

• Captação de Recursos ABC Projetos
abcprojetos@abcprojetos.com.br
(42) 99118-9007

mailto:abcprojetos@abcprojetos.com.br


AMOR E RESPEITO  PELO SER HUMANO


