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ONG DOUTORZINHOS

A Organização da Sociedade Civil - ONG
Doutorzinhos - fundada em 2006, qualificada
como OSCIP (Organização da Sociedade Civil
de Interesse Público), utiliza a figura do palhaço
para oferecer aos pacientes, acompanhantes e
profissionais da saúde, arte e cultura,
contribuindo na recuperação dos pacientes.

Nestes 13 anos de atuação, beneficiou mais de
700 mil pessoas entre pacientes, acompanhantes
e profissionais de saúde.
O trabalho é voluntário e artístico.

Descritivo do
projeto
O projeto Doutorzinhos realizará
intervenções artísticas, denominadas
visitas hospitalares em 13 instituições
parceiras em Porto Alegre. Das 13
instituições de saúde beneficiadas,
11 atendem pacientes do SUS e
convênios e 2 atendem apenas
pacientes com convênios. Das
intervenções artísticas realizadas,
70% ocorrem para pacientes de
instituições de saúde públicas ou
filantrópicas conveniadas com o SUS.
O acesso às intervenções artísticas é
amplo à pacientes, acompanhantes e
profissionais de saúde e equipe
administrativa dos hospitais.

OBJETIVOS
• Promover o acesso à arte em ambiente
hospitalar como um direito social
• Aperfeiçoar e aprimorar o trabalho do
voluntário para atuação com excelência,
humanizando o ambiente hospitalar
• Realizar apresentações artísticas e oficina
para estudantes de baixa renda
APRESENTAÇÕES CÊNICAS
• 1100 apresentações artísticas
• 13 instituições de saúde de Porto Alegre
• 145 mil pacientes (crianças, adolescentes e
adultos), acompanhantes e profissionais
de saúde

OBJETIVOS
FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VOLUNTÁRIOS
• 2 cursos de formação básica para novos voluntários
• 4 oficinas com profissionais renomados na arte da
palhaçaria
• 260 encontros de qualificação técnica e workshops

CONTRAPARTIDA SOCIAL
• 4 apresentações artísticas em escolas e entidades
sociais de Porto Alegre
• 1 oficina para estudantes de baixa renda.

PERÍODO DE EXECUÇÃO
• de 09/03/2020 a 09/02/2021

Apesar das sugestões abaixo, você pode doar o valor que desejar. Qualquer valor irá contribuir para nosso projeto.

Justificativa

A importância da lei de incentivo à cultura ao promover a capacitação artística e
a ampliação de intervenções com a linguagem do palhaço à pacientes,
familiares e profissionais de saúde. O aumento significativo de beneficiários nas
intervenções, de 1.000 para 13.000 por mês, evidencia a excelência do trabalho
que só pode ter a sua continuidade por meio de incentivo fiscal. O impacto,
além de cultural e social, apresenta resultados terapêuticos aos pacientes em
tratamento de saúde. Só nos últimos quatro anos, foram mais de 500 mil
pessoas atendidas e, isso só foi possível por meio de empresas incentivadoras,
com o objetivo de chegar em locais de pouco ou nenhum acesso à cultura.

Apesar das sugestões abaixo, você pode doar o valor que desejar. Qualquer valor irá contribuir para nosso projeto.

CONTRAPARTIDA PARA PATROCINADOR

ONDE ESTAMOS
Hospital da Criança Santo Antônio
Hospital Santa Rita
Hospital Dom Vicente Scherer
Pavilhão Pereira Filho
Hospital São José
Hospital São Lucas
Hospital de Pronto Socorro
Hospital de Clínicas de Porto Alegre
Hospital Moinhos de Vento
Hospital Mãe de Deus
Hospital Beneficência Portuguesa
Instituto do Câncer Infantil (Unidade de Internação da
Oncologia Pediátrica do HCPA)
Kinder - Centro de Integração da Criança Especial.

RECONHECIMENTO
SOCIAL
O prêmio Top Cidadania, criado em 2001,
reconhece as ações sociais realizadas
pelas organizações na comunidade
gaúcha, contribuindo para o incentivo
dos investimentos sociais nas empresas
do Estado. A distinção é dada às
empresas e instituições sem fins
lucrativos que desenvolvem projetos de
investimento social que beneficiam a
comunidade externa à empresa.
A ONG Doutorzinhos foi vencedora do
prêmio em 2018.

COTAS DE INCENTIVO
COTA AMIGO
DE R$ 3 MIL A R$ 20 MIL
• Autorização do uso da marca Doutorzinhos
• 1 nariz de palhaço no estojo de emergência
• Logomarca nas redes sociais e catálogo

COTA RISO FROUXO
DE R$ 51 MIL A R$ 100 MIL
• Autorização do uso da marca Doutorzinhos
• 2 narizes de palhaço no estojo de emergência
• 3 palestras ou intervenções para colaboradores
• Logomarca nas redes sociais e catálogo
• Logomarca no banner impresso e camisetas

COTA SORRISO
DE R$ 21 MIL A R$ 50 MIL
• Autorização do uso da marca Doutorzinhos
• 2 narizes de palhaço no estojo de emergência
• 1 palestra ou intervenção para colaboradores
• Logomarca nas redes sociais e catálogo
• Logomarca no banner impresso

COTA GARGALHADA
A PARTIR DE R$ 101 MIL
• Autorização do uso da marca Doutorzinhos
• 1 palestra motivacional com nosso fundador
• 3 narizes de palhaço no estojo de emergência
• 5 palestras ou intervenções para colaboradores
• Logomarca nas redes sociais e catálogo
• Logomarca no banner impresso e camisetas

COMO DOAR
COMO
DOAR
Empresas que apuram o IR pelo Lucro Real podem doar até 4% do IR devido para o projeto dos Doutorzinhos. Pessoas físicas
que fazem o IR pelo formulário completo podem doar até 6% do IR devido. O recurso está à disposição da empresa e
esperando para ser utilizado por meio da Lei de Incentivo à Cultura.

Efetue o depósito identificado na seguinte conta:
Projeto aprovado para 2020 - MINC PRONAC 192330
ONG Doutorzinhos
CNPJ: 16.802.392/0001-42
Banco do Brasil: 001 (número bancário)
Agência: 0367-0
Conta: 68391-4
Envie o comprovante de depósito para contato@doutorzinhos.org.br e/ou projetos@doutorzinhos.org.br com as
informações abaixo :
Razão social:
CNPJ:
Nome do responsável:
Endereço completo da empresa:
Telefone comercial:
E-mail:
Aguarde o nosso recibo de doação que valida a operação. Em até 5 dias úteis, enviaremos a cópia digitalizada do
recibo de doação. Em até 10 dias úteis, enviaremos via Correios a via original do recibo para o endereço
informado no e-mail. No ato da declaração do IR, lance o valor doado em “Doações / Incentivo à Cultura”.
Apresente o recibo de doação como documento comprobatório para abatimento do seu IR.
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