
APRESENTA

Casa do Riso



Quem Somos

Instituição sem fins lucrativos, existente e atuante desde 2018, em Mogi das 
Cruzes e região.

Realizamos intervenções artísticas em hospitais, clínicas, casas de repouso e 
diversas outras instituições beneficentes, levando amor, alegria, arte e cultura 
para quem precisa.



LIC - Projeto 633

CASA DO RISO



Porque

• A casa do Riso será um espaço de arte e cultura, utilizado para ser 
nossa sede, ministrar nossos treinamentos e capacitações, realizar 
projetos sociais, rodas de conversa e eventos da instituição.

• Um local de transformação de vidas e da sociedade, um local para 
espalhar sorrisos para quem precisa.



Porque

• Visitas Hospitalares: a Casa do Riso será um espaço de capacitação 
de nossa equipe que visita hospitais. Tendo nosso próprio espaço 
teremos condições de aumentar e melhorar a qualidade do trabalho, 
visitando mais hospitais e clínicas de Mogi e região;

• Espaço de arte e cultura: na Casa do Riso realizaremos apresentações 
de peças teatrais, espetáculos de palhaços e contação de história para 
o público local;

• Armazenamento: figurinos, acessórios, cenários, instrumentos 
musicais, jogos e todo material utilizado em nossas ações estarão 
concentramos em um único local, facilitando o uso.



Porque

• Bazares beneficentes: periodicamente a Trupe do Riso realiza bazares 
vendendo doações que recebe - esses bazares nos auxiliam a 
financiar nossos projetos. Com nossa sede, os bazares passarão a ter 
local e periodicidade fixos;

• Mini biblioteca: manteremos um pequeno acervo de livros infanto-
juvenis disponíveis para crianças e adolescentes, para incentivo a 
leitura;

• Roda de conversa: nosso atual projeto de roda de conversa 
terapêutica ganhará uma versão presencial, atendendo o público local 
com psicólogos disponíveis.



Porque

• Aulas de Teatro: o teatro é um transformador de vidas, e oferecemos 
aulas para crianças e adolescentes do bairro, com curso anual. Ao 
final do cursos os alunos apresentarão uma peça em algum teatro da 
cidade;



Projeto Aprovado na Lei de Incentivo a 
Cultura

Valor total do projeto: R$ 189.380,10



Como Participar

• Existem duas formas de repasse financeiro através da Lei de Incentivo 
a cultura:
• 20% do IPTU – repasse único anual

• 20% do ISS – repasses mensais

• O repasse pode ser o valor integral do projeto ou menos

• Os repasses são descontados na cobrança dos impostos



Custos administrativos: R$108.960,03

• Os custos administrativos nos permitirão:
• Alugar uma casa compatível com o desenvolvimento de nossos projetos (valor estimado 

em aluguel anual: R$36.000)

• Comprar mobiliário, realizar reformar necessárias, contratar segurança e custear todas as 
licenças necessárias;

• Pagar taxas administrativas, custos de limpeza e manutenção e despesas como água, luz e 
internet;

• Arcar com custos de elaboração e agenciamento do projeto.



Custos diretos: R$ 80.420,02

• Os custos diretos nos permitirão realizar as seguintes ações durante um ano:
• Ministrar aulas de teatro para crianças e adolescentes duas vezes por semana, com 

turmas de até 15 alunos;

• Realizar visitas a hospitais e clínicas médicas duas vezes por semana;

• Treinamento para novos voluntários palhaços duas vezes por semana;

• Rodas de conversa com psicólogos duas vezes por semana;

• Visitas quinzenais a casas de repouso;

• Montagem de mini biblioteca infanto-juvenil;

• Apresentações semanais de contação de histórias para crianças;

• Compra de todos os materiais necessários para desenvolver as ações acima.



Contra Partida

• Capacitar os alunos na arte do teatro, oferecendo um caminho alternativo de vida. Ao mesmo tempo que nos 
aproximamos deles inserindo valores morais, éticos, financeiros, familiares e de sociedade;

• Roda de conversa: Oferecer a esse público um espaço de fala, de troca de diálogos acompanhados por um terapeuta 
capacitado. Ajudar nesse momento de pandemia e após ele a lidar com todas as mudanças e percas que tivemos;

• Visitas em casas de repouso: Atualmente são realizados trabalhos em duas casas, e por hora o foco é manter. Cada uma 
das casas recebe uma visita por mês em um sábado ou domingo. Pretendemos apenas fortalecer e capacitar a equipe;

• Visitas em hospitais com palhaços: aumentar para 4 o número de hospitais públicos/filantrópicos que são atendidos;

• Contação de Histórias: dar continuidade na contação de histórias dentro dos hospitais e passar a contar também na Casa 
do Riso;

• Levar a cultura do teatro, do circo, dança, contação de histórias para um público em situação vulnerável;

• Além disso tudo, queremos que seus colaboradores também se divirtam com nossos palhaços, e periodicamente 
realizaremos apresentações para sua equipe interna.



Muito Obrigado!
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