15 anos

Empresas que ja estão incentivando:

Promovido pela ONG Unicultura a Trupe da
Saúde é o projeto formado por 11 palhaços
proﬁssionais, que leva teatro aos hospitais.
Tendo como princípio a

improvisação e

brincadeira,

interagem

os

palhaços

com

pacientes de todas as idades, acompanhantes e
equipe hospitalar fomentando a humanização
destes ambientes.
A trupe realiza visitas semanais a cinco hospitais
de Curitiba, que atendem ao SUS - Sistema
Único de Saúde, impactando anualmente 122
mil pessoas.
O trabalho de intervenção realizado pelo
projeto é reconhecidamente fator de melhora
no ânimo do paciente, promovendo a melhora
do

comportamento

e

aceitação

de

procedimentos e exames, assim como a
melhora do relacionamento entre as equipes
hospitalares e familiares, dentre muitos outros
benefícios.

Objetivos
- Promover qualidade de vida durante a internação;
- Humanizar o atendimento hospitalar, levando alegria a pessoas hospitalizadas e assim
reduzindo a tensão e o estresse do paciente;
- Desenvolver, através de oﬁcinas de palhaço, núcleo de formação e pesquisa para proﬁssionais
da saúde sobre a humanização no atendimento hospitalar;
- Perpetuar boas práticas através da orientação a outros grupos que atuam com ações
voluntárias em hospitais nas suas mais diversas manifestações;
- Intensiﬁcar a relação com os pacientes através de uma sessão de jogos eletrônicos educativos
no site da Trupe da Saúde.

Visibilidade
Os projetos
realizados
pela Unicultura
além de
oferecerem
ações sociais,
também
proporcionam
maior visibilidade
a seus
patrocinadores
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Material
Gráﬁco

Hospitais Atendidos

Hospital Cruz
Vermelha

Hospital
Evangélico

Hospital Pequeno
Príncipe

Hospital de
Clíninas da UFPR

Hospital Erasto
Gaertner

Av. Vicente Machado, 1228

Al. Augusto Stellfeld, 1908

R. Desembargador Motta, 1070

R. General Carneiro, 181

R. Dr. Ovande do Amaral, 201

Valor a ser captado pela lei de incentivo: R$ 540.522,00

Participe
Segundo a pesquisa Cultivando os Frutos Sociais do IPEA (Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada) cada vez mais,
percebe-se a necessidade de a opinião pública reconhecer o comprometimento das empresas com relação às
questões de responsabilidade social. É fundamental para a prosperidade e imagem positiva de uma empresa, que
suas ações e realizações contribuam efetivamente para uma melhoria das condições de vida das comunidades que a
cerceiam.
Facilita o
acesso à
cultura

10
Meses de
atuação

122 Mil
pessoas
impactadas
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Você

Conquista
novos
clientes

Gera
conﬁança
e ﬁdelidade

SAIBA COMO INCENTIVAR:

Lei Rouanet
QUEM PODE INCENTIVAR?
Podem investir em projetos culturais aprovados na Lei Rouanet empresas
tributadas em lucro real, deduzindo até 4% do IR devido ou pessoas físicas
contribuintes do Imposto de Renda, deduzindo até 6% do IR devido.

COMO INCENTIVAR?

1 - O incentivador deve depositar o valor
desejado para o patrocínio na conta bancária
exclusiva do projeto até o último dia útil do
exercício ﬁscal.

2

- Após o depósito, o proponente do

3-O

ressarcimento do patrocínio

projeto irá emitir um recibo e enviar ao

feito virá no próximo exercício ﬁscal,

patrocinador, sendo que este servirá como

abatendo do valor do IR a pagar.

comprovante para que a renúncia ﬁscal se
efetue.

Somente poderão ser incentivados projetos divulgado no Diário Oﬁcial com prazos aptos a
captação de recursos.

Fone: 41 3023.2008
Av. Sete de Setembro, 3728 -Cj. 400
80250-210/ Curitiba-PR

www.trupedasaude.com.br
facebook.com/TrupeDaSaude

Histórico
2009 - Menção Honrosa e
Congratulações da Assembléia
Legislativa do Estado do Paraná;
2009 - Prêmio Tecnologia Social da
Fundação Banco do Brasil;
2010 - Certiﬁcado de Inscrição de
Programas de Atendimento às Crianças
e aos Adolescentes do COMTIBA;
2010 - Voto de Louvor e Congratulação
da Câmara Municipal de Curitiba;
2011 - Prêmio Ozires Silva de
Sustentabilidade da FGV/ISAE;
2011 - Prêmio Cultura e Saúde do
Ministério da Cultura.

Fone: 41 3023.2008

Ricardo Trento
Dir. Executivo
Cell: 41 8489.4404

Email: trento@unicultura.com.br
Av. Sete de Setembro, 3728 -Cj. 400
80250-210/ Curitiba-PR

