
    

 

 

         

      A Cia Sapato Velho (com apoio da Doktor Klovn -Noruega) realiza visitas regulares em hospitais 

do Rio de Janeiro: INCA ( unidades I, III e IV) , INC- Instituto Nacional do Coração, Hospital 

Municipal Jesus e Hemorio desde 2012.  Atualmente 6 palhaços participam das ações nos 

hospitais, as visitas ocorrem sempre em duplas e pontualmente em  dias festivos reunimos um 

cortejo de 10 a 15  palhaços, levando alegria e musica para os locais. 

 

 Com intuito de aumentar as intervenções, oferecer oficinas de formação para novos palhaços e 

assim aumentarmos a nossa rede de atendimento , estamos buscando novos apoiadores e 

parceiros.  

Você sabia que pode contribuir? 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como são realizadas as ações: 

Cada dia no Hospital tem o custo de R$ 600,00, esse 

valor inclui o transporte, registro e a intervenções de 

até duas horas de visita de uma dupla de palhaços no 

hospital. 

Quanto eu posso doar? 

Você pode doar a quantia que você  quiser, pode 

patrocinar uma visita inteira ou apenas parte dela 

junto com outros apoiadores. 

 

 

Como fico sabendo  quando  a visita vai ocorrer e aonde? 

Toda vez que alcançarmos o valor total para uma visita, será 

atualizado em nosso site, o local e o dia da intervenção realizada, 

com registro fotográfico do dia.  Se você desejar seu nome poderá 

estar nos agradecimentos. E a qualquer momento você pode 

também entrar em contato conosco para tirar dúvidas. 

 

 



Posso patrocinar um evento maior? 

Sim você pode! Além de termos outras ações 

com temas sobre saúde, higiene, meio 

ambiente, cidadania e educação. Você pode 

patrocinar um espetáculo em comunidades, 

abrigos, asilos ou em um lugar onde você ache 

importante desenvolver uma ação social. 

Entre em contato. 

Como fazer um doação? 

Você pode fazer a transferência do valor que 

deseja doar para a conta  da Cia Sapato Velho 

em nome de: 

 Anneli Olljum 

Bradesco 237 

Ag 2785-5  

CC 5264-7 

Cpf 043 067 827 43 

Ou pelo botão redondo              DOAR                que te direciona para uma conta do Pay Pal ( ainda em construção) 

 

Não esqueça de nos enviar um email  para producaosapatovelho@gmail.com, ou diretamente pelo site, com o 

comprovante para que possamos saber quem foi o doador, e também nos dizer se quer ser mencionado assim que a 

intervenção for realizada. 

Caso você queira realizar um patrocínio maior,  de um dia , um mês inteiro de intervenções, ou de um espetáculo 

entre em contato por email producaosapatovelho@gmail.com ou por telefone da produção 21 98106 6444 

 

* Estamos nos inscrevendo em Leis de Incentivo Fiscal para que possamos realizar ações de maior alcance e 

continuidade com empresas que tenham interesse em desenvolver parceria com nossos projetos 
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