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PORTFÓLIO
de projetos

Lei Federal de Incentivo à Cultura
PRONAC 2021

linhas de atuação
Fundado em 1992, com unidades em São Paulo, Rio de Janeiro e Campinas, mas
com atuação em todo o território nacional, o Grupo Komedi tem por missão
gerar valor para clientes nacionais e multinacionais de grande porte.

Equipes de especialistas, em diferentes
setores do Grupo, oferecem:
Consultoria em projetos de
incentivo fiscal (Lei Federal,
ProAC, Ancine e ISS Rio).

Recuperação Tributária
com ênfase em Tributos
Federais e ICMS (Pis,
Cofins e FoPag).

Incentivos Fiscais na área
de Inovação Tecnológica
(Lei do Bem e Rota 2030).

ATUAÇÃO NACIONAL
ATUAMOS
EM TODOS
OS ESTADOS
BRASILEIROS

MAIS DE

10.000
REALIZAÇÕES

Para ter uma ideia do nosso
trabalho, no ano de 2019 o
Grupo Komedi percorreu mais
de 100 municípios brasileiros
em 10 estados com inúmeros
projetos de incentivo à cultura,
educação e artes.

PROJETOS DE
RELACIONAMENTO COM
A COMUNIDADE
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• SUSTENTABILIDADE
• CIDADANIA
• FOLCLORE
• OFICINAS
• TEATRO
• MÚSICA
• SHOWS
• EDUCAÇÃO AMBIENTAL

PÚBLICO INFANTIL
DOAÇÃO DE ESTRUTURA

LEI FEDERAL
PRONAC 203849

O Cine Leitura é um projeto de doação de estruturas físicas de cinematecas juntamente com
acervos de livros e filmes para o público infantil, os quais serão doado para instituições sem fins
lucrativos e/ou espaços culturais públicos, beneficiando o público em geral por meio do fomento e
da difusão da literatura e do audiovisual.

LIVRE PARA TODOS OS PÚBLICOS
CINEMA ITINERANTE AO AR LIVRE

LEI FEDERAL
PRONAC 203849

O projeto consiste na realização de sessões de cinema itinerante, com exibição de filmes nacionais
e internacionais selecionados para todas as idades, com tela ao ar livre, sistema de projeção e
transmissão de som por rádio FM. O público assistirá aos filmes dentro de seus carros ou em uma
tenda com cadeiras, com distribuição de pipoca inteiramente gratuita. As sessões ocorrerão em
praças, parques e espaços públicos.

PÚBLICO INFANTO-JUVENIL
E ADOLESCENTE
OFICINAS DE FOTOGRAFIA

Panorama Brasil

LEI FEDERAL
PRONAC 202481

O projeto "Foto Studio - Panorama Brasil" consiste na realização de oficinas de fotografia gratuitas,
com a realização de uma mostra com os trabalhos artísticos desenvolvidos durante as oficinas em
cada local de realização, para o público infanto-juvenil e adolescente, sendo em escolas públicas
ou instituições sem fins lucrativos.
•
•

Quantidade de oficinas no projeto total: 200 oficinas, sendo 20 oficinas por turma.
Quantidade de turmas no projeto total: 10 turmas com 30 participantes em cada.

PÚBLICO JOVEM
INTERVENÇÃO TEATRAL

LEI FEDERAL
PRONAC 192369

O projeto consiste na realização de 160 intervenções de teatro, voltadas para o público jovem,
com duração de 30 minutos cada, as quais serão realizadas inteiramente gratuitas em escolas
públicas, instituições sem fins lucrativos, hospitais públicos, e/ou centro culturais para um público de
no mínimo 30 espectadores por apresentação.
As intervenções serão apresentadas no formato de Esquetes de Teatro, Musical Curto, Talk Show e
Comédia Atrapalhada, com brincadeiras, entrevistas improvisadas, perguntas e respostas, paródias
musicais e esquetes curtas onde os espectadores poderão participar, responder e adivinhar as
respostas em cada um dos 6 temas abordados.

PÚBLICO INFANTIL
APRESENTAÇÃO TEATRAL

LEI FEDERAL
PRONAC 192560

Projeto de espetáculo de teatro com intervenções cênicas no formato de um circuito teatral
interativo para o público infantil. As apresentações serão informativas e participativas e contarão
com a narrativa de uma família em uma grande cidade que, pelas experiências vividas em sua
rotina diária, irá questionar, discutir e pontuar as necessidades de uma reorganização urbana
envolvendo o trânsito, os pedestres e os hábitos na cidade e os problemas das atitudes das pessoas
que ali vivem.

PÚBLICO JOVEM
OFICINA DE ARTES VISUAIS

LEI FEDERAL
PRONAC 191901

O projeto visa não somente oferecer oficinas artísticas como também promover a apresentação de
ideias, o gosto pela economia criativa, o debate, o brainstorming e atividades práticas em grupo
nas escolas ou instituições, com o objetivo de desenvolvimento de reflexões, iniciativas e projetos de
conscientização sobre como cada um pode contribuir para a limpeza e despoluição das cidades,
ações de preservação do meio ambiente, além de melhorias na própria escola, bairro e cidade
beneficiada.

PÚBLICO INFANTIL
OFICINA DE CONTAÇÃO DE HISTÓRIA
DOAÇÃO DE ESTRUTURA

LEI FEDERAL
PRONAC 184012

O projeto tem a finalidade de difusão da leitura através da distribuição totalmente gratuita de
estruturas, chamadas de Baú de Histórias, para escolas e instituições públicas, assim como a
realização de oficinas de contação de histórias nas escolas e instituições beneficiadas. Para cada
estrutura doada, duas oficinas de contação de histórias serão realizadas. As oficinas terão caráter
lúdico e serão aplicadas como instrumento de imersão do espectador através de contação de
histórias e atividades de leitura voltadas ao público infantil, sempre utilizando o acervo do Baú de
Histórias. Tanto o Baú quanto as oficinas promovem a difusão da leitura, instrumento de fascínio que
une o espectador ao artista, despertando o interesse pela leitura.

PÚBLICO INFANTIL
OFICINA DE ARTE CÊNICA
DOAÇÃO DE ESTRUTURA

LEI FEDERAL
PRONAC 182677

O projeto “Armarinho, Cantinho da Imaginação”, além de difundir a leitura de livros e a atividade
lúdica com oficinas de artes cênicas, pretende entregar acervo cultural e educativo para crianças
em escolas e instituições públicas, tudo dentro de uma estrutura de armarinho. O acervo cultural
permite que as crianças participem de atividades, apresentações de teatro e de fantoches. As
brincadeiras e leituras ampliam o repertório cultural das crianças, convidam a conhecer enredos
diversos e a lidar com seus mais variados sentimentos.

PÚBLICO INFANTIL
APRESENTAÇÃO TEATRAL

LEI FEDERAL
PRONAC 182176

O projeto "Planeta Água em cena 4" consiste em apresentação de peça teatral e distribuição de
livros de literatura infantil em escolas públicas e instituições, as ações serão inteiramente gratuitas e
levará para crianças, prioritariamente carentes, o fomento do gosto pela arte, pela literatura e pela
interpretação. A água é um elemento essencial para a vida. No entanto, é cada vez mais urgente
fomentar atitudes corretas em relação ao seu uso e preservação. Utilizando-se da linguagem
teatral, pretende-se desenvolver nas crianças uma reflexão sobre o adequado consumo da água
e sua importância para a humanidade. O que passa, essencialmente, pela preservação do meio
ambiente, atitudes responsáveis e sustentabilidade.

PÚBLICO INFANTIL
APRESENTAÇÃO TEATRAL

LEI FEDERAL
PRONAC 181487

Um espetáculo que promove uma verdadeira mensagem de amor ao planeta, ensinando de
forma divertida e bastante interativa, o quanto a reciclagem e os bons hábitos são importantes
para o meio ambiente. Músicas envolventes e compostas especialmente para a montagem e a
interação com o público do começo ao fim, são as chaves deste espetáculo animado, divertido e
informativo, em que os pequenos acabam se tornando verdadeiros mensageiros dos bons hábitos
e atitudes.

PÚBLICO INFANTIL E JOVEM
OFICINA DE MÚSICA E
MINICONCERTO FINAL

LEI FEDERAL
PRONAC 181420

A música tem importante papel no desenvolvimento cognitivo de crianças e jovens e sua prática
pode auxiliar inclusive no desempenho escolar dos envolvidos. O projeto irá desenvolver oficinas de
iniciação em música para crianças e jovens, em escolas da rede pública nos estados de São Paulo,
Rio de Janeiro e Minas Gerais.
O objetivo é viabilizar a iniciação na música, despertar o interesse, o potencial e o desenvolvimento
de jovens músicos brasileiros através de oficinas de música em municípios com acesso limitado a
esta proposta, democratizando assim o desenvolvimento e formação musical de crianças e jovens.

PÚBLICO INFANTIL
APRESENTAÇÃO TEATRAL

LEI FEDERAL
PRONAC 181340

O espetáculo propõe uma forte interação no combate ao mosquito. Nesta viagem ao lúdico do
personagem “Super Mosquito”, que se apresenta como todo poderoso e inabalável, as crianças
irão descobrir que pequenas atitudes e mudanças de hábito fazem toda a diferença! Elas acabam
se tornando verdadeiros agentes transformadores em casa, na escola e em todos os lugares que
frequentam, sendo fios condutores da informação perante toda a família e convívio social.

PROJETOS PARA
ENCANTAR E VALORIZAR
SUA MARCA

w w w. KO M E D I . c o m . b r

• ESPETÁCULOS
• EXPOSIÇÕES
• CULTURA
• MÚSICA
• DANÇA
• ARTES PLÁSTICAS

LIVRE PARA TODOS OS PÚBLICOS
APRESENTAÇÃO DE MÚSICA

LEI FEDERAL
PRONAC 203380

O projeto "Five Sax – Voyage Brasil" consiste em uma turnê brasileira de 4 espetáculos musicais da
banda internacional Five Sax, com releituras de grandes sucessos nacionais e internacionais,
utilizando instrumentos de sopro, com apresentações totalmente gratuitas e abertas ao público em
geral.
Os cinco músicos, proporcionam suas distintas personalidades e estilos musicais ao palco. O criativo
espetáculo espelha a diversidade cultural de seus membros, iniciando na música clássica, se
aventurando no jazz americano, estilos latino-americanos e ritmos com raízes europeias.

LIVRE PARA TODOS OS PÚBLICOS
EXPOSIÇÃO DE ARTE
OFICINAS DE PINTURA

LEI FEDERAL
PRONAC 182536

O projeto consiste na realização de exposições de artes plásticas, sob a curadoria do pintor e
escultor Adelio Sarro. As exposições trarão as obras do artista plástico Adelio Sarro e de mais 8 (oito)
artistas convidados, sendo realizada uma exposição para cada artista, realizadas no Museu de
Artes Adelio Sarro (MAAS), localizado na cidade de Vinhedo (SP) e também uma exposição em
escola pública ou instituição que atendem pessoas carentes da região.
Na data de abertura de cada exposição, o artista Adelio Sarro e os artistas expositores convidados
realizarão, gratuitamente, oficinas de pinturas para crianças e jovens de escolas públicas da região
que estarão participando do projeto.

LIVRE PARA TODOS OS PÚBLICOS
APRESENTAÇÃO MUSICAL
NO FORMATO “LIVE”

LEI FEDERAL
PRONAC 183636

“Músicas de Domingo” trata-se da produção e realização de shows da Família Lima, que terá no
repertório as músicas apresentadas pelo grupo musical no programa de televisão veiculado aos
domingos - Tamanho Família. O projeto prevê ainda, versões instrumentais de trilhas sonoras de
grandes sucessos do cinema internacional como Piratas do Caribe e Star Wars, assim como trechos
de trilhas sonoras dos mais famosos videogames.
O espetáculo também inclui releituras dos maiores sucessos da Família Lima e recriações de
músicas clássicas de compositores nacionais, como: Carlos Gomes, Villa-Lobos e Camargo
Guarnieri. O show será no formato “LIVE”, com transmissão on-line, aberto ao público em geral e
totalmente gratuito.

ALGUNS DOS NOSSOS

CLIENTES
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SÃO PAULO 11 2078.3690
RIO DE JANEIRO 21 2240.1486
CAMPINAS 19 3234.4864

