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LEI FEDERAL

PROAC

ANCINE

ISS RIO

A Lei de Incentivo à Cultura (antiga
Lei Rouanet) contribui para que
projetos culturais aconteçam em
todas as regiões do país. Por meio
dela, empresas e pessoas físicas
podem patrocinar espetáculos –
exposições, shows, livros e abater o
valor total ou parcial do apoio do
Imposto de Renda.

O Programa de Ação Cultural é uma
legislação de incentivo à cultura do
Estado de São Paulo, através da Lei nº
12.268/2006. A lei de incentivo tem
como objetivo fomentar ações
culturais em todo o estado, realizadas
através de dedução fiscal de parte do
ICMS das empresas patrocinadoras
dos projetos.

A Agência Nacional do Cinema é
um órgão oficial do governo
federal do Brasil, constituída
como agência reguladora, com
sede na cidade de Brasília, cujo
objetivo é fomentar, regular e
fiscalizar a indústria
cinematográfica e
videofonográfica nacional.

Lei Municipal de Incentivo à
Cultura do Município do Rio de
Janeiro. O incentivo fiscal de ISS
em benefício da produção
cultural, faz parte do Programa
de Fomento à Produção Cultural
Carioca, que tem por objetivo
promover o setor cultural na
cidade.

LINHAS
DE ATUAÇÃO
RECUPERAÇÃO TRIBUTÁRIA

PIS E COFINS
Com metodologia própria e focada
na recuperação de pagamentos
feitos a maior de Tributos Federais
tido excelentes resultados com apoio
de empresas nacionais e
multinacionais de grande porte.

LEI DO BEM
empresas que realizam pesquisa e
desenvolvimento de inovação
tecnológica. O resultado da lei acaba
sendo a aproximação entre o setor
privado e as universidades e institutos
de pesquisa.

ROTA 2030

FOPAG

O Programa Rota 2030 Mobilidade e Logística, criado
pela Lei nº 13.755, de 10 de
dezembro de 2018, concede

É o levantamento e Recuperação de
Créditos na Folha de Pagamento.
Análise de documentos, com o

cadeia automotiva que investem
em PD&I.

recolhidos indevidamente nos últimos
5 anos, gerando créditos a serem
restituídos.

Atuação
Nacional
Em apenas um ano, o Grupo Komedi percorreu
mais de 100 municípios brasileiros em 10
estados, com inúmeros projetos de incentivo
à cultura, educação e artes.

CONHEÇA
NOSSOS
PROJETOS

TEATRO, MÚSICA, ESPETÁCULOS, EXPOSIÇÕES, ARTES PLÁSTICAS,
OFICINAS CULTURAIS, FOLCLORE, MEIO AMBIENTE, SUSTENTABILIDADE E CIDADANIA

PROAC 30874
•
•

PÚBLICO INFANTIL
ESTRUTURA DE
BRINQUEDOTECA
COM OFICINA DE
BRINQUEDOS

O projeto Brincando com Arte! realizará a
confecção e distribuição de estruturas móveis de
brinquedoteca, juntamente com a doação de um
acervo de livros de literatura infantil e brinquedos
além da realização de oficinas de brinquedos com
materiais recicláveis para o público infantil nos
locais beneficiados.
O projeto será distribuído e realizado totalmente
gratuito em instituições sem fins lucrativos,
centros culturais, entidades filantrópicas e
assistenciais e escolas públicas que atendem
crianças de baixa renda, atendendo ao público
em geral, permitindo o fomento e a difusão da
leitura, das artes e da cultura em geral.

Projeto Brincando com Arte!

CONTEÚDO
DO ACERVO
Projeto Brincando com Arte!

• 30 exemplares de livros de literatura infantil;
• 30 Brinquedos /jogos educativos infantis;
• Kit de EVA colorido grande em formato de quebra-cabeça para acomodar os participantes durante as atividades das oficinas;
• Acervo de materiais de apoio pedagógico para suporte as oficinas de arte como: giz de cera, lápis de cor, tinta guache para pintura
à mão, gliter coloridos, tesoura, fita adesiva, cola, garrafa pet, copos descartáveis, barbante e etc.

PROAC 181383
•
•

PÚBLICO INFANTIL
TEATRO MEIO AMBIENTE

O projeto “Terra Linda” consiste em apresentações
teatrais para o público infantil, que mostra
diversos conceitos sobre a importância da
preservação, descarte correto de lixo para manter
o equilíbrio ambiental, além da importância de
evitar queimadas nestes lugares.
As apresentações de teatro serão abertas ao
público em geral e ocorrerão em Teatros e/ou
Centro Culturais com capacidade mínima de
público de 200 (duzentos) espectadores por
espetáculo, com acesso totalmente gratuito.

Projeto Terra Linda

www.komedi.com.br
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