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IDENTIFICAÇÃO:
| Número Projeto: 130159 

| Nome do Projeto
MANO DOWN
LIÇÕES DE VIDA DE UM ARTISTA EXCEPCIONAL

| Proponente: Leonardo Gontijo Viera Gomes
| Processo: 01400.000201/20-13
| Valores do Projeto em R$

Aprovado: R$ 178.200,00

Prazo de Captação: 18/03/2013 a 31/12/2013



INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

| UF do Projeto:  MG 
| Área Cultural: Audiovisual 
| Segmento: Produção Videofonográfica de média metragem 
| Processo: 140000.020120/13-90 
| Mecanismo: Mecenato 
| Enquadramento: Artigo 18 (100%)

SITUAÇAO DO PROJETO

| Providência Tomada
   PROJETO APROVADO NA CNIC N 206

INFORMAÇÕES:



SÍNTESE DO PROJETO

Este projeto consiste na produção de média-metragem: Mano 
Down - Lições de vida de um artista excepcional, de 20 minutos, 
com reprodução em 3 mil cópias de DVD para distribuição em 
escolas de Belo Horizonte. Baseado no livro Mano Down, 
relatos de um irmão apaixonado, de Leonardo Gontijo é a história 
comovente de superação do artista Dudu Gontijo, com síndrome 
de Down que com o apoio de familiares e amigos hoje vive para 
a arte: toca cavaquinho, pandeiro e repenique na banda Trem 
dos Onze, atua na cia teatral Crepúsculo, é musico e palestrante.

PROJETO



COMO APOIAR
PRINCIPAIS RAZÕES PARA INVESTIR:

Benefícios Fiscais: possibilidade de investimento a custo zero.
Fortalecimento da marca: seja por meio da divulgação publicitária ou 
mídia espontânea
Marketing promocional: eventos, produtos oficiais, associação a 
artistas, atletas e formadores de opinião.
Relacionamento: oportunidade para estreitar laços com o público de 
interesse por meio de ações exclusivas.
Responsabilidade social: posicionamento frente à comunidade, que 
traz incremento ao balanço social da companhia.



COMO APOIAR
O que é a lei Rouanet?
Trata-se de lei 8.313/91, que regulamenta a renúncia fiscal de Imposto de 
Renda para aqueles que patrocinarem ou apoiarem projetos culturais. Através 
dela, as empresas podem utilizar até 4% do IRPJ anual para patrocínio de 
projetos culturais. O uso da Lei Rouanet é, em poucas palavras, extremamente 
vantajoso para a empresa, pois possibilita a confecção de um produto que 
será utilizado como peça de marketing e promoção da imagem corporativa 
a custo zero.

O que a empresa ganha com o projeto patrocinado?
Sem gastar nenhuma soma em dinheiro, a empresa terá apoiado um programa 
social, ambiental ou cultural, e terá direito a uma cota do produto cultural 
para presentear clientes ou funcionários, o que é bastante interessante para 
sua imagem corporativa.



PASSO A PASSO

PARA EMPRESAS:
Passo 1
Podem investir em projetos culturais aprovados pelo Ministério da Cultura na Lei 
Rouanet empresas tributadas em lucro real (com faturamento acima de R$ 48 milhões), 
deduzindo até 4% do IR devido.
Passo 2
O investidor deve depositar o valor desejado para o patrocínio na conta bancária do 
projeto (aberta e supervisionada pelo MC) até o último dia útil do ano corrente. 
Após o depósito, a entidade ou pessoa que propôs o projeto irá emitir um recibo e 
enviar ao patrocinador, sendo que este servirá como comprovante para que a renúncia 
fiscal se efetue.
Passo 3
O ressarcimento do patrocínio feito virá no ano seguinte, na forma de restituição ou 
abatendo do valor do IR a pagar.

PARA PESSOA FÍSICA:
Passo 1
Podem investir em projetos culturais aprovados pelo Ministério da Cultura na Lei 
Rouanet, pessoas físicas contribuintes do Imposto de Renda, deduzindo até 6% do 
IR devido.
Passo 2
O investidor deve depositar o valor desejado para o patrocínio na conta bancária do 
projeto (aberta e supervisionada pelo MC) até o último dia útil do ano corrente. 
Após o depósito, a entidade ou pessoa que propôs o projeto irá emitir um recibo e 
enviar ao patrocinador, sendo que este servirá como comprovante para que a renúncia 
fiscal se efetue.
Passo 3
O ressarcimento do patrocínio feito virá no ano seguinte, na forma de restituição ou 
abatendo do valor do IR a pagar.



CONTRAPARTIDAS AO PATROCINADOR

- Inserção da logomarca na apresentação do filme e nos créditos finais, 
assim como na capa do DVD que será distribuído em escolas;
- O patrocinador terá a exibição da marca em todas as peças gráficas 
e de divulgação do projeto.
- Uma palestra motivacional “ O Amor como Combustivel para 
Superação de Barreiras e Construção de Possibilidades”.
- 1 Show do Dudu do Cavaco
- 10 livros Mano Down - Relatos de um irmão apaixonado
- 10 livros Quero Saber? Eu quero contar: Aprendizados e Lições 
da Síndrome de Down
- Citação do nome da empresa nos shows do Dudu do Cavaco
- Logomarca na camisa do Dudu do Cavaco

CONTRAPARTIDAS:



Maiores informações:
www.manodown.com.br

Telefone: 31 9613-9566 (Leonardo) 
31 9128-8340 (Carolina)


