
DUDU DO CAVACO 

CONVIDA

Busca de apoio para 
gravação do DVD

  Apoie 
nossa causa

.

UM PROJETO APROVADO 
NA LEI ESTADUAL DE 
INCENTIVO À CULTURA



Vídeo:
Acesse: idea.me/proyeto/
589/(sintitulo)



DUDU DO CAVACO

A carreira artística do Dudu começou 
precocemente. Desde bebê já participava 
das rodas de samba da família e tomou 
gosto pela música. O primeiro instrumento 
que o Dudu dominou foi o pandeiro, 
aos 12 anos. Depois veio o cavaquinho, 
seu instrumento preferido atualmente. 
Além disso, aprendeu a tocar percussão 
e atualmente domina com maestria o 
repenique. 

Dudu foi muito estimulado pelos músicos 
da família e pelo seu professor de cavaco 
já há seis anos Hudson Brasil. Em 2003, 
ele encontrou amigos que, com muita 
sensibilidade, aceitaram a inclusão dele 
num grupo que se chama Zumberê. 
Recentemente o grupo juntou com outros 
músicos e formaram o grupo Trem dos 
Onze que com muita música, percussão 

e gingado vem divertindo e lotando as 
casas de shows de Belo Horizonte.
Dudu, depois do lançamento do livro 
Mano Down, escrito pelo seu irmão, 
participou de vários programas de TV 
e rádio. Na Rede Globo tocou com o 
Inimigos da HP, no TV Xuxa; Rede Minas, 
TV PUC Minas, entre outros. Tocou na 
reinauguração do Mineirão com o Jota 
Quest  e viaja encantando o Brasil com 
a Palestra Musicada.



O PROJETO

O projeto Dudu do Cavaco Convida 
tem como proposta o lançamento de  
um DVD com o Dudu do Cavaco e 
vários artistas, tocando um repertório 
variado de músicas de MPB e samba. 

Trata-se de um primeiro DVD com 
um músico com Síndrome de Down,o 
Dudu do Cavaco uma iniciativa inédita 
no Brasil.

Já confirmaram presença os artistas:
     
     PAULINHO PEDRA AZUL 
     TONINHO HORTA



Nº: 452
Protocolo: 
0505/001/2012
Nome do Projeto: 
Dudu do Cavaco Convida
Empreendedor: 
Leonardo Gontijo Gomes
Município: Belo Horizonte
Valor Total Aprovado: 
R$ 94.044,00

CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA)
Número:
0505/001/2012
Protocolo CTAP/SEC Nº
0505/001/2012
Projeto
Dudu do Cavaco Convida
Validade do CA
30/12/2013

Lei Estadual de Incentivo à Cultura

A Lei Estadual de Incentivo à 
Cultura é um instrumento de apoio 
às iniciativas culturais realizadas 
em Minas Gerais. O mecanismo 
da lei consiste em permitir que as 
contribuições de pessoas jurídicas 
aos projetos culturais sejam 
deduzidas do imposto estadual 
devido pelas empresas.

INFORMAÇÕES A LEIC

TODA EMPRESA QUE 

RECOLHE ICMS, 

INDEPENDENTE DE 

ESTAR NO REGIME 

DE LUCRO REAL OU 

PRESUMIDO, PODERÁ 

APOIAR O PROJETO.



A Lei Estadual de Incentivo à Cultura 
tem como base o ICMS. Toda empresa 
que apoiar financeiramente um ou mais 
projetos culturais aprovados poderá 
deduzir do imposto devido até 80% do 
valor total destinado ao projeto. 

A dedução dos recursos investidos 
será feita de acordo com os três 
patamares de renúncia fiscal - 10%, 
7% e 3% do ICMS devido - de acordo 
com o faturamento anual da empresa 
patrocinadora.

COMO AJUDAR

DEDUÇÃO PERFIL da  EMPRESA

10% Receita bruta anual entre 2.400 e 9.600 milhões 

7% Receita bruta anual acima de 9.600 até 19.200 
milhões  

3% Receita bruta anual acima de 19.200 milhões

Os 20% restantes são considerados 
participação própria do incentivador. 
Uma contrapartida que pode ser 
efetivada em moeda corrente, 
fornecimento de mercadorias, prestação 
de serviços ou cessão de uso de imóvel, 
necessários à realização do projeto.

O processo é muito simples, a maior parte das 
providências é tomada pelo responsável pelo projeto, 
a empresa patrocinadora só fica encarregada de 
preencher a Declaração de Incentivo-DI, documento 
que oficializa o patrocínio junto à Secretaria de 
Estado de Fazenda e que, depois de homologado, 
possibilita o repasse dos recursos para a conta 
bancária, específica, do projeto incentivado. Esse 
repasse pode ser parcelado em até 12 vezes.

Fonte:

Obs: Temos um acessor gratuito para sanar 
suas dúvidas e ajudar no processo.



O mercado cultural possui interfaces 
com o turismo cultural, gastronomia 
típica, educação, área social, ciência 

O investimento é, acima de tudo, um 
compromisso com a sociedade. Ao 
incentivar um projeto cultural a empresa 
está escolhendo uma nova forma de 
se comunicar, de ampliar e agregar 
valor à sua marca, de contribuir para 
o desenvolvimento da comunidade na 
qual está inserida e, ainda, de reforçar 
o seu compromisso com a cultura e o 
bem estar social.

Quem não pode patrocinar projetos
. Microempresas e empresas de pequeno porte;
. Empresas cujos créditos tributários sejam decorrentes 
de ativação com dolo ou má-fé;
. Substituto tributário relativamente ao imposto retido 
do substituído

INVESTIR É LUCRO

e tecnologia, urbanismo, lazer, saúde, 
comunicação, artesanato e muitas outras 
áreas indispensáveis ao desenvolvimento 
humano, econômico e social. 



O investidor terá ampla exposição 
na mídia nos programas e 
ações que o Dudu participará, 
ampliando e agregadando valor 
à sua marca.

Além disso, o investidor terá:
| Logomarca da empresa no DVD
| Camisetas personalizadas do 
Mano Down e do Dudu do Cavaco
| 1 Palestra Musicada 
| 1 Show do Dudu do Cavaco 

CONTRAPARTIDA 
DO INVESTIDOR



Maiores informações:
www.cultura.mg.gov.br/lei-estadual-de-incentivo-a-cultura
www.manodown.com.br

Telefone:
Carolina | 31 9128-8340
Leonardo | 31 9613-9566

Apoio:

Respeite as diferenças, fazendo a diferença


