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Sustentabilidade e inclusão



Palestras

A partir do conceito de “inclusão” e tendo como pano 
de fundo o amor, Leonardo e Eduardo contam através 
de falas e músicas o percurso de dois irmãos em busca 
de superação. Com muito conteúdo, insigts e momentos 
marcantes fazem a analogia entre a trajetória de vida 
dos irmãos e a realização do Projeto Mano Down. Em 
outra palestra utilizam de metáforas para mostrar que a 
segurança e prevenção de acidentes do trabalho é antes 
de tudo cuidar.

Palestra
Musicada

Respeite as diferenças, fazendo a diferença

Instituto

1.  O Amor como Prevenção de Acidentes de Trabalho     
2.  Amor como Combustível para Superação de 
 Barreiras e Construção de Possibilidades
3.  O Amor como base para Implementação 
 do Programa 5s
4.  Adversidade e diversidade: 
	 superando	as	diferenças	e	deficiências
5.  Amar para Liderar



Palestras

Uma ótima oportunidade para escolas e empresas. A partir do 
conceito de “Inclusão” e tendo como pano de fundo o amor, 
Leonardo e Eduardo contam através de falas e músicas o percurso 
de dois irmãos em busca de uma sociedade mais inclusiva. Relatam 
trajetórias de vida que se cruzam.Também desenvolvem os 
seguintes temas: diversidade, cidadania, respeito a outros pontos 
de vista, trabalho em equipe, liderança, motivação, disciplina, 
perseverança, aprendizado com as diferenças.

A partir do conceito de “inclusão” e tendo como pano de fundo 
o amor, Leonardo e Eduardo contam através de falas e músicas 
como o nascimento do Eduardo modificou a vida de Leonardo. 
Contam como Dudu transformou a vida das pessoas que o cercam. 
Ressaltam os inúmeros ensinamentos proferidos pelo Dudu do 
Cavaco. Com muito conteúdo, insigts e momentos marcantes a 
palestra: Viver para Ensinar mostra acima de tudo que não existe 
formas corretas de ensinar e nem de aprender.

Novas Palestras
EDUCAR PARA DIVERSIDADE  VIVER PARA ENSINAR
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EDUARDO GONTIJO

No dia 19 de Setembro de 1990, no hospital Santo Ivo, nasceu Eduardo Gontijo, um ser humano que cada dia 
se mostra mais autônomo e único. Diagnosticado no nascimento com a síndrome de down, Dudu do Cavaco, como é 
popularmente conhecido tem vencido dia a dia as barreiras, dificuldades e preconceitos que parte de nossa sociedade 
ainda possui. Com muita luta, esforço, força de vontade, amor, fé e carinho, cada dia mais Dudu demonstra que os 
cromossomos não tem a última palavra. Desde cedo por influência familiar, Dudu fez aulas e estudou música. Atuamente 
toca profissionalmente cinco instrumentos (cavaquinho, banjo, repique, pandeiro e surdo) e é o primeiro músico 
com síndrome de down da América Latina a ter uma banda própria e gravar um DVD. Sua dedicação, luta e amor 
representam um valor inestimável, um incentivo ímpar a todos os brasileiros.

PORTIFÓLIO DE PALESTRAS DO DUDU DO CAVACO.PALESTRA 
DUDU DO CAVACO

PALESTRA 1: ACREDITAR, SUPERAR E VENCER

Com duração de 30 minutos nesta palestra Dudu do Cavaco conta sua trajetória 
de vida, suas dificuldades, suas lutas e suas vitórias. Palestra recheada de músicas e 
reflexões. Você terá a oportunidade de assistir uma palestra com bastante sentimentos, 
emoção; com abordagens sobre inclusão, diversidade, superação, força de vontade, 
motivação, perseverança, empatia, cumplicidade mas sobretudo com muito Amor.

PALESTRA 2: A MÚSICA COMO INSTRUMENTO DE INCLUSÃO

Com duração de 30 minutos nesta palestra Dudu do Cavaco conta como a música ajudou a vencer barreiras e o 
preconceito.Palestra recheada de músicas e reflexões. Você terá a oportunidade de assistir uma palestra com bastante 
sentimentos, emoção; com abordagens sobre inclusão, diversidade, superação, força de vontade, motivação, perseverança, 
empatia, cumplicidade mas sobretudo com muita música e Amor.

PALESTRA 3: DIFICULDADES SÃO 
FEITAS PARA SEREM VENCIDAS

Com duração de 30 minutos nesta palestra Dudu do Cavaco conta como as dificuldades não podem ser barreiras para a 
conquista de nossos sonhos. Palestra recheada de músicas e reflexões. Você terá a oportunidade de assistir uma palestra 
com bastante sentimentos, emoção; com abordagens sobre inclusão, diversidade, superação, força de vontade, motivação, 
perseverança, empatia, cumplicidade mas sobretudo com muita música e Amor.

 

PALESTRA 4: DO SONHO A REALIZAÇÃO

Com duração de 30 minutos nesta palestra Dudu do Cavaco conta como fez para realizar seus sonho de gravar um DVD.
Conta as dificuldades enfrentadas e os obstáculos vencidos para realizar seu sonho de ser o primeiro músico com down 
do Brasil a lançar um DVD. Palestra recheada de músicas e reflexões. Você terá a oportunidade de assistir uma palestra 
com bastante sentimentos, emoção; com abordagens sobre inclusão, diversidade, superação, força de vontade, motivação, 
perseverança, empatia, cumplicidade mas sobretudo com muita música e Amor. 
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Com duração de 2 a 4 horas nesta palestra Leonardo 
contextualiza a questão sócio ambiental e demonstra 
através de exemplos e dados os possíveis caminhos 
para encontrarmos o equilíbrio entre a produção e 
o consumo.

Com duração de 2 a 4 horas nesta palestra Leonardo 
contextualiza a questão sócio ambiental e exemplifica 
os limites do planeta. Com muitos casos concretos 
aponta caminhos e soluções para inserção da 
variável ambiental nas tomadas de decisões.

Gestão ambiental 
e Sustentabilidade: 
E eu com isso? 

Capacidade de 
Suporte da Terra: 
Limites e Desafios
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Com duração de 2 a 4 horas nesta palestra Leonardo 
contextualiza a questão sócio ambiental e faz um 
histórico das 4 revoluções ambientais por que já 
passaram a humanidade. Com muita informação e 
dados a palestra é um chamado para ação.

Com duração de 2 a 4 horas nesta palestra Leonardo 
contextualiza a temática licenciamento ambiental. 
Aponta caminhos para melhoria do processo e mostra 
as várias visões envolvidas em relação ao tema 
(empreendedor, consultorias e órgãos ambientais).

Preservar é Preciso: 
As grandes questões 
ambientais 

Licenciamento 
Ambiental e suas 
variáveis
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Com duração de 2 a 4 horas nesta palestra Leonardo 
contextualiza a questão sócio ambiental e demonstra 
as possíveis ferramentas tecnológicas e de gestão  
ambientais que podem ser utilizadas.

Com duração de 2 a 4 horas nesta palestra Leonardo 
contextualiza a questão sócio ambiental e demonstra 
as possíveis responsabilidades envolvidas caso haja 
descumprimento das legislações ambientais.Com 
muitos casos concretos, Leonardo aponta caminhos e 
ferramentas para minimizar os riscos legais ambientais.

Ferramentas de 
Gestão Ambiental 

Responsabilidades 
Ambientais: Como 
minimizar riscos?
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Com duração de 2 a 4 horas nesta palestra Leonardo 
contextualiza a questão ocupacional  e demonstra 
as possíveis responsabilidades envolvidas caso haja 
descumprimento das legislações ocupacionais. Com 
muito caso concreto, Leonardo aponta caminhos 
e ferramentas para minimizar os riscos legais 
ocupacionais.

Com duração de 2 a 4 horas nesta palestra Leonardo 
contextualiza a questão da sistemática de geração 
de resíduos sólidos, demonstra e aponta caminhos 
e ferramentas para minimizar a geração e minimizar 
riscos.

Responsabilidade 
Ocupacional: Como 
minimizar riscos

Gestão de Resíduos e 
Consumo Consciente
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Outras palestras
já ministradas

1.  Sustentabilidade Desafios e Oportunidades
2.  Responsabilidade Ambiental e Sustentabilidade Empresarial
3.  A Sustentabilidade e a Gestão de Passivos Ambientais
4.  Produção mais limpa e Gestão de Resíduos
5.  Inserção da Variável Ambiental no Planejamento Estratégico

6.  Um olhar que mudou minha trajetória
7.  Aprendendo a viver

8.  O cuidado também é Masculino
9.  Cuidar para amar
10.  Minha história como empreendedor social
11.  Amar e empreender 
12.  Vivendo de amor



Leonardo Gontijo Vieira Gomes

Telefone: (31) 9613-9566
gontijo.leonardo@gmail.com

www.manodown.com.br
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facebook.com/leonardogontijo
instagram: @leogontas

twitter: @lgontijo
Linkedin: Leonardo Gontijo


