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ATIVIDADES DO ESPAÇO 
CULTURAL MANO DOWN

Estamos em busca 
de apoiadores para o
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SÍNTESE DO PROJETO

O projeto atividades do Espaço Cultural Mano Down,engloba a realização 

de uma programação cultural, oferecendo para pessoas com síndromes, 

deficiência intelectual ou de baixa renda, cursos e oficinas gratuitos de 

diversas áreas culturais como: dança de salão, zumba, hip hop, canto, 

culinária, iniciação musical, capoeira, fotografia e teatro. Além das aulas o 

espaço oferece o apoio de uma equipe de pedagogos, assistentes sociais e 

psicólogos especializados que trabalham o desenvolvimento potencializado 

dos participantes e a integração social destas pessoas na sociedade, dentro 

de um ambiente de inclusão. Serão realizadas apresentações de música, 

teatro e dança pelos alunos participantes em locais diversos como resultado 

final de todas as atividades do projeto.

192462 - Atividades do Espaço Cultural Mano Down

INSTITUTO MANO DOWN

CNPJ/CPF: 23.684.121/0001-03

Processo: 01400006992201957

Cidade: Belo Horizonte - MG;

Valor Aprovado: R$ 1.397.053,00

Resumo do Projeto: O projeto atividades do Espaço Cultural Mano Down,engloba a 

realização de uma programação cultural, oferecendo para pessoas com síndromes, 

deficiência intelectual ou de baixa renda, cursos e ofcinas gratuitos de diversas áreas 

culturais como: dança de salão, zumba, hip hop, canto, culinária, iniciação musical, 

capoeira, fotograza e teatro. Além das aulas o espaço oferece o apoio de uma equipe 

de pedagogos, assistentes sociais e psicólogos especializados que trabalham o 

desenvolvimento potencializado dos participantes e a integração social destas pessoas 

na sociedade, dentro de um ambiente de inclusão. Serão realizadas apresentações de 

música, teatro e dança pelos alunos participantes em locais diversos como resultado 

final de todas as atividades do projeto.
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OBJETIVO GERAL

O projeto tem como objetivo principal a realização de uma programação 

cultural do Instituto Mano Down, oferecendo para pessoas com síndromes, 

deficiências ou carentes de alguma forma cursos e oficinas de diversas 

áreas culturais, como por exemplo: dança de salão, zumba, hip hop, canto, 

culinária, iniciação musical, capoeira, fotografia e teatro. Além das aulas o 

espaço oferece o apoio de uma equipe de psicólogos especializados que 

trabalham a integração social destas pessoas na sociedade, dentro de um 

ambiente de inclusão. O resultado das oficinas serão diversas apresentações 

para o público em geral, em diversos locais e oportunidades.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

‐ AULAS DE DANÇA DE SALÃO: quatro horas semanais.

‐ AULAS DE PERCUSSÃO: quatro horas semanais.

‐ AULAS DE ZUMBA: quatro horas semanais.

‐ AULAS DE HIP HOP: quatro horas semanais.

‐ AULAS DE CANTO: quatro horas semanais.

‐ AULAS DE CULINÁRIA: quatro horas semanais.

‐ AULAS DE CAPOEIRA: quatro horas semanais.

‐ AULAS DE TEATRO: quatro horas semanais. 

‐ AULAS DE FOTOGRAFIA: quatro horas semanais.

‐ AULAS DE INICIAÇÃO MUSICAL: quatro horas semanais.

‐ 10 apresentações dos alunos em escolas, associações e teatros. Nesta 

apresentações os alunos junto aos seus professores irão mostrar para o público 

seu talento desenvolvido dentro das aulas oferecidas pelo Centro Cultural 

Mano Down.

‐ 10 AÇÕES DE CAPACITAÇÃO COM PALESTRAS E RODA DE CONVERSA 

em escolas públicas e centros voltados para conscientização e educação para 

acessibilidade social de pessoas com deficiência e síndromes. Mediador/

palestrante: Leonardo Gontijo
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JUSTIFICATIVA
O Espaço Cultural Mano Down tem o objetivo de democratizar o acesso a cultura e informação 

de qualidade para aqueles que possuem menos oportunidades. O projeto executa ações 

democráticas, que descentralizam a arte do seu lugar comum, envolve novos públicos e espaços 

e promove consciência social acerca de como nos colocamos no mundo, como construimos 

convivência e respeito com as diferenças, com a diversidade, cidadania e responsabilidade com 

o outro. A cultura servindo como ferramenta de capacitação e inclusão social. Incentivando 

desta forma a criação, valorização e difusão da arte em toda sua amplitude e diversidade, 

contribuindo para a ampliação do pluralismo da cultura brasileira. Por fim, o projeto não tem 

somente um cunho social e artístico, mas de desenvolvimento da cadeia produtiva da cultura, 

gerando postos de trabalho, renda e economia. Todos os participantes e funcionários do 

projeto são regionais e um de seus objetivos é ampliar o alcance do trabalho já executado. 

Ao propor este projeto o Instituto Mano Down quer abrir precedente para novos projetos 

de mesmo teor, que almejem a diversidade não só artística e cultural, mas também de 

inclusão de pessoas, visto que enquanto instrumento de política pública o projeto visa sanar 

desigualdades sociais, fomentar ao mercado cultural, capacitar o artista enquanto profissional, 

e democratizar o acesso e a inclusão sem distinções, contribuindo para o desenvolvimento 

cultural da pessoa humana e da sua evolução enquanto cidadão. O Instituto necessita de 

recursos de leis de incentivo e do mercado privado para manter suas atividades. Este campo 

de atuação conta com poucos recursos e investidores, sendo essencial o seu enquadramento 

na lei de incentivo almejada.
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CONTRAPARTIDA DO INVESTIDOR

1. Investimento sem onerar o caixa da empresa em um dos maiores 

Projetos Sociais de Minas e do Brasil para o atendimento a pessoas com 

Síndrome de Down.

2. Ativação do Patrocínio através da Promoção do nome e da marca 

do investidor em todas as nossas mídias e canais de divulgação, citação 

do seu nome antes de todas as apresentações e divulgação do nome e 

da marca do Patrocinador nos materiais publicitários (banner, ingressos, 

folders).

3. Valorização dos Projetos de Responsabilidade Social do Patrocinador.

4. Oportunidade de indicar o local de realização de uma Palestra Show 

com o primeiro artista brasileiro com Síndrome de Down a gravar um 

CD e DVD “Dudu do Cavaco”.

5. Marca do investidor na camisa dos alunos do Instituto Mano Down.

6. Outras a escolha do Apoiador
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ACESSIBILIDADE
Todos os locais das atividades previstas para ocorrer, serão adaptados para garantir o acesso 

e conforto de portadores de necessidades especiais, crianças e idosos.

ATIVIDADES PREVISTAS
Seminário / Simpósio / Encontro / Congresso / Palestra / Espetáculo de Artes Cênicas 

Dança / Curso / Oficina / Estágio.

DEMOCRATIZAÇÃO DE ACESSO

LOCAL DE REALIZAÇÃO
Belo Horizonte - Minas Gerais - Brasil

PERÍODO DE REALIZAÇÃO
01/01/2020  -  30/12/2020

TOTAL DO PROJETO
1.397.053,00

6% 
do IR devido.

PFPJ4% 
do valor total 
do imposto 
a ser pago.

LEI ROUANET

Abatimento no imposto de renda - Lei Federal

A lei 8.313/91 alterada pela lei 9.874/98, permite que projetos

aprovados pelo Ministério da Cultura recebam apoio financeiro de

empresas e pessoas físicas, deduzindo o aporte financeiro 

integralmente do Imposto de Renda devido, desde que não 

ultrapassado o limite de 4% do valor total do imposto devido pela PJ 

e de 6% para PF.

Como pode ser percebido, o mecanismo da Lei de Incentivo à 

Cultura possibilita ao empresariado efetuar ações de marketing com 

alta repercussão, haja visto que todas as peças de divulgação do 

evento (cartazes, flyers, spots de rádio, anúncios de jornal, decoração 

do evento, etc) poderão conter a marca da empresa e que milhares 

de pessoas poderão ser atingidas pelas ações propostas, direta e 

indiretamente.
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INSTITUTO MANO DOWN
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CASA MODELO
PROGRAMA DESENVOLVIMENTO 
POTENCIALIZADO
INTERVENÇÃO PRECOCE
PEDAGOGIA
PROGRAMA TALENTO APOIADO
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www.manodown.com.br

Maiores informações: 
31 99613-9566 (Leonardo) 

email: projetos@manodown.com.br | leonardo@manodown.com.br 


