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INSTITUTO MANO DOWN
10 anos transformando vidas

da história de amor de dois irmãos nasceu 
o instituto mano down, organização social, 
que atua em Belo Horizonte e há 10 anos vem 
transformando vidas e gerando impactos 
sociais positivos.

o nosso propósito é promover o 
desenvolvimento e autonomia de pessoas 
com síndrome de down e outras deficiências 
intelectuais, dando oportunidades para que 
sejam incluídas e conquistem o seu espaço na 
sociedade.

saiba mais sobre 
nosso círculo de ouro.
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MANO DOWN ARTE E CULTURA PELA CIDADANIA

MISSÃO
 
realizar a inclusão das pessoas com deficiência intelectual na sociedade, através do desenvolvimento 
potencializado, promoção da autonomia, geração de oportunidades, e inclusão efetiva entre 
pessoas com e sem deficiência.

VISÃO 
 
• Ser referência  no desenvolvimento de pessoas com deficiência intelectual no Brasil, se tornar uma 
marca reconhecida em diversidade e inclusão e ser autossustentável até 2025.
• Construir uma sociedade mais justa, humana e inclusiva com oportunidades para todos.
• Unir as pessoas por um mundo mais inclusivo e com oportunidade para todos.
• Construir um ecossistema para acelerar a inclusão de pessoas com deficiência na sociedade 
tornando-as contributivas e empoderadas.
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VALORES
 
Respeitar as diferenças, fazendo a diferença – foco no desenvolvimento de pessoas e respeito às diversidades.

Ética e Transparência – ser, ter e parecer Governança corporativa, relacionamento com o poder público e 
privado, alianças estratégicas, relacionamento entre colegas de trabalho, engajamento com stakeholders, 
relacionamento com famílias.

Criatividade com Resultados – autonomia para fazer a diferença, gerando resultados inclusão através do 
desenvolvimento, crescimento – captação de recursos, engajamento com a causa, integração, vivências e saúde.

Humildade de Aprendizado – aprender com o outro nada sobre nós, sem nós; metodologia de desenvolvimento 
potencializado; ambiente diverso; complexidade da proposta; complementaridade.

Empatia para integração – visão sistêmica – integração das áreas de saúde, vivências e mobilização para 
autonomia, contato pessoal e organizado com os familiares e profissionais das pessoas com deficiência, 
relacionamento/networking com empresas e poder público.
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ODS
Com os seus programas e atividades, o Instituto Mano Down busca 
também contribuir para os objetivos do desenvolvimento sustentável 
(ODS) e metas correspondentes da ONU. Afinal, trabalhamos para 
construir um mundo mais justo, humano e inclusivo.
o instituto visa contribuir com os seguintes objetivos (metas) do 
desenvolvimento sustentável:

METAS DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
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VÍDEO INSTITUCIONAL - (CÍRCULO DE OURO)
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O projeto Mano Down Arte e Cultura pela Cidadania tem como 
objetivo ampliar as oportunidades de socialização de pessoas com 
síndrome de down por meio de Oficinas de Dança (Dança de Salão, 
Dança Flamenca, Dança Contemporãnea e Capoeira) e realização 
de apresentações públicas. as apresentações ocorrerão em 
escolas públicas e privadas, voltadas para atendimento de crianças, 
adolescentes e pessoas com síndrome de down.

PROPOSTA
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Cidade: São Paulo - SP;
Valor Aprovado: R$ 198.226,60
Prazo de Captação: 07/10/2021 à 31/12/2021
Resumo do Projeto: Esta proposta prevê a circulação do espetáculo Linha Vermelha por
três estados brasileiros, totalizando 10 apresentações. Misturando dança, teatro e circo,
o espetáculo Linha Vermelha é todo realizado na corda circense e mergulha na estética
rococó das comédias e óperas do Brasil do século XVIII. Repleto de acrobacias com
personagens com grandes perucas e roupas exageradas que satirizam figuras da côrte
portuguesa, inconfidentes e conflitos sociais, o espetáculo aborda conteúdos históricos de
maneira lúdica para plateias de todas as faixas etárias. As coreografias serão criadas a
partir de gestos da commediadell'arte, da pantomima e das danças barrocas, recursos
dos grupos de teatro formados no Brasil nos anos 1700.

210393 - MULHERES EM BRASA
Ana Luisa Leal e Tavares
CNPJ/CPF: 708.355.435-87
Processo: 01400000393202144
Cidade: Salvador - BA;
Valor Aprovado: R$ 431.805,00
Prazo de Captação: 07/10/2021 à 31/12/2021
Resumo do Projeto: "MULHERES EM BRASA" é um espetáculo de artes cênicas inédito,
com dramaturgia de João Saches, que tem como inspiração as personagens femininas do
cineasta espanhol Pedro Almodovar. Também debates com o tema "Vida e Obra de
Almodovar".

210458 - Stars-In Concert
THIAGO CATELANI DIAS - ME
CNPJ/CPF: 10.864.230/0001-52
Processo: 01400000458202151
Cidade: São Paulo - SP;
Valor Aprovado: R$ 1.183.428,40
Prazo de Captação: 07/10/2021 à 31/12/2021
Resumo do Projeto: "Stars In Concert" é um espetáculo musical que conta a história de
Jenny, uma atriz nos palcos de musicais, que durante a pandemia passa por uma crise
existencial travando diversos diálogos com a sua consciência, que se apresenta em forma
de personagem para o público. Jenny narra sua trajetória pelos palcos e personagens que
interpretou ao longo da sua carreira, contando histórias de backstage, brigas de egos,
audições, será que valeu a pena? Será que ela de fato se consagrou como uma estrela?
O que é a fama em tempos de pandemia onde os teatros estão fechados e não há
público para ela ser vista? Com duração de aproximadamente 90 minutos, o espetáculo
promete uma noite memorável, com espetáculo dinâmico e envolvente. Além do
espetáculo, o projeto oferece como Ação Educativa 5 oficinas de produção cultural e 5
oficinas de Introdução a Stage Manager com o máximo total de 500 alunos e professores
da rede pública de ensino, com acessibilidade (intérprete de libras e audiodescrição) em
todas elas. O projeto visa atender um público total de 12 mil pessoas, sendo 3 mil
espectadores com ingresso médio de R$ 37,50, 600 espectadores a R$ 18,75, 2.400
ingressos destinados a Ongs e arede pública de ensino e 2.400 a patrocinadores e
parcerias de divulgação, além de 2 apresentações em Libra e audiodescrição.

210486 - Mano Down Arte e Cultura pela Cidadania
INSTITUTO MANO DOWN
CNPJ/CPF: 23.684.121/0001-03
Processo: 01400000486202179
Cidade: Belo Horizonte - MG;
Valor Aprovado: R$ 810.067,50
Prazo de Captação: 07/10/2021 à 31/12/2021
Resumo do Projeto: O projeto Mano Down Arte e Cultura pela Cidadania tem como
objetivo oferecer Oficinas de Dança (Dança de Salão, Dança Flamenca,Dança
Contemporãnea e Capoeira) e realizar apresentações públicas. As apresentações
ocorrerão em escolas públicas ou privadas, voltadas para atendimento de crianças,
adolescentes, pessoas com síndrome de Down.

211644 - Natal Luz para Todos 2021
AM PRODUCOES LTDA - ME
CNPJ/CPF: 09.322.179/0001-78
Processo: 01400001662202190
Cidade: Porto Alegre - RS;
Valor Aprovado: R$ 3.136.121,46
Prazo de Captação: 07/10/2021 à 31/12/2021
Resumo do Projeto: Realizar a 4ª edição Natal Luz para Todos 2021 com atividades
totalmente gratuitas para a família, no período de 28 de outubro de 2021 a 30 de
janeiro de 2022. No entanto, o evento teve que se readequar ao "novo normal", afim de
atender os protocolos sanitários necessários para sua viabilização, evitando qualquer
aglomeração de pessoas e a propagação do Covid-19. Dentre as mudanças, todas as
apresentações previstas serão adaptadas, preservando a saúde e segurança de todos. O
Natal Luz para Todos 2021 será composto por espetáculos de artes cênicas,
apresentações musicais como forma de atendimento ao público visitante e presente.
Ainda será realizada a contrapartida social, com realização de 13 oficinas com diversas
modalidades de cursos oferecidas a alunos e professores da rede de ensino da
cidade.

Área: 3 MúSICA (Artigo 18 , § 1º )
210327 - A VOZ DO CORAÇÃO
PROJETO SOCIAL COMUNITARIO CORRENTE DO AMOR
CNPJ/CPF: 15.187.340/0001-40
Processo: 01400000327202174
Cidade: Montes Claros - MG;
Valor Aprovado: R$ 200.000,00
Prazo de Captação: 07/10/2021 à 31/12/2021
Resumo do Projeto: O Projeto SONS DE ESPERANÇA tem o propósito de realizar cursos,
oficinas para aprendizado de MÚSICA por intermédio de aulas de INSTRUMENTOS
MUSICAIS E CANTO CORAL para 60 crianças e adolescentes com idade de 07 a 14 anos,
sem seletividade, em situação de risco social e pessoal. Visa estimular e promover o
acesso e aprendizado na arte da MÚSICA.

210414 - CAMERATA UERÊ
PROJETO UERE
CNPJ/CPF: 02.791.884/0001-75
Processo: 01400000414202121
Cidade: Rio de Janeiro - RJ;
Valor Aprovado: R$ 199.813,35
Prazo de Captação: 07/10/2021 à 31/12/2021
Resumo do Projeto: A orquestra de cordas do Projeto Uerê, CAMERATA UERÊ, nasceu em
2015 com a iniciativa de Constance Despretz. O projeto trata da realização de oficinas de
musicalização, violinos e violoncelos para crianças e jovens na Camerata Uerê. O projeto
ainda se compõe de apresentações musicais e encontros com professores e estudantes,
como forma de contrapartida social.

210857 - FARTURA 2021
ARTE PROJETO PROMOCOES LTDA - ME
CNPJ/CPF: 05.936.419/0001-73
Processo: 01400000857202112
Cidade: Belo Horizonte - MG;
Valor Aprovado: R$ 5.764.240,38
Prazo de Captação: 07/10/2021 à 31/12/2021
Resumo do Projeto: O presente projeto pretende viabilizar a realização do Festival
Fartura 2021, em múltiplas cidades brasileiras, contando com programação voltada à
música instrumental e às artes cênicas e com a realização de workshops de música
instrumental nas cidades que sediarão o projeto.

211645 - Ceará Natal de Luz 2021
INSTITUTO CDL DE CULTURA E RESPONSABILIDADE SOCIAL
CNPJ/CPF: 03.526.404/0001-01
Processo: 01400001663202134
Cidade: Fortaleza - CE;
Valor Aprovado: R$ 1.521.112,61
Prazo de Captação: 07/10/2021 à 31/12/2021
Resumo do Projeto: Realizar a 25ª Edição do Ceará Natal de Luz, em 2021, na cidade de
Fortaleza/CE, uma ação artístico-cultural que impulsiona a nossa cultura, incentiva o
turismo e valoriza a arte, reacendendo o verdadeiro espírito natalino. A ação consta de
várias apresentações artísticas, como espetáculos teatrais, concertos de música
instrumental e erudita, com cantores líricos, corais infantil e adulto, com repertório
musical de clássicos natalinos.

Área: 4 ARTES VISUAIS (Artigo 18 , § 1º )
210324 - Tarja Verde
VERMELHO FILMES PRODUÇOES LTDA.
CNPJ/CPF: 06.866.682/0001-04
Processo: 01400000324202131
Cidade: São Paulo - SP;
Valor Aprovado: R$ 985.699,00
Prazo de Captação: 07/10/2021 à 31/12/2021
Resumo do Projeto: Tarja Verde é uma exposição fotográfica que resulta de uma série
de oficinas de fotografia realizada com crianças e jovens que visa desenvolver o olhar
crítico da arte da fotografia a partir da temática da alimentação e a cultura gastronômica
do brasileiro. Também será realizadauma exposição online pelo site do projeto.

Área: 6 HUMANIDADES (Artigo 18 , § 1º )
210326 - Literatura e Arte
BRUNO SCHWABENLAND RAMOS
CNPJ/CPF: 093.658.307-02
Processo: 01400000326202120
Cidade: Vila Velha - ES;
Valor Aprovado: R$ 199.981,10
Prazo de Captação: 07/10/2021 à 31/12/2021
Resumo do Projeto: O projeto "Literatura e Arte" é uma ação de incentivo à formação
artística e cultural a partir da realização de oficinas literárias.

210347 - MIP - Mostra Itinerante de Poesia Falada
Adila Gonçalves Maciel
CNPJ/CPF: 057.065.571-44
Processo: 01400000347202145
Cidade: Brasília - DF;
Valor Aprovado: R$ 199.773,75
Prazo de Captação: 07/10/2021 à 31/12/2021
Resumo do Projeto: "MIP-Mostra Itinerante de poesia Falada" tem por proposta
promover a circulação da poesia falada, reunindo um conjunto de recitais coletivos,
oferecido de maneira gratuita e ocorrendo em localidades com pouco acesso às
atividades culturais promovidas pelo Estado.

PORTARIA Nº 572, DE 6 DE OUTUBRO DE 2021

O SECRETÁRIO NACIONAL DE FOMENTO E INCENTIVO À CULTURA, no uso das
atribuições legais, que lhe confere a Portaria nº 464, de 29 de setembro de 2020 e a
Portaria Mtur nº 12, de 28 de abril de 2021, resolve:

Art. 1.º - Homologar a complementação de valor em favor do(s) projeto(s)
cultural(is) relacionado(s) no(s) anexo(s) desta Portaria, para o(s) qual(is) o(s) proponente(s)
fica(m) autorizado(s) a captar recursos, mediante doações ou patrocínios, na forma
prevista no § 1º do artigo 18 e no artigo 26 da lei n.º 8.313, de 23 de dezembro de 1991,
alterada pela Lei nº 9.874, de 23 de novembro de 1999.

Art. 2.º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

ANDRÉ PORCIUNCULA ALAY ESTEVES

ANEXO

Área: 1 ARTES CêNICAS (Artigo 18 , § 1º )
194049 - Christkindfest 2020
ASSOCIACAO DE ENTIDADES EMPRESARIAIS DE SANTA CRUZ DO SUL
CNPJ/CPF: 02.590.977/0001-31
Cidade: Santa Cruz do Sul - RS;
Valor Complementado: R$ 100.229,32
Valor total atual: R$ 911.063,96

Área: 3 MúSICA (Artigo 18 , § 1º )
204341 - Turnê As Quatro Estações
ASSOCIACAO CULTURAL RICARDINA STAMATTO
CNPJ/CPF: 27.379.163/0001-83
Cidade: Vitória - ES;
Valor Complementado: R$ 10.015,01
Valor total atual: R$ 480.547,74

PORTARIA Nº 573, DE 6 DE OUTUBRO DE 2021

O SECRETÁRIO NACIONAL DE FOMENTO E INCENTIVO À CULTURA, no uso das
atribuições legais, que lhe confere a Portaria nº 464, de 29 de setembro de 2020 e a
Portaria Mtur nº 12, de 28 de abril de 2021, resolve:

Art. 1.º - Homologar a prorrogação do prazo de captação de recursos do(s)
projeto(s) cultural(is), relacionado(s) no(s) anexo(s) desta Portaria, para o(s) qual(is) o(s)
proponente(s) fica(m) autorizado(s) a captar recursos, mediante doações ou patrocínios, na
forma prevista no § 1º do Artigo 18 e no Artigo 26 da Lei n.º 8.313, de 23 de dezembro
de 1991, alterada pela Lei nº 9.874, de 23 de novembro de 1999.

Art. 2.º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

ANDRÉ PORCIUNCULA ALAY ESTEVES

ANEXO

Área: 3 MúSICA (Artigo 18 , § 1º )
181991 - Série Clássica
Dell'Arte São Paulo Eventos e Serviços Ltda.
CNPJ/CPF: 01.657.230/0001-90
Cidade: São Paulo - SP;
Prazo de Captação: 01/01/2021 à 31/12/2021

Área: 5 PATRIMôNIO CULTURAL (Artigo 18 , § 1º )
150193 - Memorial da Luta Pela Justiça - Advogados Brasileiros contra a Ditadura
Ordem dos Advogados do Brasil, Secção de São Paulo
CNPJ/CPF: 43.419.613/0001-70
Cidade: São Paulo - SP;
Prazo de Captação: 01/01/2021 à 31/12/2021

Área: 6 HUMANIDADES (Artigo 18 , § 1º )
190904 - AMAZÔNIA DAS PALAVRAS ITINERANTE - SEGUNDA EDICÃO
Associação Mapinguari
CNPJ/CPF: 09.016.535/0001-25
Cidade: Porto Velho - RO;
Prazo de Captação: 03/09/2021 à 31/12/2021

Banco do Brasil
agência 1585-7 
Conta-Corrente n.º 31.266-5

Conta
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o Instituto Mano Down prioriza o atendimento às pessoas com deficiência 
através da arte e da cultura, oferecendo atividades físicas e culturais propiciando 
desenvolver suas capacidades físico-motoras e a integração com a comunidade. 

ao propor este projeto o instituto mano down quer abrir precedentes para novos 
projetos de mesmo teor. A democratização da Lei de Incentivo à Cultura, ao 
considerar a diversidade não só artística, mas de inclusão de pessoas, se revela 
como instrumento de transformação social de grande relevância para a sociedade. 
os benefícios que as atividades culturais, em especial a dança,  proporcionam às 
pessoas com síndrome de down e a seus familiares são imensos. além de ser 
uma importante ferramenta de inclusão social, promovem a saúde do corpo, da 
mente e criam um sentimento de pertencimento, diminuindo o preconceito e a 
desinformação, além de gerar trabalho, emprego e renda no mundo da cultura 
para este público tão especial.

JUSTIFICATIVA
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realizar oficinas como uma introdução às artes das danças para pessoas com 
síndrome de down, fomentando a prática da dança como forma de estímulo ao 
desenvolvimento integral do ser humano, visto como um indivíduo completo 
e harmonioso, criando hábitos saudáveis de atividade físicas, culturais e 
artísticas, através de cursos de dança e apresentações culturais desenvolvidas 
pelo instituto mano down.

- realizar durante 10 meses, oficinas de dança (dança de salão, dança 
Flamenca, Dança Contemporãnea e Capoeira), tendo como público alvo 
principal, crianças, jovens e adultos com sindrome de down. 
o projeto propõe:
i – Promover atividades culturais voltadas para o bem-estar social das pessoas 
com síndrome de down, seus familiares e demais interessados, valorizando 
suas potencialidades e estimulando suas habilidades, aptidões e competências.

OBJETIVO

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
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PRODUTO: Curso / Oficina / Estágio
- Acessibilidade FÍSICA:
o local onde serão realizadas das oficinas do projeto,  cumpre todas as exigências legais de 
acessibilidade, com rampas para acesso, profissionais treinados, sinalização, banheiro com 
adaptação e outros recursos para auxílio.
- Acessibilidade de CONTEÚDO: material de divulgação também será oferecido em Braile. 
nas apresentações externas interprete de libras.

PRODUTO: Espetáculo de Artes Cênicas Artes Cênicas Dança 
- Acessibilidade FÍSICA:
Todas as atividades propostas que precisam ser executadas em locais diversos do Centro 
Cultural Mano Down, serão realizadas em ambientes que foram adaptados para receber 
pessoas com dificuldades de locomoção ou que possuam necessidades especiais
- Acessibilidade de CONTEÚDO: material de divulgação também será oferecido em Braile. 
nas apresentações externas interprete de libras.

ACESSIBILIDADE
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todas as atividades previstas - cursos de dança e apresentações culturais 
-  são gratuitas.

o público alvo prioritário das aulas de dança será composto por pessoas 
com Síndrome de Down, familiares, profissionais e cuidadores de pessoas 
com síndrome de down.

as vagas para os cursos de dança oferecidos pelo instituto mano down 
serão amplamente divulgadas na comunidade e nas redes sociais e 
os ingressos para as apresentações culturais serão distribuídos, gratuita 
e preferencialmente, para estudantes e professores de escolas públicas e 
privadas, Organizações da Sociedade Civil.

algumas oficinas serão disponibilizadas on-line, para acesso de todos.

DEMOCRATIzAçÃO DE ACESSO
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os espetáculos de dança serão desenvolvidos com a participação 
efetiva dos alunos, e as coreografias serão construidas de forma a 
privilegiar a criatividade dos mesmos, sendo uma importante ferramenta 
de desinibição e de integração com o grupo, oportunidade para criar uma 
linguagem pessoal que transmita ao público os sentimentos e expectativas 
dos alunos. o desejo é que todos os alunos participem ativamente da criação 
das coreografias e que os espetáculos possam ser um espelho de suas 
emoções à medida em que suas habilidades artísticas serão desenvolvidas 
através dos exercícios realizados durante as aulas e os ensaios, sendo um 
retrato fiel dos dons e talentos individuais e coletivos.

SINOPSE DA OBRA
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a dança flamenca trabalha a coordenação motora fina, além de 
técnicas que incentivam a  dramaticidade, o objetivo é trabalhar a 
sensibilidade das pessoas com deficiência, redirecionando emoções, 
sensações, fortalecendo laços e habilidades físicas.
Público alvo:  Jovens, crianças, adultos 
RECURSOS DIDÁTICOS A SEREM UTILIZADOS
Castanhola, leques,lenços,imagens, vídeos.

Carga horária:
2 vezes por semana 1hora

OFICINA: DANçA FLAMENCA

anos
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o dança moderna trabalha ludicidade, postura, coordenação 
motora fina, que para a pessoa com deficiência auxilia no controle 
de tempo, espaço, força, emoção.

RECURSOS DIDÁTICOS A SEREM UTILIZADOS
imagens, videos, equipamento de som.

CARgA HORáRIA: 2 vezes por semana 1hora

OFICINA: DANçA MODERNA

anos
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1ª Atividade: “Iniciando a Capoeira”
material: imagens, fotografias, aparelho de som e cd.
apresente algumas imagens / fotografias de algumas pessoas 
praticando capoeira,com vestimenta, etc.

realize uma leitura de tais imagens, acolhendo tudo o que os 
alunos já conhecem.
RECURSOS DIDÁTICOS A SEREM UTILIZADOS
imagens, vídeos equipamento de som. 

Carga horária:
2 vezes por semana 1hora

OFICINA: CAPOEIRA

anos
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o projeto será divulgado por meio do site institucional, redes sociais 
e parceiros do instituto mano down. as marcas/logomarcas dos 
patrocinadores do projeto serão inseridas em: 

- material de divulgação em redes sociais; 
- fotografias de divulgação do projeto;
- veiculação da marca patrocinadora nas peças de comunicação 
impressas e online;
- Palestras;
- Selo Empresa Amiga do Instituto Mano Down;
- abertos à negociação de acordo com a necessidade da empresa.

CONTRAPARTIDAS
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PARCEIROS
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RECOnhECImEntOS
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abatimento no imposto de renda - Lei federal

Este projeto está aprovado na Lei Federal de Incentivo à Cultura (Lei Rouanet), 
podendo ser patrocinado, com 100% de isenção fiscal, ou seja, a custo zero, até o 
limite de 4% do imposto de renda a recolher, por empresas que apuram o imposto 
de renda como lucro real.

COmO FUnCIOnA A LEI ROUAnEt

PJ 4% do valor total do 
impostoa ser pago PF 6% do IR devido. 
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Título: MANO DOWN ARTE E CULTURA 
PELA CIDADANIA
PRONAC: 210486
área Cultural: Artes Cênicas
Segmento: ações de capacitação e 
treinamento de pessoal
Proponente: instituto mano down
CNPJ: 23.684.121/0001-03 
Local de execução:  Belo Horizonte/mG
Valor a ser captado: R$ 810.067,50

DADOS DO PROJEtO
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VENhA TROCAR 
A PALAVRA 
ExCLUsãO POR 
OPORTUNIDADE

anos

Rua Japão, 180 - Alto Barroca - Belo Horizonte - MG
www.institutomanodown.com.br

(31) 3371-3739 / (31) 99613-9566 Leonardo

institutomanodown


