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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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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 pretende reunir em um palco de teatro, diferentes artistas e 
sons da música instrumental, contribuindo com o desenvolvimento e
incentivo das pessoas com down do instituto mano down. serão 
realizados espetáculos musicais com Dudu do Cavaco, Orquestra 
SesiMinas e convidados, promovendo a diversidade a partir da 
música bem como dar ao público uma experiência musical junto com 
a possibilidade de contruibuir com a transformação e justiça social 
através da música e da arte.

SÍNTESE
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o instituto trabalha na realização de projetos culturais e artísticos, que utilizam da 
arte, um recurso de desenvolvimento humano. a arte é a forma mais democrática 
de expressão da vida, da visão de mundo, dos sentidos, das sensações. 
ao propor este projeto o instituto mano down quer apresentar a sociedade, um 
projeto que considera a diversidade não só artística, mas de inclusão de pessoas, 
se revela como instrumento de transformação social de grande relevância para a 
sociedade. realizar 2 espetáculos musicais inéditos com a Orquestra de Câmara 
Sesiminas, o intrumentista Dudu do Cavaco, um instrumentista convidado, 
na companhia de um ínterprete de relevância nacional, no Teatro Sesi Minas, 
promove a diversidade a partir da música, bem como oferece ao público uma 
experiência musical junto com a possibilidade de contruibuir com a transformação 
e justiça social. reunindo no palco do teatro sesiminas diferentes artistas e sons, 
queremos que o público tenha um show qualificado e a possibilidade de deixar um 
investimento e estímulo, para à promoção do desenvolvimento potencializado das 
pessoas com down do instituto mano down.

JUSTIFICATIVA
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o objetivo do projeto, é demonstrar o poder que a música tem para 
desmistificar a crença de que pessoas com down ou outras deficiências 
sejam menos capazes.

‐ realizar 2 espetáculos musicais instrumentais inéditos com a orquestra 
de Câmara Sesiminas, o intrumentista Dudu do Cavaco, um instrumentista 
convidado, na companhia de um ínterprete de relevância nacional, no teatro 
sesi minas, em Belo Horizonte, minas Gerais;
‐ Contribuir para a formação de público, opinião e crítica musical local a 
partir da diversidade;
‐ Promover o encontro e a troca de experiências entre músicos, profissionais 
e estudantes de músicas com pessoas com deficiencia, down ou não;
‐ democratizar o acesso a apresentações musicais instrumentais de 
qualidade.

OBJETIVO

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
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apresentação musical:

Acessibilidade física:
os locais de realização do evento serão providos com ambulância, médicos e paramédicos 
para um pronto atendimento de quaisquer eventualidades. Portadores de necessidades 
especiais, com dificuldade de locomoção e idosos terão acesso facilitado às atividades, com
áreas reservadas para cadeirantes e idosos, rampas para acesso, profissionais treinados para 
auxílio. será contratada 4 recepcionistas com sindrome de down, para as apresentações, 
ampliando a atuação de profssionais com a sindrome.

Acessibilidade de conteúdo:
será implementado nas apresentações lingua brasileira de sinais ‐ Libras e quando houver 
textos a serem distribuídos, como no material de divulgação, o Braille.

ACESSIBILIDADE
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apresentação musical

será disponibilizada, na internet, registros audiovisuais dos espetáculos.
iii ‐ disponibilizar, na internet, registros audiovisuais dos espetáculos, 
das exposições, das atividades de ensino e de outros eventos de caráter 
presencial, sem prejuízo do disposto no § 2º do art. 22;

vii ‐ realizar ação cultural voltada ao público infantil ou infantojuvenil

DEMOCRATIzAçÃO DE ACESSO
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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;
- 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 a mano
PRONAC:  186305
Proponente: instituto mano down
CNPJ: 23.684.121/0001-03 
Local de execução: Belo Horizonte/mG
Valor a ser captado: r$ 268.357,10

DADOS DO PROJEtO
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Rua Japão, 180 - Alto Barroca - Belo Horizonte - MG
www.manodown.com.br

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

institutomanodown


