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... UMA PESSOA COM SÍNDROME DE 
DOWN PODE TER UMA VIDA NORMAL

ANTES DE CONTINUAR: VAMOS FALAR 
SOBRE A SÍNDROME DE                        ?

CONTATOS

UM EVENTO PARA QUEM ESTUDA, 
TRABALHA E VIVE A SÍNDROME DE 
DOWN

São grandes as conquistas das pessoas com síndrome de Down, que mostram 
cada vez mais a sua competência em várias áreas. Há pouco tempo atrás, 
considerava-se a síndrome de Down um obstáculo para quem convivia com 
ela. Hoje, o cenário é bem diferente: são histórias e mais histórias reais de 
pessoas que trabalham, estudam e constroem suas vidas.

Uma mudança que mostra o quanto é importante olhar a pessoa como um 
todo, considerando igualmente o aspecto cognitivo, emocional e relacional.
Acreditamos que estas pessoas podem e devem exercer os seus direitos e 
deveres como todo mundo. Para fortalecer essa maneira de pensar e agir, 
são necessários os avanços nos estudos e nas pesquisas, sim. Mas também 
é preciso preparar a sociedade. E é por isso que o VII Congresso Brasileiro 
Sobre Síndrome de Down é tão importante. Ele é realizado desde  1997, 
e esta edição, a sétima, vai acontecer de 15 a 17 de outubro de 2015 em 
Curitiba. Neste ano o tema é: 

    

 NOVOS CONCEITOS E NOVAS ATITUDES.

A síndrome de Down é uma alteração genética que atinge o cromossomo 21. 
As pessoas com síndrome de Down têm 47 cromossomos em vez de 46. Isso 
também é conhecido como Trissomia do Cromossomo 21 e traz alterações 
orgânicas e alguns comprometimentos. É a ocorrência genética mais comum 
que existe.

Cada edição deste evento só foi possível com o apoio e o patrocínio de 
pessoas que se identificam com a causa. E não é à toa que você está com este 
material em mãos: temos certeza de que você pode fazer parte desta história.
Ser um dos patrocinadores do VII Congresso Brasileiro Sobre Síndrome de 
Down é mais simples do que você imagina: a sua empresa pode apoiar o 
evento por meio de incentivo fiscal. A lei brasileira possibilita que empresas 
abatam doações dirigidas para projetos sociais e culturais do valor a pagar 
ao Imposto de Renda.

Essas são algumas das vantagens para você e a sua empresa:

• Desenvolvimento e fortalecimento da área de Responsabilidade Social e 
Cultural da sua empresa; 

• Possibilidade de acompanhar de perto o uso do recurso doado;
• Priorizar a utilização dos recursos para necessidades legítimas da 

sociedade.

ASSOCIAÇÃO REVIVER DOWN
Rua Saldanha Marinho, 964, Centro 
80410-151 - Curitiba PR
Tel. 41 3223 5364 

reviverdown@reviverdown.org.br 
e reviverdown@hotmail.com

www.reviverdown.org.br

FEITO PRODUÇÕES
Av. 7 de Setembro, 435, Alto da XV
80045-385 - Curitiba PR
Tel. 41 3154 2600

contato@feito.com.br
www.feito.com.br

LOCAL DO EVENTO

CENTRO DE EVENTOS EXPO UNIMED
Rua Prof. Pedro Viriato Parigot de Souza, 5300 
Campo Comprido – Curitiba/PR

No VII Congresso Brasileiro Sobre Síndrome de Down, 
tudo vai girar em  torno das trocas de experiências, do aprendizado, dos 
novos conhecimentos e das novas pesquisas.
A programação é ampla e segue a Convenção da ONU Sobre os Direitos 
das Pessoas com Deficiência, que garante princípios constitucionais de 
igualdade, solidariedade e dignidade.
As palestras, sessões temáticas, painéis e workshops do Congresso e dos 
seus eventos paralelos vão abordar a participação das pessoas com síndrome 
de Down no processo educacional regular, nas atividades de cultura e lazer e 
no mercado de trabalho.
Essa inclusão não é só discurso. A alma do evento está na participação 
efetiva de pessoas com síndrome de Down em 80% das atividades propostas, 
inclusive coordenando as conferências, palestras e mesas-redondas. Nos 
eventos paralelos, o foco é a família.

IV Encontro de Irmãos Sobre Síndrome de Down
Irmãos, primos, avós e amigos de pessoas com síndrome de Down serão 
envolvidos em diversas atividades que favorecem o diálogo sobre a síndrome, 
promovendo a confraternização entre todos. Além disso, os participantes 
com síndrome de Down podem apresentar seus trabalhos e suas aptidões 
artísticas para a comunidade.

II Encontro Latino- �Americano Sobre Síndrome de Down
Nesse encontro a busca é por derrubar fronteiras. Seria um desperdício não 
compartilhar com os países vizinhos as conquistas e experiências positivas 
que cada um tem. No II Encontro Latino-Americano, o objetivo é a troca 
mútua de conhecimentos e o desenvolvimento de pesquisas a respeito da 
síndrome de Down.
�
I Encontro de Famílias Sobre Síndrome de Down
Um espaço aberto para pais, irmãos e todos os familiares. Uma oportunidade 
única para falar das alegrias, preocupações, estratégias e experiências entre 
pessoas que conhecem de perto os desafios e as belezas do convívio diário 
com a síndrome de Down.

Em

nascimentos 
ocorre 1 caso de 
Trissomia.

3mil

Em parceria  com 
o Hospital de 
Clínicas/UFPR, o 
Ambulatório  da 
Síndrome de Down 
atende cerca  de

pessoas de 0 a 60 
anos.

270mil
Estima-se que

pessoas teriam síndrome 
de Down hoje no Brasil.

PÚBLICO-ALVO

Profissionais das áreas da Saúde, Educação,  Direito e Áreas Afins;
Especialistas e pesquisadores da área com destaque nacional e 
internacional;
Pais, familiares e pessoas com a Síndrome;
Estudantes, pessoas com deficiência e interessados no tema.

SOBRE A ASSOCIAÇÃO REVIVER DOWN

A realizadora do VII Congresso Brasileiro Sobre Síndrome de Down, em conjunto 
com o Ambulatório da Síndrome de Down do Hospital de Clínicas / UFPR, é a 
Associação Reviver Down. Uma entidade filantrópica de Curitiba fundada em 
1993. A Associação foi criada por pais de pessoas com síndrome de Down e 
profissionais afins, interessados em uma causa comum: melhorar a qualidade 
de vida e proporcionar maiores oportunidades para esse grupo de indivíduos.

PARA CONHECER AS COTAS DE PATROCÍNIO, VALORES, 
OUTROS BENEFÍCIOS OU TIRAR DÚVIDAS, FALE COM A GENTE 
AGORA MESMO: 

2015.com.br

SEJA PATROCINADOR E FAÇA A 
DIFERENÇA NA VIDA DE PESSOAS 
COM SÍNDROME DE DOWN

SEJA PATROCINADOR E FAÇA A 
DIFERENÇA NA VIDA DE PESSOAS 

2015.com.br

Tel: + 55 41 3154 2600 
contato@down2015.com.br
Para conhecer a programação completa, acesse:

www.down2015.com.br 
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