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EDIÇÃO ESPECIAL 

3126 inscrições

público de vários estados do Brasil e também de 

países da América do Sul, do Norte e Europa

150 palestrantes

34 
conferências

21 simpósios

14 cursos
06 

workshops

09 rodas de 
conversas

02 fóruns

Abertura Oficial

De 15 a 17 de outubro realizou-se em Curitiba o VII Congresso Brasileiro sobre Síndrome de Down, o
qual agregou mais de três mil pessoas em torno da causa das pessoas com Síndrome de Down. O
ponto mais gratificante foi a abertura realizada por pessoas com Síndrome de Down, Fernanda
Honorato e Breno Viola. A presença dos jovens mostrou quanto a sociedade evoluiu nesses 30 anos
garantindo que a Fernanda e o Breno pudessem estar ali falando sobre suas vidas, possibilidades e
dizendo não ao preconceito. Há trinta anos atrás ainda falávamos em mongolismo e em sistema de
semi-internato, com poucas chances da pessoa com síndrome de Down se desenvolver na vida
familiar, afetiva, escolar, laboral, ganhando independência e emancipação. A luta das famílias, que se
iniciou firmemente quase como um rede silenciosa e mundial a partir dos anos 80 não foi inútil: o VII
Congresso ao reunir centenas de pessoas com síndrome de Down capazes de reivindicar seus próprios
direitos foi muito gratificante. Certamente evoluímos muito: Constituição, escola inclusiva, Convenção
dos direitos das pessoas com Síndrome de Down, Lei Brasileira de Inclusão, lei de cotas e muitas outras
formas de garantia de direitos. Sabemos que precisamos transformar tudo isso em prática, não
abandonando nossas luta.
Lenir Santos – Presidente da FBASD
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Tania Teresinha Aziliero Bell.o ”Não foi
apenas um congresso sobre síndrome de
down, foi uma imersão emocionante de vida,
limitações, superação, amor, carinho, novos e
mais respeitosos olhares sobre a condição
humana. Parabéns à comissão organizadora e
a todos que pudemos compartilhar desses
dias tão especiais!!!!”

Chris Neiva DE Oliveira. ”Esse congresso irá
ficar para sempre em minha memória! Pude ver
de perto depoimentos que me fizeram ir às
lágrimas e apreciar todos os talentos que lá
estiveram para comprovar com todas as letras o
quão eles são capazes! O meu filho Henrique
amou de paixão e com certeza, iremos ao
próximo em Maceió! Também pude rever os
meus familiares, o que me deixou muito feliz!”

Joelma Hening. ”Adorei tudo, principalmente a oportunidade de interagir mais com as crianças,
jovens e adultos com a SD, assim como meu filho Lucas a tem, me enriqueceu tanto a alegria, o
carinho, a espontaneidade, a simplicidade, a pureza, eles nos fazem/permitem experimentar a
capacidade de amar incondicionalmente, sinceramente, espontaneamente. Me emocionei bastante
com os relatos dos irmãos e com os jovens que fizeram os relatos da sua trajetória de vida. Parabéns a
todos os envolvidos !Meus filhos adoraram o encontro dos irmãos !”

DEPOIMENTOS  Ouvimos quem participou do VII Congresso Brasileiro Sobre Síndrome de Down

Maria Teresinha Ritzmann. "Quando a gente acha que
aprendeu, muda tudo, como qualquer filho", mãe da Tamille
de 21 anos, que foi ao Congresso em busca de informações
sobre o mercado de trabalho para pessoas com síndrome de
Down.”

Maria Teresinha Ritzmann

Diego Gisiéli Caetano. “A troca de
experiência foi o que mais marcou!!!
Parabéns pela organização e as ótimos temas
descuidos !!! Na verdade tudo foi ótimo”

Gislene Morais. “Em primeiro lugar quero Parabenizar a todos que organizaram e trabalharam no
Congresso. Tudo muito organizado, limpo, estruturado. Pude dar Parabéns para muitos pessoalmente,
inclusive o pessoal de apoio e limpeza. Vocês pensaram em tudo . Parabéns a presidente do congresso
e toda sua equipe. Por outro ângulo adorei tudo, mas não pude participar muito, pois eram muitas
palestras e me detive nas Conquistas dos Jovens e me emocionei muito. Minha filha Larissa Souza tem
16 anos e participou do Encontro de Irmãos e eu Amei . Ela ficou feliz , participou de tudo e com
certeza ajudou na sua autonomia , amadurecimento e crescimento emocional . O Palco Cultural foi
maravilhoso , as apresentações e a Balada deles envolvente e até participei também lá embaixo. Via
sempre mães Vibrantes e Felizes e trocando informações e vendo horizontes novos . Muito Obrigada a
todos que fizerem esse Congresso. Moro em João Pessoa - Paraiba e faço parte da Ame Down João
Pessoa.”

O QUE MAIS TE MARCOU NOS DIAS DO 
EVENTO? POR QUE FOI ESPECIAL?

Fonte: https://www.facebook.com/down2015



I Encontro de Famílias de Pessoas com síndrome de Down

programação voltada para a família: rodas de conversas sobre a

importância da relação entre pai e filho, as conquistas das

pessoas com síndrome de Down, o que se aprende quando se

tem um irmão com síndrome de Down e conferência sobre as

residências inclusivas e moradias independentes.
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ATIVIDADES

IV Encontro de Irmãos e o projeto Down Adolescente

atividades lúdicas | jogos sensoriais | atividades livres de

dança e expressão corporal | teatro de sombras

| oficina de fotografia | escola de atores | oficina de

malabares | aprendiz de chef | rodas de conversas sobre

namoro, amizade, preconceitos, sexualidade e redes sociais.

Palco Cultural
Dança | Música | Teatro

II Encontro Latino Americano sobre Síndrome de Down

6 Conferências | 2 Simpósios | Brasil, Espanha, Portugal, Argentina e EUA.

Comandado pela Federação Iberoamericana da Síndrome de Down (Fiadown) o encontro foi uma

oportunidade para fortalecer os laços de cooperação entre as diferentes federações e associações de

vários países latino-americanos para promover, desenvolver e fortalecer a cultura dos direitos humanos,

estabelecer e manter relacionamentos, intergovernamentais e não-governamentais para o respeito,

proteção e promoção dos direitos humanos que são inerentes a pessoas com Down e outras

deficiências e suas famílias.
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Entre em contato: www.federacaodown.org.br | federacaodown@federacaodown.org.br | Telefone 19. 3395-9260

Síndrome de Down: A diferença que nos une.

federacaodown@federacaodown.org.br PARTICIPE envie sugestões e fotos Federação Down

IV OFICINA DE REVISÃO DO ORDENAMENTO JURÍDICO

à luz da Convenção da ONU sobre os Direitos das Pessoas

com Deficiência e da Lei Brasileira de Inclusão

A FBASD promoveu, em parceria com a Associação Nacional de Membros do Ministério Público de Defesa
dos Direitos dos Idosos e Pessoas com Deficiência – AMPID, a IV OFICINA DE REVISÃO DO
ORDENAMENTO JURÍDICO.
A iniciativa justifica-se pelos inúmeros entraves ao exercício dos direitos das pessoas com deficiência -
notadamente das pessoas com síndrome de Down -, seja pela dissintonia das normas existentes com os
parâmetros fixados pela Constituição Federal e pela Convenção da ONU sobre os Direitos das Pessoas com
Deficiência, seja pela ausência de previsão legal ou ainda pela inobservância das regras
vigentes, coerentes com esses
parâmetros. Justifica-se
também ante a dinâmica da
sociedade e a evolução da
compreensão em torno dos
direitos dessas pessoas.
O Encontro aconteceu no dia
15/10/2015, em Curitiba,
na tarde da abertura do
VII CONGRESSO BRASILEIRO
SOBRE SÍNDROME DE DOWN,
promovido pela FBASD e
realizado pela Associação
Reviver Down, tendo sido precedido de debates virtuais no mês que antecedeu essa data.
Os temas eleitos previamente foram objeto de debate pelos grupos, na primeira parte da tarde, e
compartilhados, no segundo momento, com todos os participantes. Toda a discussão teve por base o
texto constitucional, a ratificação da mencionada Convenção, a sanção da Lei Brasileira da Inclusão
(Estatuto da Pessoa com Deficiência), o teor de outras normas infraconstitucionais, bem como as
alterações conceituais e principio lógicas decorrentes de todo o ordenamento jurídico pátrio.
O produto da discussão está sendo consolidado em documento aberto para apreciação, reflexão e
discussão da sociedade civil, da Secretaria de Direitos Humanos e de outros Órgãos congêneres, bem como
dos parlamentares, visando, em última análise, a criação e/ou alteração das normas em discordância com
os princípios e/ou regras constitucionais pertinentes, a exemplo do que havido em decorrência das
Oficinas anteriores.

PARABÉNS A TODOS OS ORGANIZADORES E PARTICIPANTES 

DO VII CONGRESSO BRASILEIRO SOBRE SÍNDROME DE DOWN! 


