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Produtos

Instituto

O Projeto Mano Down surgiu do amor incondicional que Leonardo Gontijo
sente pelo seu irmão Eduardo Gontijo e pela vontade enorme de ajudar a
após o primeiro livro “Mano Down :Relatos de um irmão apaixonado” que

O COMEÇO

Leonardo escreveu contando a história de vida do seu irmão.Com a forte
repercussão do livro foi criado o projeto Mano Down. Inicialmente foram
formatados alguns produtos para serem comercializados,uma vez que,
antes do livro, a maioria das atividades era gratuita.

O Instituto Mano Down nasceu a partir da idealização e sonhos de um
grupo de pessoas que, acreditando nas capacidades das pessoas com
síndrome de Down, pensaram que poderiam agir e oferecer as pessoas com
down oportunidades de serem protagonistas de suas histórias. O Instituto
Mano Down foi formalizado juridicamente em 17/11/2015.

A ideia primordial do Projeto Mano Down foi criar oportunidades de
maior autonomia para o Dudu, para que ele possa exercer um controle
cada vez maior sobre sua vida, além de demonstrar todo seu talento
artístico e capacidade. Aos poucos, porém, o projeto foi se tornando mais
amplo,abrangendo não só a vida do Dudu, mas de várias pessoas com
down,sendo assim em 2015 formalizamos o Instituto Mano Down.
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INSTITUTO MANO DOWN

construir uma sociedade menos desigual e mais inclusiva. Surgiu em 2011,

Respeite as diferenças, fazendo a diferença

IRACEMA MACHADO CARMO

DA FUNDAÇÃO E DOS CARGOS
O instituto foi fundado por Leonardo Gontijo (Engenheiro e Advogado), Carolina

TESOUREIRA

Mota, (Publicitária e Enfermeira), Iracema Machado (Web designer), David

LEONARDO GONTIJO VIEIRA GOMES
PRESIDENTE

DAVID PENA RAMOS CESAR
CONSELHO FISCAL

CAROLINA CESÁRIO MOTA GONTIJO
SECRETÁRIA

EDUARDO GONTIJO
DIVULGADOR
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INSTITUTO MANO DOWN

Cezar (Palestrante e estudante de Direito) e Eduardo Gontijo (Ator e Músico)

INSTITUTO MANO DOWN

O Instituto MANO DOWN segundo seu estatuto tem por finalidade:

Sabemos que a invisibilidade social imprime um tipo de sofrimento que fere

I – promover assistência social, incluindo informação, inclusão social,

o cerne da dignidade humana. Mesmo que muitas pessoas com deficiência

integração e apoio às pessoas com Síndrome de Down, visando valorizar suas

já participam do mercado de trabalho ou possuem uma vida ativa em outras

potencialidades e estimular suas habilidades, aptidões e competências;

áreas sociais pensamos que uma parte da existência deles clama um lugar de

II – promover atividades de educação, através de palestras para orientar as

maior expressão e participação.

pessoas com Síndrome de Down e seus familiares;
III – realizar debates entre os familiares das pessoas com Síndrome de Down;

Queremos minimizar a invisibilidade social para que as pessoas com down

IV – fomentar o acolhimento dos recém-nascidos com Síndrome de Down

tenham liberdade para dirigir a própria vida, mesmo que, para isso, seja

pelos familiares;

necessário suporte por parte de amigos, familiares e de outras pessoas do meio

V – promover o esporte, atividades culturais, educativas, lazer, turismo, bem-

social para que eles possam fazer suas próprias escolhas e projetos de vida.

estar social, e outras atividades para participação das pessoas com Síndrome

Indiretamente visamos demonstrar que a inclusão somente acontecerá de

de Down, seus familiares e comunidade;

fato quando aceitarmos as diferenças inerentes aos seres humanos de forma

VI – promover o emprego, e viabilizar a inclusão das pessoas com Síndrome de

igualitária. Esperamos com esta iniciativa, tangencialmente, abrir espaços para

Down no mercado de trabalho.

outras famílias e que pessoas com DOWN mostrem suas habilidades e talentos

VII – promover a saúde de pessoas com Síndrome de Down.

muitas vezes escondidos ou com pouco espaço para expressão social.
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CONTEXTO DO INSTITUTO MANO DOWN E SUAS FINALIDADES

INSTITUTO MANO DOWN

OBJETIVOS DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

Por acreditar no grande potencial das pessoas com down e saber que seu

O Instituto Mano Down com suas ações irá contribuir com a concretização

desenvolvimento depende de estímulos e oportunidades, bem como da

dos objetivos do desenvolvimento sustentável desenvolvidos pela ONU. Os 17

participação ampla e irrestrita na sociedade O Instituto Mano Down tem como

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e 169 metas foram anunciados pela

um dos seus principais objetivos o desenvolvimento das possibilidades e

ONU e demonstram a escala e a ambição desta nova Agenda universal. Eles

potencialidades das pessoas com down para a participação social. A missão

se constroem sobre o legado dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio

do Instituto Mano Down é valorizar as potencialidades das pessoas com down

e concluirão o que estes não conseguiram alcançar. Eles buscam concretizar

e estimular suas habilidades, aptidões e competências. Além de Congregar as

os direitos humanos de todos. Eles são integrados e indivisíveis, e equilibram

pessoas com Síndrome de Down seus familiares e interessados na causa.

as três dimensões do desenvolvimento sustentável: a econômica, a social e a

O Instituto Mano Down visa a longo prazo dentro de seu planejamento:

ambiental.

- Difundir, reiterar e perseverar na causa da inclusão da pessoa com Síndrome
de Down em todas as situações de vida, para uma mudança social quanto
á questão do descrédito nas capacidades da pessoa que tem a Síndrome de
Down.
- Reunir e disseminar, por todos os meios, informações referentes às pessoas
com Síndrome de Down, visando uma mudança por parte da sociedade, quanto
a valorização das pessoas que tem a Síndrome de Down.
- Organizar eventos sociais, culturais e educativos, visando à valorização das
pessoas com Síndrome de Dow.
- Buscar meios de capacitação profissional que permitam a inclusão das pessoas
com Síndrome de Down no mercado de trabalho.
12

13
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PORQUE FUNDAMOS O INSTITUTO MANO DOWN - MISSÃO

Os objetivos e metas estimularão a ação para os próximos 15 anos em áreas
de importância crucial para a humanidade e para o planeta. O Instituto visa
contribuir com os seguintes objetivos (metas) do desenvolvimento sustentável:
Objetivo 4

INSTITUTO MANO DOWN

A HISTÓRIA DO MANO DOWN

Assegurar a educação inclusiva e equitativa e de qualidade, e promover
oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos
Até 2030, assegurar a igualdade de acesso para todos os homens e mulheres
à educação técnica, profissional e superior de qualidade, a preços acessíveis,
incluindo universidade
Até 2030, eliminar as disparidades de gênero na educação e garantir a igualdade
de acesso a todos os níveis de educação e formação profissional para os mais
vulneráveis, incluindo as pessoas com deficiência, povos indígenas e as crianças
em situação de vulnerabilidade
Construir e melhorar instalações físicas para educação, apropriadas para
crianças e sensíveis às deficiências e ao gênero, e que proporcionem ambientes
de aprendizagem seguros e não violentos, inclusivos e eficazes para todos
Objetivo 16
Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável,
proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes,
responsáveis e inclusivas em todos os níveis
Promover e fazer cumprir leis e políticas não discriminatórias para o
desenvolvimento sustentável
14
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Foto: Gustavo Dragunskis

Lao-Tse, filósofo chinês

AÇÕES REALIZADAS EM 2015

ENCONTRO DO DIA DAS MÃES DO PROJETO MANO DOWN

Dentre as ações que o Instituto realizou e participou em 2015, destacamos:

Data: 09/05
Local: Cafeteria da Fazenda

APAE FOLIA
Data: 1/02
Local: Rua de Santa Tereza
oficial do carnaval e reune cerca de 3.000 pelas ruas do bairro de
Sta Tereza. O Mano Down pelo 5º ano consecutivo participou
com seu bloco (MD) levando alegria pelas ruas e Dudu do Cavaco
brilhantemente dando sua contribuição na bateria.
ACESSIFEST
Data: 30/03
O evento é organizado por diversas entidades e tem o objetivo de
valorizar as pessoas com deficiência e relembrar as conquistas e
direitos do segmente. Durante um dia, o público poderá acompanhar
inúmeros shows de artistas com deficiência ou não, solidários a causa.
Além disso, haverá um espaço lúdico, onde as pessoas poderão
participar de atividades de lazer.
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e trocar ideias, experiências e até mesmo expectativas para seus
filhos e o Instituto Mano Down. Participaram mães que já nos
acompanham e outras que se tornaram participantes recentemente.
Para tal encontro contamos com a parceria da casa Cafeteria da
Fazenda e de brindes de empresa simpatizantes que sorteamos entre
as mamães
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PARQUE GUANABARA
Data: 26/08
O Parque Guanabara em uma feliz parceria com o Mano Down, abriu
suas portas para um momento Especial.
Uma simples quarta-feira se tornou “A” quarta-feira de sorrisos e
festa onde crianças, adolescentes e adultos com SD se divertiram
magicamente entre todos os tipos de brinquedos.
Total de 120 pessoas do mano Down presentes.
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AÇÕES REALIZADAS

AÇÕES REALIZADAS

O Carnaval da APAE acontece sempre um sábado antes da abertura

Um momento especial onde 12 mães se reuniram para se conhecerem

AÇÕES REALIZADAS EM 2015
- VISITAS ESPORTIVAS

JOGO DO CRUZEIRO
VISITA AO CT DO GALO

Local: Mineirão

Data: 17/06

O Cruzeiro Esporte Clube em comemoração ao Dia das Crianças,

Local: Cidade do Galo

convidou o Instituto Mano Down para levar algumas de suas crianças

Um belo e emocionante encontro do Mano Down e suas crianças

ao Estadio do Mineirão para que que formassem um grande time,

junto aos idolos Atleticanos.

o da Inclusão. Nossas crianças deram a volta olimpica em todo o

Fomos recebidos de braços abertos pela equipe administrativa do

estádio e entraram de mãos dadas com os jogadores para o o

Atletico Mineiro que abriu as portas da Cidade do Galo para que

momento do Hino Nacional.

Mano Dow pudesse levar algumas de suas crianças para assistir de

Foi mais um grande momento para nossas crianças e com certeza

pertinho um treino de seus ídolos. Dudu do Cavaco estava lá e pode

para os times do Cruzeiro e do São Paulo. Compareceram 12 crianças

tocar seu cavaquinho especialmente para eles e foi mais um show de

do Instituto Mano Down.

alegria à parte.Participaram deste passeio 40 pessoas

ENTRADA JOGO DO AMÉRICA
Data: 30/03
Local: Estádio do Independência
O America Futebol Clube fez um convite imperdível ao Mano Down.
Entrarmos de mãos dadas com seus jogadores em uma partida
contra o Náutico. Em campo, antes e no intervalo da partida nossas
crianças desfilaram o simbolo da INCLUSÃO pelo campo do estádio
do Independencia. Fomos recebidos de braços abertos pela torcida
de ambos os times. Afinal, INCLUSÃO não tem cor e sim amor. Foram
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12 familias do Instituto Mano Down que participaram deste evento.
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Data: 08/11

EMPODERAMENTO E LAZER
Criação do Grupo JUNTOS E MISTURADOS de Adolescentes/Jovens
Foi criado em outubro de 2015 visando reunir jovens a partir de 14 anos
para que pudessem se conhecer, criar laços de amizade, se divertirem,

O Mano Down acredita e incentiva esta autonomia de maneira efetiva e
contundente, fazendo por onde nossos pré adolescentes, adolescentes e
jovens adultos e adultos com Síndrome de Down, se tornem independentes.

INÍCIO DO PROJETO JUNTOS & MISTURADOS

Autonomia é fundamental para a auto afirmação e o crescimento de

Data: 01/10

qualquer pessoa. Os pais deixam seus filhos com a equipe Mano Down no
local marcado e os buscam após duas horas. Esse momento é compartilhado
somente entre eles e a equipe MD que sempre é composta de um pai ou

Local: Restaurante Filé
Um local aprazivel no qual se reuniram 15 jovens com SD. Um momento de alegria, conversa e muita
autonomia

mãe colaborador, um profissional da área (Fio, Fono, T.O., ou Psicologo) que
ao final discutem sobre o encontro e repassam para os pais essa experência,
assim como eventuais problemas.

2º PASSEIO- AULA DE AIKIDO - PROF EDIVAL VITRAL
Data: 24/10
Data: Escola da Serra

Como funciona:

Um local deliciosamente agradavel no qual se reuniram 18 jovens

O local escolhido para os encontros tem 4 categorias :

com SD. O Aikido é mais do que uma arte marcial, é uma autêntica

Passeio: Passeios a locais diversos (ex: Parques)

filosofia de vida para todos os seus praticantes. Edival Vitral é um

Gourmet: Restaurantes

professor renomado no Aikaido e muito fez beneficamente com

Diversão: Música, teatro, baladas

nossos nesta deliciosa aula. Total de 120 pessoas do mano Down
presentes.

Oficinas: Aulas e conhecimento
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conversarem e estreitar laços e conhecimentos de vida.
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3º PASSEIO - GOURMET
Data: 04/11
Local: Pizzaria 68
Um local apetitosamente agradavel no qual se reuniram 12 jovens com SD.

DESFILE PONTEIO

4º PASSEIO - GOURMET

Data: 26/11

Data: 14/11

Local: Ponteio Lar Shopping

Local: Xico da Carne

Objetivo: Minimizar a invisibilidade social das pessoas com down.Dar oportunidade para as pessoas.

Mais uma vez esta casa nos recebe de braços abertos. Um local

Mais 300 participantes.

AÇÕES REALIZADAS
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DESFILE MANO DOWN

de estrutura deliciosamente voltada para a gastronomia que nos
recebeu novamente de braços abertos. Foram 18 adolescentes que
se encontraram e comemoraram. Neste encontro tivemos duas novas
adesões que fez crescer ainda mais nosso grupo.
5º PASSEIO - DIVERSÃO
Data: 16/12
Local: Boliche Del Rey
Descontração total. Gratificante a alegria desses jovens. Jogar boliche
nunca foi tão animado. O Boliche Del Rey proporcionou aos jovens e
adultos momentos marcantes de alegria, descontração e liberdade.
Foram 11 adolescentes que se encontraram e comemoraram. Neste
encontro tivemos mais duas novas adesões que fez crescer ainda
mais nosso grupo.
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SUPER HERÓIS NA PRAÇA – DIAS DAS CRIANÇAS
Data: 03/10
Local: Gravação Praça da Liberdade
Em mais uma parceria Instituto Mano Down, conseguimos o apoio
de uma grande agencia para concretizar um sonho de fazermos uma
filmagem com crianças do Instituto. A ideia era BH fosse invadida
por uma grande e maravilhosa massa de Super herois Especiais.
de cores.Nesse dia, não houve um só criminoso capaz de colocar os
pés fora de casa. A Agencia Nitro foi a realizadora desse sonho que

Data: 24/10
Local: Mineirão
Em uma grande oportunidade para alguns de nossos jovens exercerem
sua cidadania e ganharem seu proprio dinheiro, uma agencia Carioca
solicitou alguns jovens para trabalharem na Esplanada do Mineirão
em um Show do Los Hermanos com abertura da banda mineira Pato
Fu. Foram 6 jovens entre 18 e 31 anos.

gerou belas fotos e um lindo filme que ficará marcado em nossos
corações. Numero de familias participantes: De 50 a 60 familias
filagadas diretamente ao Instituto Mano Down
FESTIVAL DO PICOLÉ
Data: 02/12
Local: W11 Complexo de Eventos
Quem não gosta de Picolé???
Pois é. A Frutos de Goiás proporcionou ao Instituto Mano Down,
momentos de puro sabor e alegria. Parceria de confiança que geram
alegria e sabor. Foi assim em mais um fds do Mano Down, muita
brincadeira e calor e picolés para se refrescarem. Parceria: Frutos de
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NATAL INSTITUTO MANO DOWN
Data: 09/12
Local: Macaco Disse
Objetivo: Confraternização - 200 pessoas presentes

Goiás e W11. Compareceram cerca de 60 crianças ao festival.
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Cerca de 50 familias compareceram ao chamado para esta invasão

APOIO SHOW LOS HERMANOS

Foto: Gustavo Dragunskis

Mário Quintana

PARCERIAS EM 2015

PARCERIAS

PARCERIAS

Dentre as ações que o Instituto realizou e participou em 2015, destacamos:

PARCERIA ESPAÇO LUZ DIAMANTE
Dará continuidade em 2016
PARCERIA

PARCERIA SHOPPING PONTEIO

PROJETO ALÔ DOUTORA E

O Instituto Luz Diamante criou um projeto para

Arrecadação de brinquedos para o Natal

o atendimento de adolescentes carentes com

Data: 22/12

Síndrome de Down. Nosso objetivo é promover

Mais de 400 brinquedos doados para crianças carentes

o desenvolvimento, expandindo os donse

PARCERIA CENTRO
UNIVERSITÁRIO UNA E
NEWTON PAIVA

potenciais que eles apresentam e que estão por
vezes adormecidos. Queremos ajudá-los em seu
processo de lapidação do SER para que eles, a
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família e a sociedade vejam o Diamante que são.
Faremos isso com técnicas holísticas, voltadas

PARCEIRA TIO FLÁVIO CULTURAL

para o trabalho de expansão da consciência.

Palestras em Presídios

Nosso desejo é dar um sentido novo às vidas

Palestra APACS Santa Luzia e Nova Lima.

desses adolescentes, resignificando-as e, assim,
entregando ao mundo a Jóia que eles são para
torná-lo lugar cada vez melhor!
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PALESTRAS

Passamos a ser procurados para esclarecer dúvidas e dar dicas sobre o tema.
A partir daí, criamos o Projeto Mano Down, que tem como objetivo dar maior

O amor de dois irmãos e a superação como combustível para motivar pessoas

visibilidade às pessoas com a Síndrome de Down.

e eu fazemos. Temos falado em empresas, instituições, faculdades e escolas

Lançamos alguns produtos para nos sustentar e crescer, como camisas, livros

espalhadas por todo o Brasil. No total, já fizemos mais de 100 palestras em Belo

e CDs. E essas palestras se tornaram o nosso produto mais importante. São,

Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília, Recife, Campinas, Mato Grosso do

em média, quatro palestras por mês, com formatos variados: de 35 minutos

Sul, Espírito Santo e interior de Minas.

ou 1h10. Dependendo do tempo disponível e do assunto a ser abordado,
adaptamos o conteúdo.

O público diversificado vai de adolescentes de escolas públicas a executivos de
empresas. O que não muda é o sentimento que fica: emoção e a percepção de

Os temas variam, mas todos trabalham inovação, superação, motivação,

que, mesmo com as limitações pertinentes a todos os seres humanos, é possível

liderança, sonhos, conquistas e amor. Trabalhamos quatro temas: “O amor como

vencer barreiras e obstáculos. As pessoas percebem isso ao ver a superação ao

combustível para superação de barreiras e a construção de possibilidades”, “O

vivo. O Dudu ali, participando da palestra, tocando cavaquinho e percussão,

amor como prevenção de acidentes de trabalho”, “O amor como base para

falando em público, dialogando. É como se elas se questionassem: se o Dudu

a implantação do programa 5S” e “Adversidade e diversidade: superando a

consegue, eu também consigo.

diferença e deficiências”. Claro que tudo é feito com muito preparo.

A ideia das palestras começou mesmo a partir do livro sobre a vida do Eduardo.
Essa publicação, na qual conto fatos que vão das dúvidas da nossa família

32 PALESTRAS

quando soube da síndrome, passando pela rejeição em algumas escolas,
até a consagração do Dudu como músico, foi a semente. O objetivo do livro
era esclarecer um pouco às pessoas sobre o assunto. Mas deu tão certo que

18 CIDADES

viramos uma referência, principalmente para as famílias com casos de síndrome.
36
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SEMINÁRIO, PALESTRAS E EVENTOS

na carreira ou na vida pessoal. Esse é o mote das palestras musicadas que Dudu

SEMINÁRIO, PALESTRAS E EVENTOS

SEMINÁRIO, PALESTRAS E EVENTOS

Participação do 1o Encontro Diferentes
Somos Todos em 5/7 em São Paulo
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Juiz de Fora - MG

Centro de Educação Especial Síndrome
de Down ou CEESD, em Campinas

AFAD - Associação dos Familiares e Amigos do Down em Porto Alegre
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Participação na Semana da Inclusão
em Maceió

Visita Fundação Dom Bosco em Belo
Horizonte

Visita Faenol em Nova Lima

Visita Instituto Olga Koss em São Paulo
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SEMINÁRIO, PALESTRAS E EVENTOS

SEMINÁRIO, PALESTRAS E EVENTOS

VISITAS E BENCHMARKING

SEMINÁRIO, PALESTRAS E EVENTOS

SEMINÁRIO, PALESTRAS E EVENTOS

PARTICIPAÇÃO EM CONGRESSOS / EVENTOS EXTERNOS

AFAD - Associação dos Familiares e Amigos do Down em Porto Alegre

XII Congresso Brasileiro Síndrome de Down : Federação das Associações
Síndrome de Down em Curitiba
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LANÇAMENTO DA AGENDA E CALENDÁRIO 2016

SEMINÁRIO, PALESTRAS E EVENTOS

SEMINÁRIO, PALESTRAS E EVENTOS

EVENTOS PRODUZIDOS PELO INSTITUTO MANO DOWN

CAMINHADA EM COMEMORAÇÃO AO DIA
INTERNACIONAL DA SÍNDROME DE DOWN
Data: Próximo ao Dia Internacional da SD
Local: Praça da Barragem Santa Lúcia
Evento aberto ao público

s
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Foto: Gustavo Dragunskis

Mário Quintana

PRODUTOS COMERCIALIZADOS PELO INSTITUTO

PRODUTOS E COMO AJUDAR

PRODUTOS E COMO AJUDAR

Camisas / Livros / Agenda e Calendário / Palestras

Agenda e
Calendário

Camisa

Palestra
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Saiba como você pode contribuir com o trabalho do Instituto Mano Down
Ajudar uma instituição é ser parceiro e reconhecer a importância do trabalho
realizado. O simples ato de doar, faz toda a diferença.

Faça uma doação para ajudar o Instituto Mano down a realizar seus projetos. Você poderá

1

DEPÓSITO EM
CONTA CORRENTE
Faça sua doação através do depósito
em conta corrente do Instituto Mano Down.
Abaixo dados da conta bancária.
Instituto Mano Down
Banco Itaú / Agência: 2975
Conta Corrente: 18039 – 5

fazer uma doação de 04 maneiras diferentes. Através de Depósito em Conta Corrente,

3

Botão de Doação no Pagseguro e Doação periódica para empresas. Veja qual das opções
melhor lhe atende. Agradecemos a ajuda e apoio ao Instituto Mano Down.

4
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2

DOAÇÃO
PELO PAGSEGURO
Faça sua doação clicando no
Botão do Pagseguro podendo
pagar com Boleto, Cartão de Crédito
em ambiente seguro.

DOAÇÃO PERIÓDICA PARA EMPRESAS
Preencha o cadastro abaixo com os dados da sua empresa
para realizar sua doação periodicamente. Você receberá
por email um boleto de cobrança conforme o período
escolhido (mensal, trimestral, semestral ou anual).

ATRAVÉS DO RISU
Usando a Risü, qualquer pessoa pode apoiar o Instituto Mano Down a partir de
suas compras online. Compre em mais de 150 lojas e escolha o Mano Down. Parte
do valor da sua compra se transforma em doação, sem pagar a mais por isso.
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PRODUTOS E COMO AJUDAR

PRODUTOS E COMO AJUDAR

COMO NOS APOIAR:

PRODUTOS E COMO AJUDAR

2

DEPÓSITO EM
CONTA CORRENTE

Faça sua doação clicando no Botão do Pagseguro podendo

Faça sua doação através do depósito em conta corrente do
Instituto Mano Down. Abaixo dados da conta bancária.

pagar com Boleto, Cartão de Crédito em ambiente seguro. Exemplos:

Instituto Mano Down
Banco Itaú / Agência: 2975
Conta Corrente: 18039 – 5

DOAÇÃO R$
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DOAÇÃO
PELO PAGSEGURO

,00

21,00 50,00
100,00
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*Valores sugestivos.
Qualquer quantia é
importante para o
Instituto Mano Down.

PRODUTOS E COMO AJUDAR

1

PRODUTOS E COMO AJUDAR

DOAÇÃO PERIÓDICA
PARA EMPRESA

4

Preencha o cadastro abaixo com os dados da sua empresa para realizar sua
doação periodicamente. Você receberá por email um boleto de cobrança
conforme o período escolhido (mensal, trimestral, semestral ou anual).

BOLETO
R$ ,00
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Cadastre www.risu.com.br
e comece a doar sem gastar nada a mais!
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PRODUTOS E COMO AJUDAR

3

Instituto

Respeite as diferenças, fazendo a diferença

Maiores informações:

31

99613-9566 (Leonardo) 31 98661-1261 (Iracema)

email: gontijo.leonardo@gmail.com | facebook.com/leonardogontijo

www.manodown.com.br

