
INSTITUTO 

 MANO DOWN 

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, 
após anos de atuação e criação de diversos projetos, como o que 
descreveremos abaixo Agendas e Calendários Mano Down.

Contamos com a participação de empresas e/ou pessoa física para que nosso 
projeto continue. 

 

 

PROJETO 

AGENDAS e CALENDÁRIOS MANO DOWN 

“Se podemos sonhar, também podemos tornar nossos sonhos 
realidade.” 
Walt Disney 

 
Essa foi a inspiração desde o inicio. Juntaram-se então as ideias, a boa 
vontade e o espírito de equipe.  Foi dada a partida.  
 
Escolhemos o tema, desenvolvemos a ideia e traçamos as metas para 
cada um. Famílias que acreditaram em nosso trabalho se uniram em 
2014 ao que era apenas um Projeto.  

http://pensador.uol.com.br/autor/walt_disney/


 

 
 
 
   

Em 2015 foi lançada a primeira edição de Calendário e Agendas Mano Down com 
o tema  PROFISSÕES. 
 

Dar oportunidade é, também, incluir! 
 
O projeto foi viabilizado com o envolvimento de vários colaboradores, parceiros, 
famílias e amigos. A cada mês, uma foto  com crianças e jovens com Síndrome de 
Down acompanhadas de profissionais de cada área temática, a exemplo: Yara 
Tupinambá (Artista Plástica), Camila Chiari (Modelo), Marco Túlio (Músico – Jota 
Quest) e o Victor (Goleiro – CAM) entre outras instituições como Corpo de 
Bombeiros, Museu de Arte da Pampulha e Teatro SESI HOLCIM. 

O tema não poderia ser melhor: “Olimpíadas” uma vez que, neste ano teremos 
pela primeira vez a realização dos jogos olímpicos em nosso país.  
 

Respeite as diferenças, fazendo a diferença. 
 

Nesta edição também contamos com a participação de vários profissionais que 
gentilmente cederam seu tempo e cachê em prol ao projeto. Como exemplo: 
Shilton ( Jogador de Basquete do Minas Tênis Clube), Willian (Jogador do Cruzeiro 
Esporte Clube) e o atual campeão brasileiro Bruno Soares (Tenista do Minas Tênis 
Clube). 
 

 

 

Seguindo com o objetivo de divulgar e desmistificar a Síndrome de Down, 

valorizando a diversidade humana, que falaremos sobre tema da edição 

2017 : PALCOS DE MINAS. 

 
   

Em 2016 foi lançada a primeira edição de Calendário e Agendas Mano Down com o 
tema OLIMPIADAS. 

E é essa a proposta do tema 2017, envolvendo teatro, circo e a dança, as 

artes cênicas de Minas Gerais e a música. Queremos transbordar nossos 

sentimentos de amor e luta, queremos provocar junto aos artistas uma 

reflexão sobre a inclusão, ensinar, emocionar ou até mesmo incomodar 

as pessoas com a inserção e promoção de pessoas com Sindrome de 

Down nos Palcos de Minas. 

 

Para tal convidamos além dos grupos Giramundo, Corpo, Galpão, 

Rubinho do Vale, Oriundo, Rubadel, Pierrot Lunar, Uni Clown, Rublenö, 

Cangaral e outros. 



Iracema Machado 

(31) 9 8661.1261 
Produtora Mano 
Down 

COMPOSIÇÃO 

13 fotos agenda e 13 fotos calendário mais capa. 

PARTICIPANTES 
33 pessoas com Síndrome de Down 

TIRAGEM  
2500 agendas e 2500 calendários 

OURO 
Nº de cotas : 21   

Posição : contracapa externa da agenda 
Tamanho espaço : 46.6mm x 28,5mm 

Valor  unitário : 750,00  

PRATA 
Nº de cotas : 32   

Posição contracapa interna 
Tamanho espaço: 35.0mm x 25.0mm 

Valor  unitário : 500,00  

Instituto MANO DOWN    
 http://www.manodown.com.br/ 

facebook.com/manodown  -  facebook.com/Projetomanodown  
EMAIL :  projetomanodown@gmail.com 

CNPJ : 23.684.121/0001-03 

Leonardo Gontijo 

(31) 9 9613.9566 
Diretor  

BHte, 
21/03/2016 

  

BENEFÍCIOS AO PATROCINADOR: 

 

Para cada cota adquirida o patrocinador receberá  5 (cinco) agendas e 

5 (cinco) calendários;  

Logomarca  impressa  nas agendas e calendários; 

Participação de todo o material de divulgação do projeto, sejam eles 

impressos ou nas redes sociais;  

Release individual da sua empresa página do projeto;  

Aquisição do selo de EMPRESA PARCEIRA e INCLUSIVA que foi criado 

pelo MANO DOWN 

Terá participação garantida para todos os eventos relacionados ao 

projeto, onde terá espaço aberto para divulgação de sua empresa 

através de banners ou folders; 

Terá preferência na compra e aquisição de novas unidades de agendas 

e calendários. 

http://www.manodown.com.br/
http://www.manodown.com.br/
mailto:projetomanodown@gmail.com


Mídia 


