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MISSÃO
Agregar, fortalecer e
representar as diversas
Organizações da
Sociedade Civil (OSC) em
favor do desenvolvimento
global das pessoas com
síndrome de Down
(Trissomia 21);

VISÃO
Resgatar o movimento
associativo e
representatividade da
FBASD.

CONTATO
+55 61 99814.5621
federacaodown@federacaodown.org.br
www.federacaodown.org.br
Brasília-DF: CRS 507, Bloco B,
Loja 67, Asa Sul, CEP 70351-520
Campinas-SP: Rua José Antônio
Marinho, 430 - Barão Geraldo ,
CEP 13084-783

PALAVRA DO PRESIDENTE
E chegamos ao final de 2021. Mais
um ano de grandes desafios
provocados pela Pandemia do Covid19. Não posso deixar, inicialmente,
de agradecer todo o apoio da
Diretoria da Federação e, também,
de todas as Associações filiadas.
Agradecer nossos componentes dos
Comitês: Jurídico, Técnico Científico, Educação e
Empregabilidade. Parabenizar o Grupo de Autodefensoria
pelo trabalho desenvolvido, ainda que virtualmente.
Neste ano de 2021, como muitos acompanharam, nosso
maior desafio foi na área da saúde. O Comitê Técnico
Científico teve um papel fundamental em nos ajudar na
fundamentação da campanha de vacinação para as
pessoas com Síndrome de Down (T21), de forma
prioritária. Participamos de muitas reuniões com
representantes da Câmara Técnica de Imunização do
Ministério da Saúde até convencê-los da urgência na
vacinação das pessoas com síndrome de Down (T21). E
quando, finalmente, conseguimos que as pessoas com
síndrome de Down fossem vacinadas logo após o grupo
de
pessoas
idosas,
tivemos
que
enfrentar
questionamentos de outros segmentos de pessoas com
deficiência por causa dessa priorização.
O apoio financeiro que tivemos da Down Syndrome
International
para
a
realização
da
campanha
#UmaDoseDeRespeito foi importante para dar maior
visibilidade em tudo aquilo que pleiteávamos.
Visibilidade também para a própria Federação.
Tivemos muitos momentos difíceis, no final de 2020 e
início de 2021, quando recebemos pedidos de socorro,
principalmente vindos de cidades do Estado do
Amazonas, de jovens com síndrome de Down que estavam
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com Covid-19 e sem atendimento médico adequado. Conseguimos sucesso ao realizar
algumas ações junto à Secretaria de Saúde do Estado, Diretores de Hospitais, Defensores
Públicos, porém, em alguns casos, infelizmente, não tivemos sucesso. Muitas frustações e,
mais do que isso, uma tristeza profunda de ver jovens morrendo por falta de um
atendimento digno e eficaz. Difícil foi ouvir de um Defensor Público de que no Estado do
Amazonas, com seus 62 Municípios, apenas Manaus conta com leitos de UTI. Não posso
deixar de denunciar esta situação.
Saindo da área da saúde, também destaco o papel dos nossos Comitês Jurídico e de
Educação em trabalhos incansáveis, não somente em relação ao Decreto 10.502/20, mas
também sobre a fala do Ministro da Educação, que mostrava claramente sua visão
discriminatória em relação às pessoas com alguma deficiência. Estamos lá, não somente no
STF, mas também em primeira instância de Brasília para interpelar o Ministro sobre sua
“infeliz” afirmação“ de que crianças com deficiência atrapalham o aprendizado de outros
estudantes”.
Realizamos Cursos de Capacitação de Gestores do Terceiro Setor, realizamos vários
Encontros entre as filiadas, com temas importantes e que deverão ser tratados em projetos
futuros. Tivemos novas adesões de filiadas. No mês de março, foram realizadas várias
atividades com a participação de jovens com síndrome de Down (T21) num excelente
trabalho das Diretorias Regionais.
A atuação da Federação, enquanto membro do CONADE, também foi pautada pelos
nossos princípios éticos.
Em abril próximo, concluiremos nosso mandato com a plena certeza de que esta Diretoria
tudo fez para o fortalecimento, não somente da Federação, mas também, de uma grande
rede entre as suas filiadas. A Federação tem, ainda, muito a fazer, e caberá à próxima
Diretoria, além de criar novos projetos, dar continuidade ao que iniciamos e atender a
tantas demandas que surgem no dia a dia de uma Instituição como a nossa.
Muito obrigado.
ANTONIO CARLOS SESTARO
Presidente da FBASD
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DIRETORIA

Antonio Carlos Sestaro
Presidente

Marcos Antônio Costa
Vice-Presidente

Antonio Carlos Sestaro
Diretora Adm-Financeira

Cleunice Bohn de Lima
Diretora Comunicação

Omar Maia dos Santos
Regional Norte

Lívia Teixeira Borges
Regional Nordeste

Lincoln Moreira Junior
Regional Centro-Oeste

Lisley Sophia Dias
Regional Sudeste

Bruno Ribeiro
Vice-Regional Nordeste

Samuel Sestaro
Vice-Regional Sudeste

Florença Sanfelice
Vice-Regional Sul

Vera Ione Scholz
Regional Sul

Claudete de Lima
Suplente

CONSELHO FISCAL
Carlos Alberto Antoniazzi, Glória Maria Moreira Salles e Vicente Fiorentini

COMITÊS

EDUCAÇÃO

TÉCNICO-CIENTÍFICO

EMPREGABILIDADE

JURÍDICO
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FILIADAS DA FBASD
As associadas da FBASD são as pessoas jurídicas legalmente constituídas, bem como os
movimentos sociais despersonalizados, que formalmente a ela se filiem, na forma do
disposto no Estatuto:
Seção III
Dos requisitos de afiliação
Art. 16. Para se filiar à FBASD é necessário ser pessoa jurídica constituída com a finalidade de
defender os direitos fundamentais da pessoa com síndrome de Down, com registro em
cartório ou movimento social com a mesma finalidade.
1º. O movimento social de defesa da pessoa com síndrome de Down deve contar com mais
de dois (2) anos de reconhecimento público e notório na área.
2º. Os requerentes devem estar em acordo com as diretrizes e princípios da Convenção da
ONU sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e demais normas legais brasileiras e
acordos internacionais do qual o Brasil seja signatário, em formulário próprio da FBASD.
Seção V
Das responsabilidades dos associados
Art. 20. Os associados não respondem nem solidária nem subsidiariamente pelas obrigações
e compromissos assumidos pela FBASD.
Seção VI
Dos direitos das associadas
Art. 21. São direitos das entidades associadas:
I – comparecer pelos seus representantes à Assembleia Geral para propor, discutir e votar
as matérias de interesse da FBASD, previstas na pauta de convocação, cabendo um voto
por cada associada;
II – compor, mediante eleição, a Diretoria Executiva e o Conselho Fiscal, em acordo as
regras de elegibilidade previstas neste Estatuto;
III – realizar o Congresso Brasileiro sobre Síndrome de Down, nos termos deste Estatuto,
desde que em dia com os seus deveres estatuários e ser filiado há mais de um ano, nos
termos do artigo 22.
Seção VII
Dos deveres das associadas
Art. 22. São deveres das associadas:
I – colaborar com a FBASD na consecução de suas finalidades e objetivos sociais, cumprir
este Estatuto, acatar as deliberações emanadas pelos órgãos competentes e respeitar a
legislação de garantia de direitos da pessoa com deficiência;
II – pagar pontualmente as contribuições associativas fixadas pela Diretoria Executiva,
cabendo-lhe decidir sobre os valores das contribuições associativas;
III – manter o espírito de concórdia entre todas as associadas para um funcionamento
harmonioso e solidário;
IV – informar à FBASD, por escrito, as alterações em seus dados cadastrais obrigatórios,
como alterações estatutárias, mantendo atualizados endereço, composição de seus
órgãos de direção entre outros dados;
V – enviar relatório de atividades anual.
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FILIADAS DA FBASD
Em 2021 são 41 filiadas, pelas 5 regiões do Brasil, sendo 7 delas novas filiações, 2 tiveram
suas atividades encerradas e 5 delas encontram-se com pendências de contribuição do ano.
AFAD - CACHOEIRA DO SUL/RS
AFAD 21 - NOVO HAMBURGO/RS
AFAD PORTO ALEGRE/RS
APADAM - MANAUS/AM
APADPEL - PELOTAS/RS
ASD - NATAL/RN
ASPAD - RECIFE/PE
ASSOCIAÇÃO AMIGO DOWN - SÃO JOSÉ/SC
ASSOCIAÇÃO AMOR PRA DOWN - BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC
ASSOCIAÇÃO FAMÍLIA DOWN - BELO HORIZONTE-MG
ASSOCIAÇÃO NOSSO OLHAR - SÃO PAULO/SP
ASSOCIAÇÃO PAIS EM MOVIMENTO - FLORIANÓPOLIS/SC
ASSOCIAÇÃO SORRIR PARA DOWN - BLUMENAU/SC
ASSOCIAÇÃO T21 - PALMAS/TO
ASSOCIAÇÃO VITÓRIA DOWN - VITÓRIA/ES
CARPE DIEM - SÃO PAULO/SP
CEPEC-SP - SÃO PAULO/SP
CESD - CAMPINAS/SP
DFDOWN - BRASÍLIA/DF
ESPAÇO MOSAICO - SÃO PAULO/SP
ESPAÇO PIPA - PIRACICABA-SP
FEDERAÇÃO PARANAENSE DAS ASSOCIAÇÕES DE SÍNDROME DE DOWN - CURITIBA/PR
FUNDAÇÃO SÍNDROME DE DOWN - CAMPINAS/SP
INSTITUTO ALANA - SÃO PAULO/SP
INSTITUTO AMOR 21 - MACEIÓ-AL
INSTITUTO ÁPICE DOWN - BRASÍLIA/DF
INSTITUTO MANO DOWN - BELO HORIZONTE-MG
INSTITUTO METASOCIAL - RIO DE JANEIRO/RJ
INSTITUTO SERENDIPIDADE - SÃO PAULO/SP
MOVIMENTO DOWN - RIO DE JANEIRO/RJ
NÚCLEO DE INFORMAÇÃO, ESTUDO E PESQUISA APRENDENDO DOWN - ITABUNA/BA
REVIVER DOWN - CURITIBA/PR
RIBDOWN - RIBEIRÃO PRETO-SP
SER DOWN - SALVADOR/BA
NOVAS FILIAÇÕES

ASSOCIAÇÃO CARIACICA DOWN - CARIACICA/ES
ASDOWN - GOIÂNIO/GO
ASSOCIAÇÃO UP DOWN - JARAGUÁ DO SUL/SC
CIDOWN - ARACAJU/SE
DOURADOWN - DOURADOS/MS
INSTITUTO VIVA DOWN - BELO HORIZONTE/MG
MOVIMENTO DOWN CHUTE NO PRECONCEITO - GRAVATAÍ/RS
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ATUAÇÃO EM 2021
REUNIÕES E ATIVIDADES DE ARTICULAÇÃO EM DEFESA DAS
PESSOAS COM DEFICIÊNCIA:

Reunião com a Secretaria de Governo do Estado de SP sobre a Lei 17.293/2020- Tema: IPVA
no Estado de São Paulo;
Participação em pesquisa projetada e conduzida pelo Programa de Síndrome de Down do
Hospital Geral de Massachusetts em conjunto com o Grupo Internacional de Trabalho de
Qualidade de Vida para Síndrome de Down sobre Qualidade de Vida para Pessoas com
Síndrome de Down;
Envio de oficio para Deputado Federal com pedido para acolhimento da proposta
encaminhada pelo Legislativo Municipal no sentido de criação da Coordenadoria Municipal
de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência;
Envio de oficio para Prefeito e Vereadora de Castanhal/PA com pedido para acolhimento
da proposta encaminhada pelo Legislativo Municipal no sentido de criação da
Coordenadoria Municipal de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência;
Envio de oficio ao Ministério da Saúde, Coordenador-geral do Plano Nacional de
Imunizações, em solicitação da filiada Reviver Down, solicitando a inclusão das vacinas
pneumocócica e ACWY, no calendário vacinal para as crianças com Síndrome de Down
naquele Estado;
Elaboração e envio de oficio ao Desembargador Federal, a pedido de um advogado, sobre
pedido de liminar para que o Estado forneça o medicamento Zolgesnma a criança com
AME e síndrome de Down;
Participação da Margarida Seabra de Moura, do Comitê Jurídico, na audiência pública
sobre o Decreto 10.502, que prevê a matrícula de estudantes com deficiência em salas e
escolas segregadas;
Admissão da Federação como amicus curiae nos autos da Ação Civil Pública nº100139953.2021.8.26.0053, sobre Garantias Constitucionais das Pessoas com deficiência;
Elaboração e envio de oficio para STF sobre Direito à Educação Inclusiva das Pessoas com
Deficiência: ADI 6590 E PL nº 4.909/2020;
Reunião de grupo da Sociedade civil sobre a situação do Conade;
Reunião do presidente Antonio Carlos Sestaro e Cahue, membro do comitê Jurídico, com
Advogada do Escritório Matos Filho Advogados, sobre parceria "pro bono". O tema foi a
questão de isenção do IPVA na aquisição de veículos pois em SP houve uma lei retirando
esse direito e dificultando o acesso. Esta lei está suspensa, por liminar;
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ATUAÇÃO EM 2021
REUNIÕES E ATIVIDADES DE ARTICULAÇÃO EM DEFESA DAS
PESSOAS COM DEFICIÊNCIA:

Envio de oficio para Deputados, com solicitação de apoio para o pedido de urgência para a
pauta da Câmara dos Deputados na reunião do Colégio de Líderes, ao PL 5377/2020 de
autoria dos Deputados Rejane Dias (PT/PI) e Rubens Otoni (PT/GO);
Participação em reuniões com grupo Nacional de vacinação;
Envio de oficio aos Governadores dos Estados referente a Prioridade na vacinação das
pessoas com deficiência;
Participação em reunião de eleição do coordenador da Comissão de Acompanhamento e
Monitoramento da Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência – CAMCDPD Conade;
Reuniões com a Coalizão Brasileira pela Educação Inclusiva, diversas frentes
(Comunicação, Educação, Jurídica);
Reuniões com prefeitos, deputados e vereadores;

PARTICIPAÇÃO EM CONSELHOS NACIONAIS E ENTIDADES
INTERNACIONAIS:

Participação na FIADOWN, representada pela Lenir Santos;
Participação nas reuniões mensais do Conselho Nacional de Saúde, representada pela
conselheira Lenir Santos;
Participação nas reuniões do Conade (Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa com
Deficiência), representada pelo Antonio Carlos Sestaro e Ana Claudia Mendes de
Figueiredo;
Participação nas reuniões da Down Syndrome International (DSI), representada pela
Jéssica Cardoso;
Representação na ANEA – Associação Nacional do Emprego Apoiado por membros do
comitê de empregabilidade da Federação; Fernanda Shackler Machado, Lídia Lopes e
Antônio Carlos Sestaro;
Representação na REBRATES - Rede Brasileira do Terceiro Setor;
Representação na RREI – Red Regional por la Educación Inclusiva;
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ATUAÇÃO EM 2021
ATIVIDADES INSTITUCIONAIS:

Reunião com Oswaldo Barbosa da empresa Gestão de Oportunidades sobre projetos para a
Federação;
Reunião com escritório Escal Contabilidade, sobre relatórios mensais e obrigatórios;
Envio de carta proposta de liquidação de pendências para as filiadas em débito com a
Federação no ano de 2020 e anteriores;
Reuniões para definição de projeto de recuperação da história da Federação, digitalização
de documentos da sede e elaboração de um livro;
Elaboração e envio (para banco de e-mail, associadas e contatos whatsapp) de formulário
para mapear as entidades e grupos em defesa das pessoas com síndrome de Down no
Brasil;
Inscrição no chamamento público para composição do Conselho Nacional dos Direitos da
Criança e do Adolescente - CONANDA no biênio 2021-2022, o qual não foi eleita;
Realização de reuniões de Diretoria;
Realização de reuniões de Diretoria e Comitês;
Realização de reuniões sobre projeto EAD capacitação com diretoria e com Oswaldo
Barbosa da empresa Gestão de Oportunidades;
Realização de reuniões com filiadas;
Realização de reuniões com Instituto Alana;
Realização de reunião com um grupo organizado do Mato Grosso do Sul, Campo Grande
sobre a importância das Associações, de ter algo institucionalizado;
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ATUAÇÃO EM 2021
ATIVIDADES RELACIONADAS A PANDEMIA DA COVID-19:

Mobilização para o início imediato da vacinação dos adolescentes de 12 a 17 anos com
comorbidades e deficiência;
Elaboração e envio de oficio para Ministro da Saúde, Grupo de Coordenação Nacional da
vacina e Governadores do Estado com solicitação de inclusão de crianças e adolescentes
de 12 a 17 anos, com síndrome de Down, no grupo prioritário de vacinação;
Participação em reunião com o Ministério da Saúde sobre a vacinação;
Divulgação da pesquisa online sobre COVID-19 e síndrome de Down: pesquisa sobre os
efeitos da vacina;
Participação de Reuniões do GT Nacional pela vacinação com Ministério da Saúde;
Realização e lançamento da Campanha #UmaDoseDeRespeito, elaborada em conjunto com
a ThaiMKT e ONG Nosso Olhar, com apoio das organizações internacionais, Down
Syndrome International, Disabled People’s Organisations Denmark e a UKaid;
Apresentação a convite da DSI e outras organizações internacionais sobre atividades
realizadas sobre COVID-19 e síndrome de Down;

EVENTOS:

Participação no VI Encontro Nacional da ANEA;
Realização de Encontro virtual com filiadas e famílias ligadas a estas associadas, com a
participação da Dra. Ana Thereza e Dr. Marcelo Altona, sobre o envelhecimento das
pessoas com síndrome de Down;
Participação de representantes do Comitê de empregabilidade na 4ª oficina do Ciclo de
Oficinas Virtuais sobre Boas Práticas no Âmbito de Políticas Públicas para a Pessoa com
Deficiência, com o tema "Reabilitação profissional" da Secretaria Nacional dos Direitos da
Pessoa com Deficiência e tema "Transformação digital. Novas formas de trabalho" da
Secretaria Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência;
Realização de encontro virtual com filiadas sobre empregabilidade das pessoas com
deficiência, com participação do Oswaldo Barbosa da empresa Gestão de Oportunidades;
Realização de Bate papo com filiadas sobre "Como anda a Educação Inclusiva na sua
cidade", com Maria Teresa Eglér Mantoan e Meire Cavalcante;
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ATUAÇÃO EM 2021
EVENTOS:

Participação na 2º oficina do Ciclo de Oficinas Virtuais sobre Boas Práticas no Âmbito de
Políticas Públicas para a Pessoa com Deficiência, com o tema “Trabalho com Apoio”;
Participação na abertura do “Ciclo de Oficinas Virtuais sobre Boas Práticas no Âmbito de
Políticas Públicas para a Pessoa com Deficiência” (OFÍCIO N.°
795/2021/GAB.SNDPD/SNDPD/MMFDH);
Realização de festa virtual em comemoração ao aniversário de 27 anos da Federação;
Participação no Colóquio "O que precisamos saber sobre inclusão escolar?", oferecido
pelo LEPED com apoio da Federação;
Apoio na divulgação do Colóquio "O que precisamos saber sobre inclusão escolar?"
oferecido pelo LEPED;
Participação do Caio de Souza, membro do Comitê Jurídico na audiência pública da
Comissão de Direitos Humanos da Câmara de Deputados em que foram analisadas as
recomendações da ONU em relação aos direitos das Pessoas com Deficiência;
Participação no Programa + Inclusão com Patrícia Stankowich sobre o Colóquio "O que
precisamos saber sobre inclusão escolar?";
Divulgação do Webinar: “O que você precisa saber sobre COVID-19 e Síndrome de Down”,
produzido pelo Programa de Síndrome de Down do Hospital Geral de Massachusetts em
parceria com a Alana Foundation com participação da dra. Ana Claudia Brandrão do
Comitê Técnico-científico;
Participação em live com o Conselho do Instituto Mano Down;
Participação em live Ricardo Tadeu sobre modelo de avaliação biopssicosocial- IFBrm;
Participação na live Pessoas com síndrome de Down e Covid-19: Por que precisam de
prioridade. Realização: ASD RN, LAIS, UFRN, Gentes Instituto e Federação;
Participação em Webnário Universidade Sergipe;
Realização da I Mostra de Artes e Criação que reuniu produções artísticas das Artes Visuais,
Literárias e Performáticas de pessoas com síndrome de Down;
Realização de bate papo ao vivo com Profissionais da Educação Física: “Vamos conversar
sobre a importância da atividade física e inclusão”;
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ATUAÇÃO EM 2021
EVENTOS:

Participação em live da filiada RibDown sobre “ A construção do direito das pessoas com
deficiência";
Realização de bate papo sobre Comunicação Alternativa na síndrome de Down;
Realização, juntamente com a filiada AFAD Porto Alegre de bate papo sobre Cidadania,
Diversidade e síndrome de Down;
Realização de 5 rodas de conversa, sobre os temas: Falando dos nossos direitos; Bate
papo sobre genética e saúde das pessoas com síndrome de Down, Realização AFAD
Cachoeira do Sul; Cuidando da nossa saúde; Nossas vivências no EXPEDIÇÃO 21 e
Educação inclusiva: muitas possibilidades!;
15 Oficinas realizadas pela Federação e algumas filiadas, de forma online e gratuita, pelo
zoom e ao vivo pelo facebook da Federação;
Realização de atividades em comemoração ao dia Internacional da síndrome de Down,
todas elas virtuais e com apoio do Gentes Instituto;
Realização da abertura do 1º Conectando FBASD, de forma virtual pelo canal
youtube.com/gentestv e facebook.com/federacao.down e bate papo sobre;
Participação no 10º Simpósio Internacional da Síndrome de Down (Trissomia 21), evento
do Dr Zan Mustacchi;
Participação em Webnário da Conser “Empoderamento da Pessoa com Síndrome de
Down”;
Participação em live, sobre Síndrome de Down para colaboradores da SBT;
Oferecimento de Curso Online de Gestão para Organizações do Terceiro Setor, oferecido
pela Federação para suas filiadas;
Participação no programa (live) Tecendo o Amanhã: Vacinação de pessoas com
deficiência e o auxílio emergencial;
Realização do Webinário Internacional “Educação e Inclusão – entendimento,
proposições e práticas” em parceria com LEPED e apoio do Instituto Alana e TV Escola;
Participação do Coordenador do Comitê jurídico da Federação Cahue Talarico na Sexta da
Inclusão CBI sobre Prioridade ás Pessoas com Deficiência na vacinação contra covid-19;
Realização de live de lançamento do livro “Educação e Inclusão: Entendimento,
proposições e práticas” com participação do Antonio Carlos Sestaro e co-autores do livro;
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ATUAÇÃO EM 2021
IMPRENSA:

Entrevista dada pelo presidente Antonio Carlos Sestaro para O Globo, sobre a fala do
Ministro da Educação sobre crianças com deficiência criarem 'dificuldades' em sala de
aula (https://oglobo.globo.com/brasil/educacao/entidades-criticam-fala-do-ministro-daeducacao-sobre-criancas-com-deficiencia-criarem-dificuldades-em-sala-de-aula25158949);
Live na TV Paradesporto sobre a situação do CONADE;
Entrevista para TVAlesp;
Entrevista dada para a TV Bahia;
Entrevista para TV Alesp;
Entrevista dada para o El País;
Entrevista dada pela Maria Teresa Mantoan, membro do Comitê de Educação, para TV Rio
Sul;
Entrevista dada pelo presidente Antonio Carlos Sestaro para Portal Previdência Total;
Entrevista para TV Tem, filiada da Globo de Bauru sobre síndrome de Down e pandemia;
Entrevista para a Rádio Itatiaia de Belo Horizonte sobre priorização da vacinação em
pessoas com síndrome de Down;

GRUPO NACIONAL DE AUTODEFENSORIA

Clique AQUI para conferir o relatório de atividades do Grupo nacional de Autodefensoria
da Federação.

CONFIRA AQUI A ATUAÇÃO DA FBASD
DOS ANO ANTERIORES
http://federacaodown.org.br/curriculo-institucional/
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DEMONSTRAÇÃO FINANCEIRA

BALANÇOS
Disponível em http://federacaodown.org.br/balanco/
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REDES SOCIAIS

@federacaodown
7.005 seguidores
+2.945 em relação a 2020

Federação Down
16.997 seguidores
+1.406 em relação a 2020

Federação Down
287 seguidores
+151 em relação a 2020

+55 61 99814.5621
federacaodown@federacaodown.org.br
www.federacaodown.org.br

14

