Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência: podcast apresentado
por jovem com Síndrome de Down aposta no compartilhamento de
histórias de vida para promover inclusão

Luísa Camargos, primeira RP com Síndrome de Down do país, entrevista outras pessoas com

deficiência ou que atuam pela sociedade inclusiva no podcast Inclusive Luísa, que estreia sua
terceira temporada no dia 21/09.

"Todo mundo cabe no mundo, e o mundo fica melhor quando todos cabem nele”: com essa frase, Luísa
abre os episódios do podcast, disponível nas principais plataformas de áudio e no YouTube.

Belo Horizonte, 19 de setembro de 2022 – Sensibilizar para a inclusão por meio da contação
de experiências de vida de quem tem deficiência ou atua pela causa. Esse é o mote do

podcast Inclusive Luísa, do projeto homônimo da AIC – Agência de Iniciativas Cidadãs, que
chega à sua terceira temporada no próximo Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência,
21/09. Sob condução da Relações Públicas Luísa Camargos, que tem Síndrome de Down, o
podcast recebe uma pessoa convidada a cada episódio semanal e é disponibilizado nas
principais plataformas digitais e no YouTube, com legendas.

As narrativas pessoais têm um papel importante para a mobilização por causas de interesse
público: elas permitem a construção de vínculos afetivos com a temática e quebra de

preconceitos. Nesse sentido, pessoas com deficiência e que atuam pela inclusão e diversidade
contam, nas entrevistas do Inclusive Luísa, como tiveram suas vidas tocadas pelas questões
em debate, tais como acessibilidade, mobilização social e esporte.

Dentre as entrevistadas e entrevistados da terceira temporada, estão pessoas que
acompanham a trajetória de Luísa, como sua irmã, Alice Camargos, e a diretora da AIC,

Rafaela Lima, PCDs com atuação em diversas áreas – de influencers digitais a atletas – e
profissionais que atuam na promoção de direitos dessa parcela da população, como a

audiodescritora Bell Machado. São oito episódios e um extra que vão ao ar sempre às quartasfeiras, a partir do dia 21/09.

Leonardo Gontijo, diretor do Instituto Mano Down, foi entrevistado pelo programa junto a seu
irmão, o músico com Síndrome de Down Dudu do Cavaco, e celebra o fato do Inclusive Luísa
ser protagonizado por uma jovem com deficiência: “O lema das pessoas com deficiência é
‘nada sobre nós sem nós’, e isso tem tudo a ver com o podcast: nós temos uma Relações

Públicas com T21 tocando o programa, o que deve ser uma iniciativa inédita no mundo. Nós
do Mano Down ficamos muito felizes em participar”.
A proposta do programa é dar protagonismo e visibilidade às pessoas com deficiência, bem
como às bandeiras contra a discriminação e pela garantia de direitos dessa população. As
duas primeiras temporadas do podcast também estão disponíveis online.
Quem é Luísa Camargos, primeira RP com Síndrome de Down do Brasil
Em 2019, Luísa Camargos se graduava em Relações Públicas (RP) e se tornava a primeira pessoa
com Síndrome de Down a se formar na área, no Brasil. Desde então, a jovem já empreendeu uma

série de outros feitos inéditos: publicou artigos científicos, criou o projeto Inclusive Luísa junto à AIC
e se tornou conselheira do CONEREP 3 - Conselho Regional de Profissionais de Relações Públicas de
MG e ES, além de difundir a palavra da inclusão como influencer digital e por meio de palestras
diversas.
Em 2022, Luísa foi uma das pessoas selecionadas para a Expedição 21, experiência de imersão para

pessoas com Síndrome de Down, e tornou-se a primeira pessoa com T21 a apresentar um artigo na
CLACSO – Conferência Latinoamericana e Caribenha de Ciências Sociais, cuja nona edição foi
realizada em junho, na Cidade do México.

O projeto Inclusive Luísa
Lançado em dezembro de 2020 pela AIC e liderado por Luísa Camargos, o projeto Inclusive
Luísa busca convocar as pessoas a se abrirem à diversidade, por meio da produção de

conteúdos informativos e educativos. A iniciativa mostra que a condição humana é diversa e

todos os sujeitos, quaisquer que sejam as suas especificidades, têm direito à cidadania. Para
saber mais, acesse o site do projeto: inclusiveluisa.aic.org.br
A AIC - Agência de Iniciativas Cidadãs
Promover o desenvolvimento humano pleno de sujeitos e comunidades é o horizonte que

norteia o trabalho da AIC - Agência de Iniciativas Cidadãs, organização sem fins lucrativos

que soma quase 30 anos de atuação em cinco grandes áreas: mobilização social, educação,
cultura, juventudes e fortalecimento da sociedade civil.
Junto a uma rede de mais de 500 entidades parceiras, a AIC realiza variados projetos e
programas sociais voltados para a construção da cidadania. Seu trabalho já obteve o
reconhecimento de mais de 30 prêmios nacionais e internacionais, concedidos por
organizações como ONU Cidades, Unicef e Unesco.
Podcast Inclusive Luísa - 3ª temporada
Lançamento: dia 21 de setembro de 2021

Disponível nas principais plataformas digitais: anchor.fm/inclusive-luisa
e no YouTube, com legendas: youtube.com/c/aicaudiovisual
Realização: AIC - Agência de Iniciativas Cidadãs
Lista de episódios - 3ª temporada

21/09 – Rafaela Lima – diretora da AIC
28/09 – Rebeca Costa – advogada e influencer digital com nanismo
05/10 – Anderson Duarte – paratleta com deficiência visual
12/10 – Valéria – professora de leitura da Luísa

19/10 – Ivy Faria – influencer com Síndrome de Down
26/10 – Alice Camargos - irmã da Luísa

02/11 – Rafael Cavalcante - jogador de futebol com Síndrome de Down
09/11 – Bell Machado – referência em audiodescrição no país
16/11 – Episódio especial – Inclusive Luísa e Mano Down
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