
 
 
 

SEMINÁRIO MÍDIA E PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 

 

Sem dúvida, a inclusão é mais rápida com o apoio da mídia. Ações de marketing 

social em novelas e filmes mostraram seu poder nos últimos anos. Neste processo, a 

imprensa também tem um papel importante para romper preconceitos e mostrar uma 

imagem positiva das pessoas com deficiência. Acessibilidade aos meios de 

comunicação também é ponto chave para a inclusão das pessoas com deficiência. Os 

recursos que permitem o acesso à informação são lei no Brasil. Além de permitirem a 

participação plena, aumentam o sentimento de representação. 

 

O programa Assembleia Inclusiva do Parlamento gaúcho sabe da importância da 

mídia na inclusão das pessoas com deficiência. Por isso, apresentou no terceiro 

encontro de comunicação um manual de mídia inclusiva para os jornalistas da casa. E 

agora, propõe um amplo debate sobre o tema “mídia e deficiência”. A proposta é trazer 

especialistas em mídia inclusiva, grandes jornalistas com e sem deficiência, 

profissionais que atuam nos grandes veículos de mídia e também professores dos 

cursos de comunicação para a discussão. 

 

Quando: 27 de julho de 2011 

Horário: das 8h30 às 12h15 e das 14h às 18h 

Onde: Teatro Dante Barone 

 
 



Programação 

08h – 08h30  Credenciamento e Inscrições 

08h30 – 09h Abertura 
 
Presidente da Assembleia Legislativa - Dep. Adão Villaverde 
Presidente da FADERS – Cláudio Silva 
Presidente do grupo Record RS – Fábio Tucilho 
Diretor de Recursos Humanos do grupo RBS – Pedro Fagherazzi 
Diretor de Jornalismo do grupo Bandeirantes RS –  Renato Martins 
 

09h – 10h Painel 1 – MÍDIA PARA INCLUSÃO 
 
Relato: Gustavo Trevisi – jornalista com paralisia cerebral, atua na 
Secretaria Estadual da Saúde 
 
Romeu Kazumi Sassaki - Consultor em inclusão. Especialista no 
tema „pessoas com deficiência‟ há 51 anos, ministrou cursos e 
palestras sobre a inclusão aplicada ao mercado de trabalho, 
educação, meio físico, lazer, desporto, artes e mídia, em todo o Brasil.  
 
Edelberto Behs – Coordenador do curso de jornalismo da UNISINOS 
 

Givanildo Menezes - Gerente de jornalismo da Record 
 
Mediação:  
 
Juliana Carvalho - Coordenadora do Projeto Assembleia Inclusiva, 
coordenadora do Movimento Superação RS, apresentadora do 
programa Faça a Diferença. Autora do livro Na minha cadeira ou na 
tua?. Assina os blogs Sem Barreiras, do grupo RBS, e o 
Comediasdavidaaleijada.blogspot.com 
 

10h – 10h30 Aberto para Debate 

10h30 – 10h45 Intervalo 

10h45 – 11h30 Painel 2 – PESSOAS COM DEFICIÊNCIA NA MÍDIA 
 
Jairo Marques - Chefe de reportagem da Agência Folha, 
coordenando a produção da equipe de correspondentes nacionais do 
jornal e mais um grupo de repórteres na sede, em São Paulo, e 
colunista do caderno Cotidiano, onde escreve quinzenalmente às 
terças-feiras. Assina também o blog Assim como Você, que trata de 
temas relacionados às pessoas com deficiência. Utiliza cadeira de 
rodas desde a infância.  
 



Manoel Soares –  Repórter da RBS  
 

Ercy Pereira Torma - Presidente da Associação Riograndense de  
Imprensa 
 
Vitor Necchi - Diretor do curso de jornalismo da FAMECOS 

 
Mediação: 
 
Roberto Oliveira – Presidente do Conselho Estadual das Pessoas 
com Deficiência 
 

 

11h30 – 12h15 Aberto para Debate 

12h15 – 14h Intervalo para Almoço 

14h – 15h Painel 3 – ACESSIBILIDADE AOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO 
 

Relato: Juliana Carvalho - Coordenadora do Projeto Assembleia 
Inclusiva, coordenadora do Movimento Superação RS, apresentadora 
do programa Faça a Diferença. Autora do livro Na minha cadeira ou 
na tua?. Assina os blogs Sem Barreiras, do grupo RBS, e o 
Comediasdavidaaleijada.blogspot.com 
 

Mesa: 
 
Romeu Kazumi Sassaki - Consultor em inclusão. Especialista no 
tema „pessoas com deficiência‟ há 51 anos, ministrou cursos e 
palestras sobre a inclusão aplicada ao mercado de trabalho, 
educação, meio físico, lazer, desporto, artes e mídia, em todo o Brasil.  
 
Lelei Teixeira - Jornalista e uma das sócias da Pauta Assessoria. 
Dedicada exclusivamente a área de assessoria de imprensa, traz na 
bagagem uma trajetória profissional longa, com passagens por 
impressos, rádios e TVs. Tem baixa estatura. 
 
Deca Soares – Coordenadora de Produção da Zero Hora 
 
Deivison Campos - Coordenador do curso de jornalismo da ULBRA 

Mediação: 
 
Jorge Amaro Borges – Chefe  de gabinete da FADERS 
 

 



15h – 15h30 Aberto para Debate 

15h30 – 15h45 Intervalo 

15h45 – 16h45 Painel 4 – POLÍTICAS PÚBLICAS DE INCLUSÃO NA 
COMUNICAÇÃO 
 
José Maria Rodrigues Nunes - Presidente do sindicato dos 
jornalistas do Rio Grande do Sul 
 
Lúcio Carvalho - Coordenador Geral da Inclusive, agência de 
notícias sobre direitos humanos em Porto Alegre/RS. A Inclusive é um 
projeto autônomo e voluntário criado para promover a inclusão das 
pessoas com deficiência através da difusão da informação. Foi ao ar 
em março de 2008 por iniciativa de Patricia Almeida, jornalista e 
coordenadora estratégica do Instituto Meta Social.  
 

Representante da FABICO  

Guilherme Castro – Diretor de Programação da TVE 

Mediação: 
 
Paulo Brum – Secretário Municipal de Acessibilidade e Inclusão 
Social 
  

16h45 – 17h15 Aberto para Debate 

17h15 – 17h45  Encerramento 
 
André Pereira - Superintendente de Comunicação Social da 
Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul 
 

 

http://www.metasocial.org.br/

