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AMÉRICA/BRASIL - O Brasil lança o VIII Mutirão de Comunicação, que
será possível acompanhar pela internet
Natal (Agência Fides) – Com a conferência "Comunicação e participação cidadã: meios e processos", apresentada
por Pe. Ermanno Allegri da Agência Adital de Fortaleza (CE), teve início em 31 de outubro, o VIII Mutirão
Brasileiro de Comunicação (Muticom). A sede é o Auditório do Laboratório de Comunicação da Universidade
Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), em Natal. Segundo informações enviadas à Agência Fides, no ato de
abertura também incluiu a apresentação da programação completa dos cinco dias do evento. Para o dia 31, a
Rádio Rural Natal elaborou um programa especial sobre o Muticom que foi transmitido por uma cadeia de outras
rádios em vários estados do Brasil. O VIII Mutirão terá suas sessões conclusivas de 27 outubro a 1º de novembro
de 2013, sempre na UFRN. O evento é organizado pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB),
Signis Brasil, Arquidiocese de Natal, dentre outras instituições, além de ser um projeto promovido pela UFRN.
O Mutirão brasileiro de comunicação nasceu em continuidade com os Congressos Brasileiros de Comunicação
Social, promovidos pela União brasileira de comunicação (UCBC) já em 1970, e continuado no tempo. O
lançamento da iniciativa se realizou muito tempo antes, para promover a participação e organizar bem o encontro
final. O objetivo do Muticom é reunir os comunicadores, profissionais, pesquisadores, educadores, agentes
pastorais e outros profissionais para discutir e refletir juntos sobre as políticas dos meios de comunicação social
que existem hoje, através de uma variedade de temas. A novidade deste ano é a possibilidade de assistir a abertura
e vários eventos através de redes sociais. (CE) (Agência Fides 31/10/2012)
> LINKS
O site do 8º Mutirão:: http://muticom.com.br:
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