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Atualidade

Helena Corazza

500 DIA MUNDIAL DAS
COMUNICAÇÕES SOCIAIS
Comunicação e misericórdia constroem pontes

C

om o tema Comunicação e Misericórdia: um encontro fecundo o
papa Francisco envia sua mensagem para o 500. Dia Mundial das Comunicações Sociais, que a Igreja celebra,
no mundo inteiro, no dia 8 de maio,
Solenidade de Ascensão do Senhor. Desta vez o papa associa ao tema da comunicação a misericórdia, no contexto do Ano
Santo da Misericórdia, unindo assim dois
jubileus. O Dia Mundial das Comunicações foi recomendado pelo Concílio
Ecumênico Vaticano II no Decreto Inter
Mirifica, no 18.
Ao estabelecer a relação entre a comunicação e a misericórdia, o papa deixa
claro de que comunicação está falando: a
que se expressa a partir do ser ao agir, ou
seja, que é, antes de tudo, cultivada no
coração, nas atitudes, na espiritualidade,
uma comunicação que “cria pontes, favorece a inclusão”. E orienta como vivenciar esta comunicação: “O que dizemos
e o modo como o dizemos, cada palavra

e cada gesto deveria poder expressar a
compaixão, a ternura e o perdão de Deus
para todos”. A comunicação proposta por
Francisco carrega a tônica do encontro,
da proximidade, preocupa-se com uma
linguagem acessível “para tocar o coração
das pessoas”, faz crescer a comunhão.
Esta proposta de comunicação, no
contexto atual em que as relações estão
marcadas pela competição e pela violência, precisa ser uma escolha consciente
que vai contra a corrente. Em sua mensagem, o papa pede que “a linguagem da
política e da diplomacia se deixe inspirar pela misericórdia”. Pede que “o estilo da nossa comunicação seja capaz de
superar a lógica que separa nitidamente
os pecadores dos justos”. Lembra que “a
comunicação tem o poder de criar pontes, favorecer o encontro e a inclusão, enriquecendo assim a sociedade”.
O papa se serve de algumas imagens
para orientar o ser e o agir comunicacional na sociedade, nas famílias e na

própria Igreja. Ele evoca a casa, como
espaço familiar, onde a porta deve estar
sempre aberta; ao invés da competição,
a necessidade de se construir pontes por
meio do diálogo e da escuta; a rede que
constrói uma verdadeira cidadania faz
crescer uma sociedade sadia e aberta à
partilha.
Por fim, Francisco lembra que o ser e
o agir comunicacional se expressa nas
tecnologias com e-mails, sms, redes sociais, chats e pode ser forma de comunicação plenamente humana. Neste sentido, apresenta desafios e oportunidades,
pois “o ambiente digital é uma praça,
um lugar de encontro”. Por sua vez, o
acesso às redes digitais implica responsabilidade pelo outro, que requer respeito em sua dignidade. Num mundo
dividido, fragmentado, polarizado, comunicar com misericórdia significa contribuir para a boa, livre e solidária “proximidade entre os filhos de Deus e irmãos
em humanidade”, conclui o papa.
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Ao Leitor

CUIDADO E MISERICÓRDIA

E

ste é um ano para o cuidado da Casa Comum, conforme recomenda o papa
Francisco na sua carta Laudato Si’. A Campanha da Fraternidade Ecumênica
faz eco ao cuidado, em sua aplicação para o Brasil, convidando-nos todos à responsabilidade.
Esta edição da revista, em sua reportagem, relata um projeto multimídia realizado pela Signis Brasil, enviando uma equipe de repórter e cinegrafista de TV,
repórter de impresso e rádio, repórter fotográfico, que enfrentou múltiplos desafios para dar voz às comunidades das imediações de Carajás, do Projeto Justiça
nos Trilhos. É o esforço de produção de conteúdo conjunto para o cuidado da Casa
Comum e para que as pessoas tenham mais vida.
Signis também participa do Comitê Ampliado da Rede Eclesial Pan-amazônica
(Repam), da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), dando sua contribuição no campo da comunicação profética. Por sua vez, a Repam vai realizar
diversos seminários na Amazônia brasileira, intitulados Laudato Si’. E, ainda este
ano, um seminário organizado pela Signis da América Latina e Caribe acontecerá
no Paraguai, com a temática Comunicação, cidadania e democracia: Para uma vida
plena e solidária.
Em agosto de 2015, o Brasil sediou, pela primeira vez, o Encontro Internacional
de Produtores de TVs Católicas. Foi uma experiência intercultural que ajudou
a perceber o que existe e quanto são grandes os desafíos para respondermos à
sociedade de hoje.
O encontro de formação, realizado em outubro de 2015 pela Signis Brasil, procurou atender a uma inquietação dos produtores de conteúdo das mídias católicas: “como falar com as pessoas hoje”, revelando a busca de entrar na sintonia
com o interlocutor, frente às grandes mudanças culturais e tecnológicas. Neste
mesmo encontro, o tema da migração das rádios AM para FM, também tratado
em congressos da categoria, como Associação Brasileira de Emissoras de Rádio
e TV e Associação Gaúcha de Emissoras de Rádio e Televisão, conforme relatos
nesta edição.
Signis Brasil ainda precisa dar força ao projeto de Educomunicação. Trata-se de
investir na formação para fortalecer a Comunicação com valores e de forma participativa. Estes e outros assuntos aqui tratados mostram a vitalidade das nossas
instituições.
E o 500. Dia Mundial das Comunicações Sociais nos convida a refletir e a viver
o tema: Comunicação e Misericórdia: um encontro fecundo. Que assim seja!
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Parabéns pelo

Dia Mundial das Comunicações,
celebrado em 8 de maio!
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Reportagem
Karla Maria / Fotos Felipe Larozza

Guto Stancatti, cinegrafista
da TV Século 21

Signis Brasil nos

TRILHOS DE CARAJÁS
Reportagem para impressos, rádio, televisão e mídias digitais
dá voz a comunidades do interior do Maranhão

Q

uatro profissionais enviados
pelas Signis Brasil ao Maranhão percorreram parte da
Estrada de Ferro Carajás (EFC), entre os
dias 10 e 22 de dezembro de 2015, com
objetivo de conhecer e revelar a história
das populações e dos lugares que são
impactados pela exploração de minério
na Serra dos Carajás, no Pará.
A situação não é nova, mas talvez
pouco conhecida por aqueles que vivem
fora da região da Amazônia. A ferrovia
foi construída no início dos anos 1980,
durante o governo de João Figueiredo,
último presidente da Ditadura Militar,
e começou a operar em 1986, na transição democrática do País.
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A Companhia Vale do Rio Doce é a
responsável pela exploração do minério
de ferro e outros minérios, o que segundo o Ministério do Desenvolvimento
(Mdic) garantiu por exemplo uma exportação, em 2015, equivalente a US$
11,25 bilhões, levando a uma participação de 5,9% no total das vendas do
Brasil para o exterior.
Mas não é só, a Vale também é responsável pelo transporte de passageiros entre os estados do Pará e Maranhão, bem
como pela logística de transporte de diversas commodities.
O trem que transporta minério de ferro
tem capacidade de levar 33 mil toneladas de minério de ferro de uma só vez,

percorrendo 892 quilômetros de ferrovia,
impactando cerca de cem comunidades,
entre terras indígenas, vilas, povoados, assentamentos de reforma agrária, quilombos e 22 unidades de conservação.
Os impactos são muitos: assoreamento de rios e por isso insegurança
alimentar para algumas comunidades,
rachaduras nas casas, atropelamentos,
falta de segurança na travessia da ferrovia, poeira e barulho constantes, insegurança quanto ao futuro das comunidades que são ameaçadas também pela
duplicação das ferrovias.
Para a cobertura dessa realidade no
sul do Maranhão, a Signis enviou quatro
profissionais à região: o cinegrafista da

TV século 21 Carlos Augusto Stancatti
(o Guto), o repórter-fotográfico Felipe
Larozza, e a repórter Renata dos Santos, também da TV Século 21 e eu, esta
repórter que escreve este texto - jornalista da Revista Família Cristã.
“Encontramos vários desafios profissionais para a realização deste trabalho,
tanto do desenvolvimento do trabalho
em si, quanto no de viver um pouco da
cultura e do sofrimento desse povo, de
ver o descaso com o ser humano, tanto
das pessoas prejudicadas pelo sistema,
até a comodidade de outras pessoas
que só ficam esperando as coisas acontecerem”, avaliou Guto, aos 50 anos de
idade, 20 de carreira profissional.
Para Larozza com 29 anos de idade e
quatro de profissão, o grande destaque
desta ida ao Maranhão foi “a possibilidade de conhecer um lado do Brasil muito distante da realidade de São
Paulo”. Destaca que as pessoas que conheceu e as histórias que ouviu e viveu
o fazem repensar e certamente crescer,
amadurecer na vida pessoal e profissional, que hoje são indissociáveis.
Conhecemos pescadores sem peixe, qui-

lombolas ameaçados de perderem suas terras, idosos com casas rachadas, crianças sem
o direito de aprender, famílias chorando a
morte de seus filhos no trilho dos trens,
gente impedida de ir e vir, gente chorando.
Foram recolhidos depoimentos de dezenas de pessoas: ribeirinhos, quilombolas, assentados, cidadãos comuns,
que ali no sul do Maranhão parecem
não ter voz, nem vez, ao menos nos últimos 30 anos. “É muito triste ver a situação de violação de direitos a que essas
pessoas estão submetidas, e vocês verão
isso em diversas comunidades e povoados”, avisava Lidiane Ferraz, membro
da Rede Justiça nos Trilhos.
A Rede Justiça nos Trilhos foi o apoio
logístico e de contato com as dezenas de
comunidades impactadas, e, por seu trabalho, de ajudar as populações a denunciarem as violações de direitos, acabou
se tornando alvo de espionagem. Em
2013, surgiu junto ao Ministério Público Federal (MPF), a denúncia de um exfuncionário da Vale de que a multinacional pagava uma pessoa para se infiltrar
no movimento e conhecer os passos de
seus militantes e assim de suas ações.

Resistência e esperança
Mas foi em Piquiá de Baixo, um bairro
industrial no município de Açailândia
(MA), a 564 quilômetros de São Luís,
que vimos um sinal de resistência, de esperança. Ali, onde cerca de 380 famílias
vivem debaixo de poluição – do chamado pó de ferro, um composto preto de
pelotas de minério de ferro com poeira
de carvão – surgiu uma luz, uma inspiração para as demais comunidades.
Depois de quase uma década de articulação, contando também com o apoio da
Rede Justiça nos Trilhos, as famílias de
Piquiá conseguiram um terreno para reassentamento longe das siderúrgicas que
fazem o enriquecimento do minério de
ferro. Uma nova chance para seus pulmões, para uma vida com mais qualidade.
Essas tantas histórias de deflagração
de direitos humanos só foram possíveis
de se ouvir e agora de apresentá-las ao
leitor, ouvinte e telespectador, depois de
muita estrada percorrida debaixo de sol
e pó, de muito empenho e dedicação.
Por isso, fica o convite para acompanhar nos diversos meios nosso trabalho:
Vida nos Trilhos.

Família de pescadores observa a passagem do trem, em Sítio do Meio, no interior do Maranhão
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Encontro de formação
Judinei Vanzeto e Renato Papis

FOTOS: MARCOS BELTRAMIN

COMO FALAR COM AS PESSOAS DE
HOJE E A MIGRAÇÃO DE AM PARA FM
Encontro discute como falar com as pessoas de hoje
diante das mudanças culturais e tecnológicas

E

ntre os dias 2 e 4 de outubro,
aconteceu o Encontro de Formação e Articulação de Projetos, organizado e realizado pela Signis Brasil,
na Casa de Oração das Irmãs Paulinas,
em São Paulo (SP), com representantes
de comunicação de impressos (jornais e
revistas), rádios, TVs, cinema e portais
associados da entidade.
O objetivo foi refletir e compartilhar
alegrias e esperanças, na busca de melhorar a atuação no campo da evangelização e da cultura, no contexto de constantes mudanças.
O tema central do evento Como falar
com as pessoas hoje teve a assessoria de
dois especialistas na área de Comunicação, Mercado e Tendências Sílvio Sato,
doutor em Ciência da Comunicação
pela Escola de Comunicações e Artes da
Universidade de São Paulo (ECA-USP)
e professor da Escola Superior de Propaganda e Marketing, e José Paulo Her8 signisBrasil MARÇO DE 2016

nandes, do Instituto de Pesquisa Gallup, pesquisador na área de mercado e
observador da comunicação da Igreja.
José Paulo Hernandes fez um balanço do encontro, destacando três aspectos importantes. “O primeiro, a
união das várias mídias para discutir
os problemas em conjunto. Ouvir as
tendências, ouvir o que acontece hoje
no mundo com a tecnologia da informação, o perfil do consumidor, o perfil
do leitor, do ouvinte e da audiência. O
segundo foi discutir melhores práticas,
expor experiências positivas e eventualmente experiências negativas. A exposição e compartilhamento dessas práticas
gera um conhecimento que é disseminado por todos. Um terceiro aspecto é
a integração. Se existe um fórum aqui
reunido, que congrega rádio, TV, mídia
impressa, a gente sabe que o futuro, não
é a segregação e sim a integração. Portanto, essa integração é fundamental, as

pessoas de cada área, estando em conjunto, conseguem formar um modelo
inicial de compartilhamento de criação,
de produção e disseminação da comunicação”, explicou Hernandes.
Já para Sílvio Sato, a troca de experiência foi muito rica. “As perguntas
foram muito interessantes, todas em
torno de questões que são críticas para
os meios de comunicação, relacionadas
tanto ao modelo de negócio, ao modelo comercial, à questão do conteúdo,
à questão do global verso local e, principalmente à questão da convergência,
que me parece a questão central, ou
seja, como utilizar tantos meios de
comunicação, tantas plataformas e redes, de uma maneira que seja coerente
e adequada não somente ao público,
mas também ao próprio veículo de comunicação.” Essa reflexão do uso da
ferramenta de uma forma menos idealizada ou menos distante do contexto

do fascínio dos meios de comunicação,
das tecnologias, é uma questão muito
importante hoje em dia. De fato, entender em que a tecnologia pode nos
ajudar, talvez seja esse o grande desafio. O assessor ao comentar sobre uma
comunicação mais humanizada, uma
rede muito mais próxima, recordou o
papa Francisco, que, segundo ele, é
“um grande modelo de comunicação.
Os meios de comunicação também precisam entender disso”.
Nos grupos de trabalho, o segmento
rádio tratou do tema da Migração de
AM para FM, com a assessoria do engenheiro Eduardo Cappia, conhecido

no meio católico. O grupo dos impressos refletiu seus projetos em andamento
e desafios neste tempo de mudança,
sobretudo no campo das linguagens,
depois apresentados para a assembleia.
Durante o encontro, os participantes
tiveram também a oportunidade de
conhecer o trabalho desenvolvido pela
Comissão Episcopal para a Comunicação da Conferência Nacional dos Bispos
do Brasil (CNBB), que foi apresentado
pelo padre Rafael Viera, que encerrou
sua participação agradecendo o convite e avaliou o resultado final: “Este
encontro foi marcante, porque dele
nós levamos um grande testemunho,

Engenheiro Eduardo Cappia discute migração da AM para FM

o de buscar fazer as coisas em comum,
juntos. Estamos às portas do Sínodo, a
Igreja tem a sua natureza sinodal. Fazer
Sínodo é viver, fazendo as coisas juntos. Então, a Signis também deu uma
oportunidade para todos nós estarmos
juntos, apresentar projetos e tentar fazer
algo em comum. Saímos do encontro
renovados para prosseguir no cumprimento da nossa missão de comunicadores da Igreja no Brasil”.
Para a presidente de Signis Brasil, irmã
Helena Corazza, “o encontro procurou
responder à grande necessidade que os
profissionais de comunicação, sobretudo de veículos impressos e de rádio,
tem em relação às mudanças culturais e
sociais diante da missão de comunicar.
A partir daí formulamos o tema Como
falar com as pessoas hoje?. Vou elencar
três pontos que considero positivos: a
possibilidade de refletirmos juntos sobre a realidade das mudanças ocasionadas pelas tecnologias e a consequente
mudança de hábitos, o que nos faz repensar nosso modo de comunicar; a
presença de muitos comunicadores jovens e atuantes em mídias católicas que
vão se engajando em projetos conjuntos;
a possibilidade de pensarmos e compartilharmos projetos conjuntos com mídias católicas. Um encontro desses, acima
de tudo, anima e renova a esperança de
continuarem na missão, sabendo que
não estão sozinhas, mas podem compartilhar seus sonhos e preocupações”.
Já para o presidente da RCR, frei
João Carlos Romanini, “o encontro de
Signis Brasil, foi extremamente positivo tendo os propósitos de saber com
quem os meios de comunicação estão
conversando. Um mundo completamente em mudança: tecnologia, comportamento, conceito, paradigmas em
mudança. E o veículo de comunicação
católico, o rádio, por onde nós vamos abre muitos caminhos, e espero
que os veículos que participaram do
encontro voltem para casa e comecem a refletir”.

Reflexão e diálogo fazem parte do encontro
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Homenagem Signis
O casal Amanda Braga e Rafael Freitas
animou com algumas canções

Programa Louvemos ao Senhor, 20 anos
TV Século 21, Valinhos (SP)

TROFÉU SIGNIS BRASIL

O

Troféu Signis Brasil entregue durante o encontro de Formação e
Articulação prestou homenagem a mídias católicas e instituições,
reconhecendo o serviço de evangelização na sociedade.
A cerimônia de homenagem aconteceu no auditório, na Casa de Oração das
Irmãs Paulinas, em São Paulo (SP). A entrega foi feita pela presidente, irmã
Helena Corazza, e padre Sérgio Gheller, tesoureiro de Signis Brasil. O casal de
músicos Amanda Braga e Rafael Freitas animou a cerimônia com canções.

Rádio Rural de Santarém, Santarém (PA), recebe
o diretor padre Auricelio; Rádio Riomar, Manaus
(AM) recebe padre Charles Cunha Silva

20 anos Revista Diálogo. Recebe a diretora de
Redação, irmã Maria Inês Carniato

Irmãs Paulinas no Centenário de Fundação.
Recebe irmã Maria Antonieta Bruscato,
provincial do Brasil

Rádio Alvorada de Londrina (PR) recebe
Elaine Gonçalves

Rádio América de Belo Horizonte (MG)
recebe Francisco Vilela

Rádio Cultura de Catalão (GO) recebe
Onésio Neto

Rádio da Família, São Sebastião do Paraíso
(MG), recebe Padre Sandro Henrique
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Encontro Internacional
Eduardo Gois, Deniele Simões,
Marcos Beltramin

BRASIL SEDIA ENCONTRO INTERNACIONAL
DE PRODUTORES DE TELEVISÃO
Signis Brasil acolhe o 140 Seminário Internacional de TVs de inspiração católica Signis Mundial em Aparecida (SP)

E

ntre os dias 22 e 25 de agosto
de 2015, representantes de televisões e produtoras de 15 países
como Estados Unidos, México, Brasil,
Colômbia, Argentina, Porto Rico, França, Itália, Rússia, Índia, Croácia refletiram o tema Conhecer a sua audiência:
chegar às periferias. A coordenação do
encontro foi do vice-presidente de Signis Brasil, Frank Frost, e do secretário,
Ricardo Yañez. Teve metodologia que
previu palestras e troca de experiência dos participantes, o que possibilitou conhecer um pouco das emissoras
brasileiras, dos seus profissionais, e puderam vivenciar de perto como é feita a
comunicação pela TV com os católicos
de outros países.
O encontro realizado em Aparecida
reuniu cerca de 40 produtores de TVs de
inspiração católica, que puderam apresentar seus trabalhos de comunicação e
evangelização, analisar como se comportam os públicos e o que se pode aprender com cada experiência. As emissoras

brasileiras que partilharam a experiência
com outros países foram a TV Aparecida,
Século 21, Rede Vida, Evangelizar É Preciso e Imaculada Conceição.
O cardeal arcebispo de Aparecida,
dom Raymundo Damasceno Assis, que
participou da abertura do evento, citou
que o trabalho dos profissionais de comunicação é de grande relevância para a
caminhada da Signis como promotora de
partilha e comunhão entre os comunicadores da Igreja. “Esperamos que a escolha do Brasil como sede desse encontro
possa contribuir para os trabalhos que
estão sendo realizados em várias partes
do mundo. Desejamos que esse encontro produza frutos para a caminhada da
Igreja no Brasil no campo da comunicação.”
Já o vice-presidente da Signis Brasil,
padre Eduardo Dougherty, sj, partilhou
que teve a possibilidade de ir a quase
todas as reuniões mundiais das TVs
Católicas e percebeu que no Brasil há
uma bênção enorme em quantidade de

canais católicos. “Agora, nós que somos
Brasil, que somos grandes, temos que
aprender com nossos irmãos. Existem
experiências fabulosas das TVs católicas
dos outros países que podem nos ensinar muita coisa.”
Na avaliação do diretor de produção
da TV Aparecida e secretário da Signis
Brasil, padre Evaldo César de Souza, os
desafios são mesmos de sempre: pessoal,
financeiro e de conteúdo. “As três coisas
estão ligadas entre si. É preciso investir
em pessoal, em profissionais de televisão, mas ao mesmo tempo isso custa
dinheiro, e pensar na sustentação dos
projetos ocupa muito tempo, pois nem
sempre é fácil custear uma televisão de
cunho religioso. O resultado é a busca
de conteúdos novos, interessantes e esteticamente bem feitos, mas que também
dependem de gente e de dinheiro para
serem feitos. Como se vê, os desafios é
que nos movem, e os sonhos nos alimentam”, aponta.
A temática das audiências no Brasil tem
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Encontro internacional

Partilhas de experiências de produtores de TVs

como referência as telenovelas, a dramaturgia. Nesse sentido, participantes
do encontro visitaram a TV Século 21,
para conhecer os estúdios e, sobretudo,
a dramaturgia em vista da evangelização,
no dia 23. Sendo o Brasil produtor de
telenovelas que já fazem parte da cultura brasileira e são exportadas, o programa contemplou uma apresentação de
análise de telenovelas do Observatório
Internacional de Análises de Telenovelas
(Obitel), que tem um núcleo na Escola
de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo (USP). Atendendo a
um dos objetivos deste seminário, de trabalhar o tema de audiências, as pesquisadoras Silvia Torreglossa e Ligia Lemos
apresentaram uma síntese do trabalho de
pesquisa e alguns resultados do relatório
de 2015 sobre as audiências.
A presidente de Signis Brasil, irma Helena Corazza, falou da importância deste
evento realizado, pela primeira vez, no

Brasil: “Para nós, foi uma alegria receber
este encontro de produtores de televisão,
conhecer experiências de países e cultura
diversas onde o cristianismo é vivido,
bem como partilhar as nossas, buscando
a ajuda mútua. Nossa equipe se empenhou na preparação, acolhida e na realização. Esperamos que essa experiência
tenha sido igualmente proveitosa para os
participantes”.
Para o secretário-geral de Signis Mundial, Ricardo Yañez, “o 140 Seminário
realizado no Brasil, alcançou um nível
muito interessante em comparação aos
outros já realizados. Pois o tema Conhecer a sua audiência: chegar às periferias foi
um primeiro passo para começar a conhecer as nossas audiências e espero
que nós produtores e representantes das
TVs católicas que estiveram presentes ao
seminários, sigamos o caminho de procurar chegar às periferias, respondendo
ao convite do papa Francisco”.

Abertura dom Raymundo Damasceno Assis; vice-presidente de Signis
Frank Frost e presidente de Signis Brasil, irmã Helena Corazza
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“Foi uma experiência enriquecedora
poder participar do seminário internacional através deste meio de comunicação, a TV”, disse Leslie Torres, da
República Dominicana, da TVTelevida.
“Aprendi muito e o que me chamou
mais atenção foi a troca de experiências
entre as TVs, de como podemos melhorar e buscar estratégias não somente para
chegar aos telespectadores católicos, mas
também para todas as pessoas cristãs
e aos que não creem. Sobre o tema do
evento me chamou atenção os números
sobre as audiências nas comparações entre outros países.”
Para o missionário salesiano, Padre
Sebastian Koladiyil, indiano que vive no
Quênia, “foram momentos muito importantes que aconteceram durante o seminário, um dos quais que me chamou a
atenção foram as trocas de experiência
entre os produtores de TVs, de poder
aprender com a experiência do próximo,
pois também nós, Salesianos, em Nairóbi, produzimos vídeos; também estou
impressionado de ver como funciona
uma emissora de TV, como esta grande
estrutura da Rede Século 21”.

90 Multicom

Signis Brasil e RCR

FOTOS: MARCOS BELTRAMIN

no Muticom de Vitória
A cidade de Vitória (ES) foi sede da 9a edição do Mutirão Brasileiro de Comunicação
(Muticom), nos dias 15 a 19 de julho de 2015, com o tema Ética na comunicação.

O

Muticom aconteceu no Centro de Convenções de Vitória
e contou com a presença de
500 comunicadores vindos de diversos
lugares do Brasil para refletir sobre a
ética nas comunicações.
Para uma sociedade rápida e veloz,
urge que a comunicação social paute
alternativas que valorizem outros elementos, tais como respeito pelos humanos, valorização do bem, do heroísmo, da solidariedade e da vida.
Pensar a comunicação social a partir de valores e princípios é o que se
propôs o 90 Muticom em Vitória (ES),
que trouxe o tema Ética nas comunicações com palestras de especialistas e
estudiosos da comunicação, debates,
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grupos de trabalho, apresentação de
modelos de comunicação e avaliação de
publicações, sites e outras mídias produzidas por grupos comprometidos.
Signis Brasil e Rede Católica de Rádio
(RCR) marcaram presença no 90 Muticom com um estande para apresentar as duas organizações. Para a vicepresidente da RCR, Angela Moraes, “A
participação da Rede Católica e Signis, no 90 Mutirão de Comunicação,
demonstra a unidade da comunicação
na Igreja no Brasil e a importância de
estar presente com um tema muito importante, Ética nas comunicações”.
A novidade das últimas edições do
Muticom são os Grupos de Trabalhos,
espaços reservados para apresentação de

experiências, estudos de caso e pesquisa
de comunicação eclesial e pastoral.
O jornalista e professor Elson Faxina dialogou sobre A Igreja católica na
mídia: análise do discurso. O jornalista
Caco Barcellos tratou do aspecto espetacular da notícia e também lembrou
a violência, assunto que gera grande
parte das notícias sensacionalistas, e
deixou aos presentes um questionamento: “Quem é o grande matador do
povo brasileiro?”.
No encerramento do 90 Muticom, o
presidente da Comissão de Comunicação da CNBB, dom Darci Nicioli, entregou a organização da próxima edição para o Regional Sul 4, Diocese de
Joinville (SC), onde acontecerá o 100

Muticom. O arcebispo de Vitória, dom
Luiz Mancilha Vilela, também desejou
bons trabalhos ao presidente e assessores da Comissão de Comunicação e aos
organizadores de Joinville e agradeceu
à Comissão organizadora da Arquidiocese de Vitória pelo evento realizado
com grande êxito.
100 Muticom em Joinville
A Diocese de Joinville prepara-se
para acolher o 100 Mutirão Brasileiro de
Comunicação, entre os dias 16 e 20 de
agosto de 2017. A coordenação-geral

é do padre Ivanor Macieski, assessor
diocesano de Comunicação e o tema
escolhido foi Educar para a Comunicação. Segundo dom Darci, o principal
objetivo é envolver as pessoas no tema.
“Queremos discutir meios de melhorar a nossa comunicação. Temos uma
grande expectativa de como vai ser o
nosso próximo Mutirão, pois a Diocese
de Joinville é referência na área da Comunicação”, destaca.
Para a conferência de abertura, está
confirmada a presença do responsável
da Secretaria para a Comunicação do

Vaticano e diretor do Centro Televisivo
Vaticano, monsenhor Dario Viganò. A
programação completa será divulgada
em breve, no Facebook do 100 Mutirão
Brasileiro de Comunicação.
O evento, que ocorre desde 1998, tem
como meta reunir jornalistas, estudantes
de Comunicação, pesquisadores, professores, agentes da Pastoral da Comunicação e
comunicadores populares de todo o Brasil,
para debater temas relacionados à comunicação. Esta é a primeira vez que o evento
será realizado em Santa Catarina. A última
edição ocorreu no ano passado, em Vitória.

Equipe de Signis Brasil e RCR, presentes no Mutirão de Comunicação, em Vitória
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Congresso ABERT E AGERT
Marcos Beltramin

Gerente executivo da Redesul e Maisnova, Evandro Fontana; presidente da RCR, frei João Carlos Romanini;
vice-presidente da RCR, Angela Moraes; e gerente de emissora da Redesul, Mauro Matesco

270 CONGRESSO DA ABERT DISCUTE
MIGRAÇÃO DO RÁDIO AM E TV DIGITAL
Representantes de emissoras católicas participam do mais
importante congresso de radiodifusão

O

presidente da Rede católica
de Rádio (RCR) e atual conselheiro da Associação Braseileira de Emissoras de Rádio e TV
(Abert), frei João Carlos Romanini, e
a vice-presidente Angela Moraes, bem
como radiodifusores católicos das
bases geradoras da RCR, juntaram-se
a centenas de empresários do ramo
de rádio e TV de todo o Brasil e participaram do 270 Congresso Brasileiro
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de Radiodifusão, um dos mais importantes congressos de rádio e TV do
País. Mais de 1,1 mil pessoas lotaram
o Centro de Convenções Brasil 21, na
terça-feira (6), de outubro de 2015,
em Brasília (DF).
O presidente da Abert, Daniel Slaviero, promotor do evento, lembrou os
principais desafios e destacou um dos
dramas que vive o setor de TV, ou seja, o
desligamento do sinal analógico de TV,

o qual está se mostrando muito mais
complexo que o previsto. Destacou ainda a importância da flexibilização do
horário da Voz do Brasil e cobrou uma
definição dos preços de outorga com a
migração do AM para FM.
Na abertura, o recém-empossado ministro das Comunicações, André Figueiredo, em seu primeiro discurso aos
radiodifusores, apontou quais serão
as prioridades da pasta. Sobre o des-

230 Congresso da de Rádio
e TV da Agert
A Associação Gaúcha de Emissoras
de Rádio e Televisão (Agert) realizou o
230 Congresso gaúcho de Rádio e Televisão, em Canela (RS) nos dias 27, 28
e 29 de outubro de 2015. A Signis Brasil marcou presença com o tesoureiro,
padre Sergio Gheller, e o presidente da
RCR, João Carlos Romanini.
Nos três dias de congresso foram debatidos assuntos específicos, bem como
a revolução da comunicação, importância do rádio, sustentabilidade, responsabilidade social. Durante o congresso,
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ligamento da TV analógica, o ministro
reconheceu ser um assunto que pode
precisar de ajuste no cronograma.
“Nós faremos qualquer tipo de ação
para dialogar incansavelmente com todos os setores. Nenhuma decisão será
tomada sem discutir exaustivamente
com os radiodifusores”, enfatizou.
A presidente Dilma Rousseff defendeu a liberdade de imprensa e de expressão. Dilma afirmou que as pessoas
devem ser livres para “apoiar governos
e partidos políticos ou criticá-los”. Para
ela, “a liberdade de expressão pressupõe a liberdade de imprensa”.
Para a presidente, o grande desafio
do governo no setor é a transição da
TV analógica para a digital. O objetivo
é assegurar que pelo menos 93% dos
domicílios estejam aptos a receber o
sinal, além de instalar o novo sistema
de transmissão em todas as 11 mil geradoras e retransmissoras de TV do País.
Na oportunidade, a RCR conversou
com vários radiodifusores católicos e
visitou o Ministério das Comunicações,
para um apoio formal aos veículos de
comunicação católicos, no que tange a
publicidade para esses veículos e a sua
importância de manter os projetos de
comunicação nas comunidades do Brasil. “A RCR, depois da Rádio Nacional
é a segunda maior cadeia de rádios do
Brasil”, afirma o presidente Romanini.

Participantes do Congresso da Agert em Canela (RS)

uma das maiores preocupações dos radiodifusores foi a definição dos valores
das outorgas, para a migração da rádio
AM para o FM.
O ministro das Comunicações, André
Figueiredo, anunciou na terça-feira, 24
de novembro, a portaria que estabelece
os valores da migração das rádios AM
para a faixa de FM, que variam de R$
8,4 mil, para emissoras em municípios
de até 10 mil habitantes, a R$ 4,4 milhões, para radiodifusores da região
metropolitana de São Paulo.
A solenidade, realizada no Palácio do
Planalto, teve a participação da presidente Dilma Rousseff, de parlamentares e de representantes das empresas de
radiodifusão.
Durante o congresso, o ministro
salientou: “É um compromisso de resolver essa pendência. A equipe analisará parâmetros para apresentar uma
proposta atrativa ao setor e que tenha
a concordância do Tribunal de Contas
da União”, afirmou, ao destacar que o
segmento segue crescendo exponencialmente e contribuindo com o desenvolvimento do País.
Na ocasião, o ministro relatou que

segue negociando no governo para criar
medidas alternativas para a popularização da tecnologia. “Estamos dialogando
com o BNDES (Banco Nacional do Desenvolvimento Ecônomico e Social) para
a estruturação de linhas de crédito para
a compra de televisores já compatíveis
com a nova tecnologia”, explicou.
Sobre o Plano Nacional de Banda
Larga (PNBL), o ministro detalhou que
“com dimensões continentais, o Brasil precisa de uma rede de banda larga
acessível e de qualidade. Isso será possível a partir do PNBL”. E acrescentou
o ministro, a ratificar a necessidade de
rediscuti as concessões: “A meta é alcançar 90% da população e 70% dos municípios até 2018”.
O padre Sergio Gheller destacou a
participação da Signis Brasil e da RCR
no congresso de radiodifusores: “Foi
importante perceber a preocupação
com a sustentabilidade e as transformações dos conteúdos na comunicação
do rádio e mesmo os formatos de televisão. Precisamos estar atentos para estas mudanças e ajudar os veículos associados à Signis Brasil para a construção
da paz”, salientou Gheller.
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Pascom
Renato Papis

Encontro da Pastoral da
Comunicação destacou a ética
Comunicadores e profissionais do estado de São Paulo refletiram
e trocaram experiências sobre a Pascom.

A

cidade de Campos do Jordão (SP),
recebeu de 6 a 8 de novembro de
2015 o 200 Encontro Estadual
da Pastoral da Comunicação (Pascom)
do Regional Sul 1 da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) e contou com mais de 100 participantes, entre
agentes de pastoral e profissionais de comunicação. Signis Brasil esteve presente.
O tema abordado durante o evento foi
Ética nas comunicações sob a Ótica do Diretório de Comunicação da Igreja no Brasil,
Documento 99, da CNBB que teve a assessoria do jornalista Carlos Alberto Di Franco,
do padre Antonio Xavier Batista e Ricardo
Alvarenga, da comissão nacional da CNBB.
A abertura oficial teve a presença do
bispo referencial da Pastoral da Comunicação, dom Vilson Dias de Oliveira, DC; do
seu antecessor, dom José Moreira de Melo;
do presidente da Comissão Episcopal Pastoral para a Comunicação, dom Darci José
Nicioli, e do coordenador estadual, padre
Marcos Vinicius Clementino.

O bispo referencial, dom Vilson, ressaltou a importância deste evento na formação e promoção dos agentes de Pastoral
da Comunicação. Dom Darci fez uma
reflexão introdutória sobre o tema de estudo para os três dias do encontro. “Quero trazer para o centro da nossa atenção
uma necessidade básica, fundamental,
indispensável: a formação, a análise e a
discussão a respeito da ética em geral, e
em especial, a ética que toca nosso campo
de atuação, a ética da comunicação.”
O jornalista Carlos Alberto Di Franco
apresentou a conferência sobre Ética nas
comunicações, na qual destacou a necessidade da profissionalização daqueles que
trabalham com a comunicação da Igreja.
Para o jornalista, a Igreja deve entender
como funciona a lógica da imprensa, sobretudo da imprensa laica. “Muitas vezes
a mídia laica se queixa de que, quando necessita de alguma coisa da Igreja, a Igreja
não responde ou demora em responder.
Então, boa parte da política de comuni-

cação é disponibilidade, aproximar-se
dos jornalistas, dar resposta ao que eles
perguntam. O segundo ponto é procurar
a imprensa laica para formar, treinar e investir nas pessoas”, reiterou.
O padre Antonio Xavier e Ricardo Alvarenga apresentaram alguns pontoschave do Diretório de Comunicação da
Igreja no Brasil.
Padre Marcos Vinicius Clementino avaliou positivamente o encontro e destacou
ainda a importância do tema. “Ele é fundamental porque estamos vivendo numa
sociedade de opiniões muito relativas.
Por isso, o conceito de ética, aqui trabalhado, ajudou a formar muitos agentes e ajudará muito na formação dos pequenos núcleos até chegar na grande mídia que é o nosso grande objetivo.”
A próxima edição do Encontro Estadual de Comunicação do Regional Sul 1
da CNBB acontecerá nos dias 4 a 6 de novembro de 2016, também na Vila Dom
Bosco, em Campos do Jordão.
DIVULGAÇÃO
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Expo Católica

Marcos Beltramin

Signis Brasil e RCR na

A ExpoCatólica é a principal feira de negócios do
segmento católico no País, aconteceu de 2 a 5 de
julho no Pavilhão Center Norte, em São Paulo

C

onsiderada a segunda maior e
mais importante do mundo, é
uma vitrine que tem o objetivo
de promover o mercado de livros e artigos religiosos no Brasil, além do turismo religioso, da música católica e da
própria Igreja no Espaço Vocacional.
O objetivo central é proporcionar ao
expositor a divulgação de sua marca,
produtos e serviços para milhares de
compradores, além de permitir uma
ampla interação com o mercado consumidor. Para o diretor-geral da ExpoCatólica, Fabio Castro, “a Expo é considerada o segundo maior evento do
segmento católico do mundo. Em 2015
estiveram presentes na ExpoCatólica
mais de 200 expositores com a presença
de mais de 30 mil pessoas”.
Signis Brasil e Rede Católica de Rádio
(RCR), em parceria com a Promocat,
marcaram presença na feira. “Na ExpoCatólica estamos representando com
a RCR e a Signis Brasil a comunicação

católica no Brasil. Os visitantes da feira
poderão conhecer o trabalho de Signis
Brasil e quais são os meios de comunicação que fazem parte da instituição
aqui no Brasil. Também poderão conhecer a RCR com o trabalho com suas
bases geradoras, onde tem levado para
o Brasil e ao mundo, especialmente com
a comunicação digital, as possibilidades
de programação de qualidade de informação”, explica a vice-presidente da
RCR, Angela Moraes.
A primeira edição da ExpoCatólica
aconteceu no ano de 2003 no Expo
Center Norte, em São Paulo, local onde
se repetiu anualmente até a sua 9a edição no ano de 2012, com exceção em
2009, ano em que a feira não se realizou. Em 2013, com a Jornada Mundial
da Juventude acontecendo na Cidade
do Rio de Janeiro (RJ), no Centro de Exposições Riocentro. contou com a presença do papa Francisco, para o seu encontro com os voluntários da Jornada.

Angela Morais e Juliana Teles
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ExpoCatólica 2015
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Educomunicação
Entrevista
Signis Brasil

MARCOS BELTRAMIN/SEPAC

Educomunicação: caminhos e
perspectivas na formação pastoral
O objetivo foi pesquisar a Educomunicação na formação para a comunicação
de agentes pastorais e educativos a partir do espaço não formal

A

tese de doutorado de Helena
Corazza, realizada na Escola de
Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo (ECA/USP),
em 2015, procurou comprovar que
o Serviço à Pastoral da Comunicação
(Sepac), um projeto iniciado em 1982,
que se dedica a formar lideranças pastorais e culturais mediante cursos livres,
sistemáticos e publicações, foi decisivo
para a emergência da teoria e prática
educomunicativa e sua consolidação
junto ao segmento da Pastoral da Comunicação no Brasil. A publicação do
livro está prevista para julho deste ano
com o título Educomunicação: formação
pastoral e cultura digital.
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Signis – Qual a atualidade do tema
para Signis Brasil?
Helena – O tema da Educomunicação une educação e comunicação, faz
parte das discussões e pesquisas em diversas universidades do Brasil e em outros países porque traz consigo o eixo da
comunicação para a educação que, por
sua vez, se apropria dos conhecimentos
teóricos e práticos e os aplica no campo
educacional e pastoral, trabalhando com
os valores humanos, cristãos e de cidadania. Há de se destacar que o diálogo da
Educomunicação e da formação pastoral
se dá no contexto da cultura midiática,
em que, pela introdução das diferentes
tecnologias, novas linguagens são incor-

poradas ao cotidiano das pessoas no ambiente pastoral, influenciando e desafiando as práticas na evangelização.
Signis – O que caracteriza a Educomunicação?
Helena – Alguns conceitos são básicos
nos estudos e na prática da Educomunicação, como o ser humano é considerado
sujeito dos processos, ou seja, alguém
capaz de refletir, produzir, projetar ações
em favor da cidadania ou da evangelização. O processo participativo que inclui
o diálogo e a escuta é outro requisito presente nas ações ou na gestão de um educomunicador. A apropriação do conhecimento teórico e prático, no sentido da
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Produção e apresentação dos cursistas no Laboratório de rádio do Serviço a Pastoral da Comunicação

produção nas diferentes linguagens da
comunicação, em todas as formas, e agora
na cultura digital, caracteriza uma educação para a comunicação com valores.
Signis – E como aplicar a Educomunicação na dimensão pastoral e evangelizadora?
Helena – O neologismo Educomunicação vem da comunicação dialógica e
participativa, denominada de comunicação popular, levada adiante, sobretudo,
pelas organizações católicas de comunicação, nos anos 1960 a 1980. Essa mesma visão foi reafirmada nos documentos de Medellín e Puebla e está presente
no Diretório de Comunicação da Igreja
no Brasil. Uma amostra desta aplicação
foi feita em pesquisa empírica realizada
no Sepac por meio do exame de publicações, monografias elaboradas pelos
cursistas da especialização, por meio de
questionários enviados aos mesmos com
o objetivo de verificar a experiência realizada, a metodologia e a continuidade
em projetos de intervenção, uma vez
que a formação integrada compreende
reflexão e ação no campo da Educomunicação Pastoral.

Signis – Há outros estudos na dimensão da Educomunicação na pastoral?
Helena – Como essa temática é estudada nas escolas ou ligada à educação,
existem muitos estudos sobre a temática
no campo educacional. Na área da Pastoral, segundo meu conhecimento, esta
é a primeira tese sobre Educomunicação
aplicada à pastoral. Outras virão, tenho
certeza, porque observo que a prática
da Educação para a comunicação existe
e o Diretório de Comunicação recomenda. Creio ser bom observar que a mídia
segue lógicas muito diversas da proposta
educomunicativa e, como Igreja, não
podemos cair nesta tentação.
Signis – Há algum plano para trabalhar a Educomunicação na Signis?
Helena – Temos associados que já trabalham o tema, professores, pesquisadores, profissionais de Comunicação e
pastoralistas. Essa temática faz parte da
formação e precisamos agrupar mais e
fazer corpo. A Signis da América Latina e
Caribe (ALC) tem um projeto e também
pediu a participação do Brasil em 2015,
mas precisamos articular um grupo o
mais rápido possível.

Trabalho educomunicativo
cursistas do Sepac

MARÇO DE 2016 signisBrasil 21

Congresso Eucarístico
Alan Monteiro da Silva

XVII Congresso Eucarístico
Nacional 2016 no Pará
A Arquidiocese de Belém prepara-se para a realização do XVII
Congresso Eucarístico Nacional em 2016, ano do Quarto
Centenário do início da Evangelização da Amazônia e da
Fundação da Cidade de Santa Maria de Belém do Grão Pará.
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O discípulo missionário de Jesus Cristo alimenta-se do
Pão eucarístico para que possa se fortalecer na fé, na
esperança e na caridade e não desfaleça por causa das
dificuldades do caminho”

A

170 edição do Congresso Eucarístico Nacional (CEN2016),
será realizado em Belém do Pará,
de 15 a 21 de agosto de 2016, com o
tema Eucaristia e partilha na Amazônia
missionária e lema “Eles o reconheceram
no partir do Pão” (cf. Lc 24,35). Desde
a última realização do evento, em Brasília, no ano de 2010, a Arquidiocese de
Belém mobiliza-se para a realização de
tão sonhada edição do evento, não por
acaso, no ano do quarto centenário da
evangelização da Igreja na Amazônia.
É a segunda vez que a cidade de Belém
recebe o Congresso Eucarístico, a primeira edição aconteceu no ano de 1953,
que foi a sexta edição do Congresso, com
o tema A Sagrada Eucaristia, sacramento
da unidade e da comunidade.
Com o tema da atual edição Eucaristia
e partilha na Amazônia missionária, a Arquidiocese de Belém vê a grande responsabilidade à qual lhe cabe para realização
do evento, pois, segundo o arcebispo
Metropolitano de Belém, dom Alberto
Taveira Corrêa, “temos em mãos a responsabilidade de mostrar para o Brasil as nossas riquezas. A maior riqueza
que podemos oferecer é a nossa fé. Desejamos tornar visíveis em todo o País a
força da Eucaristia e a ação missionária
na Amazônia, de um povo de fé que testemunha, com sua cultura e maneira de
ser, uma Igreja viva no Norte do Brasil”.
Em 2016 a Igreja de Belém celebrará
o quarto centenário do início da Evangelização na Amazônia. Completam-se
ainda os 110 anos de elevação da então
Diocese a Arquidiocese e Sede Metro-

politana. A cidade de Belém comemorou
seu Quarto Centenário no dia 12 de janeiro. O XVII Congresso Eucarístico Nacional é preparado como uma Estação da
Igreja de Belém, para a qual são convidadas todas as Circunscrições Eclesiásticas do Brasil. “Cabe-nos uma grande
responsabilidade, pois seremos a capital
eucarística de nosso País, acolhendo pessoas de todas as regiões do Brasil”, complementa dom Alberto.
Ainda segundo o arcebispo de Belém
e presidente da Comissão Organizadora do CEN2016, nossa Igreja tem a
tarefa de oferecer um testemunho vivo
da fidelidade ao Senhor e de espírito
eucarístico, pelo que devemos preparar
bem os espaços, o coração e, mais ainda, a vida cristã de nossas comunidades
de Igreja. Para que possamos acolher
a grande festa eucarística, decidimos
fazer um caminho especial durante o
ano de 2015, o Ano Eucarístico da Arquidiocese de Belém, de 12 de janeiro
de 2015 a 12 de janeiro de 2016”. O
Ano Eucarístico da Arquidiocese foi
um período em que todas as paróquias,
pastorais e movimentos se mobilizaram
com estudos e promoção de momentos reflexivos e aprofundamento sobre
a Eucaristia, por meio de semanas eucarísticas, encontros de formações, tardes de louvor, entre outros.
Retrospectiva
O primeiro Congresso Eucarístico foi
celebrado em 1881 em Lille (França),
por iniciativa de um grupo de fiéis leigos, apoiados por São Pedro Julião

Eymard. Foi uma celebração solene, da
qual participaram fiéis e bispos de vários
países da Europa. De lá para cá, outros
países quiseram repetir a bela iniciativa.
No Brasil já foram realizados 16 Congressos Eucarísticos Nacionais. O primeiro foi realizado em 1933, em Salvador (BA); o XVI Congresso Eucarístico
Nacional, aconteceu em Brasília, de 13 a
16 de maio de 2010, tendo como tema:
Eucaristia, Pão da Unidade dos discípulos
missionários, inspirado na V Conferência do Episcopado da América Latina e
do Caribe, que aconteceu em Aparecida
(SP) em maio de 2007. Em Aparecida,
apresentou-se a riqueza da existência
cristã a partir do binômio “discípulo
missionário”. O discípulo missionário
de Jesus Cristo alimenta-se do Pão eucarístico, para que possa se fortalecer
na fé, na esperança e na caridade e não
desfaleça por causa das dificuldades do
caminho. A Eucaristia gera a unidade da
Igreja: Jesus Cristo, pelo Sacramento do
seu Corpo e Sangue, cria a comunhão da
sua Igreja, seu Corpo Místico.

Informações e inscrições
www.cen2016.com.br ou pelo escritório do XVII Congresso Eucarístico
Nacional – comunicacao@cen2016.com.
br. Também pelos contatos (91) 32157001/3215-7002 ou pelos endereços
Avenida Governador José Malcher,
915 – Ed. Paulo VI – CEP 66055-260 |
facebook.com/cen2016 | twitter.com/
cen2016 | instagram.com/cen2016.
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Repam
Signis Brasil

Momento conclusivo do encontro estreitando a rede de compromisso.

JAIME PATIAS

Signis Brasil participa do

COMITÊ AMPLIADO DA REPAM

O

Comitê Nacional ampliado da
Rede Eclesial Pan-Amazônica
(Repam) reuniu-se na sede da
Conferência Nacional dos Bispos do
Brasil (CNBB), em Brasília (DF), nos
dias 17 e 18 de fevereiro, para discutir e organizar as ações da Rede para os
próximos anos. Também os representantes de organizações e instituições
que atuam em âmbito eclesial e social
na região amazônica fizeram momentos
de partilha e debateram a articulação.
Marcaram presença entidades como
o Conselho Indigenista Missionário
(Cimi), a Comissão Pastoral da Terra
(CPT), a Cáritas Brasileira, a Comissão
Brasileira de Justiça e Paz (CBJP), a
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Conferência dos Religiosos do Brasil
(CRB), as Pontifícias Obras Missionárias (POM), Signis Brasil, representada
pela presidente irmã Helena Corazza. Na
primeira parte da reunião, foram partilhadas as possibilidades de contribuição
de cada entidade no processo de articulação da Rede.
“A partir do Comitê Nacional, nós
criamos o Comitê Ampliado com várias
instituições que têm relação com a
Amazônia para nos ajudar nessa articulação. O principal objetivo é juntar essas
forças que existem na região para que a
gente possa fortalecer o processo da Repam”, explica a assessora da Comissão
Episcopal para a Amazônia, da CNBB,

irmã Maria Irene Lopes dos Santos.
A ação da Repam busca estabelecer
uma plataforma de intercâmbio e colaboração que apoie e articule os esforços
de missionários, congregações, dioceses, e outras organizações seculares trabalhando em defesa da vida, da floresta
e das populações locais e do bem comum em toda a Bacia Amazônica.
“Estamos trabalhando com as organizações já instituídas, e elas estão sendo
convidadas a fazer parte dessa rede eclesial”, explica Izalene Tiene, articuladora
do Comitê Nacional da Repam. Izalene
disse que haverá um envolvimento destas organizações nas formações sobre a
encíclica do papa Francisco Laudato Si’,

para trabalhar essas questões”, acrescenta a religiosa
A Signis Brasil participa no campo da
comunicação, sobretudo “dando voz
às situações e pessoas que sofrem pela
falta de condições de vida digna na
região”, explica irmã Helena. A religiosa descreve algumas ações da Signis:
“Neste sentido, membros da associação
estiveram presentes em diversos encontros, entre eles, o I Encontro da Igreja
na Amazônia, e produziram reportagem
para impressos, rádio e internet. Padre
Sergio Gheller, tesoureiro da Signis,
esteve presente na criação da Repam,
também fazendo cobertura para a área
de rádio, e irmã Osnilda Lima da Revista
Família Cristã, fazendo reportagem para
os veículos impressos. A Signis fez uma
reportagem para TV, rádio, impressos e
internet sobre o Projeto Justiça nos Trilhos de Carajás (MA). Outras reportagens foram realizadas na Amazônia a
pedido do presidente da Comissão,
dom Cláudio Hummes”.
Nesta reunião, a Repam reforça a
proposta de recuperar a dimensão profética no anúncio do Reino de Jesus
Cristo e de abraçar as pequenas lutas e
esperanças dos povos indígenas, ribeirinhos, afrodescendentes, moradores
das cidades, mulheres, jovens, crianças

Nesta reunião
foram organizados
seminários sobre
a Laudato Si’ nas
regiões e Dioceses da
Amazônia Legal

e todas as pessoas empobrecidas e excluídas da vasta região amazônica.
O Comitê Nacional da Repam no Brasil é um órgão pertencente à Comissão
Episcopal para a Amazônia da CNBB.
O seu objetivo é articular, monitorar e
fazer a gestão de projetos da Repam em
nível de CNBB, por meio da Comissão.
FOTOS: HELENA CORAZZA

promovidas pela Rede. A partir da reunião foram organizados os seminários
sobre a Laudato Si’ em toda a Amazônia
Legal, que compreende nove estados,
63 dioceses no território da Amazônia
brasileira.
Padre Dario Bossi, da Rede Iglesias y
Mineria, elogiou a iniciativa do Comitê
Ampliado da Repam em organizar esse
encontro. “Estão aqui representantes de
entidades de várias proveniências no
Brasil, com atuações muito diferentes,
para unir forças e cuidarmos juntos dessa Amazônia, desse planeta”, disse Bossi. O sacerdote explicou que atualmente
o minério é um bem financeiro, que está
beneficiando pouquíssimas empresas e
não é extraído para o interesse da população e sim para acumulação do capital,
e não é isso que a Amazônia precisa.
A Rede Um Grito pela Vida integra a
Repam, fazendo parte do Comitê Ampliado e realizando ações em parcerias.
“O desafio grande é inserir o tema do
tráfico de pessoas e do abuso da exploração sexual, que são temáticas muito
latentes na Amazônia, na conscientização da população em geral”, explica
irmã Rose Bertoldo, da Rede Um Grito
pela Vida. “É impossível pensar a Casa
Comum sem pensar essas temáticas. A
gente se insere como parceira da Repam

Momento
conclusivo
do encontro,
estreitando
a rede de
compromisso.
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Educomunicação
Congresso
COMLAC
Por Pedro Sánchez

Signis realiza congresso
LATINO-AMERICANO E CARIBENHO

C

omunicadoras e comunicadores
da América Latina e do Caribe,
nos reuniremos em Assunção,
no Paraguai, de 6 a 9 de outubro, no 50.
Congresso Latino-Americano e Caribenho de Comunicação, COMLAC 2016,
que debaterá o tema Comunicação, cidadania e democracia: para uma vida Plena e solidária.
O COMLAC é uma iniciativa da Associacão Católica Latino-Americana e Caribenha de Comunicação, SIGNIS-ALC
que se realiza periodicamente, em diversos países da região, desde 2001. Este encontro continental procura ser um espaço
de atualização, reflexão, intercâmbio e
aprofundamento de temas da comunicação social diante dos cenários em contínua mudança e os desafios da sociedade
latino-americana.
O congresso quer provocar uma análise,
compreensão e compromissos de uma comunicação a partir dos valores humanos e
cristãos, para o fortalecimento da comunicação cidadã, orientada para uma transformação social, econômica e política da
região e que contribua para a construção
de uma sociedade inclusiva e solidária.
Um dos temas fundamentais que ocuparão os comunicadores latino-americanos, será o chamado que o papa Francisco
faz em sua encíclica Laudato Si’, sobre
o cuidado e a defesa da Casa Comum.
Como propiciar, desde a Comunicação, as
mudanças urgentes que a Mãe Terra exige?
Entre os eixos temáticos do COMLAC
2016, destacam-se: “Democracia, diversidade e cidadania comunicativa”; “Comunicação, interculturalidade e diálogo com
diversas idades”; “Cultura democrática
inclusiva (gênero, etnia e povos indígenas, pessoas com necessidades especiais
e outras diversidades)” e a “Ética comunicativa em diálogo com a natureza”.
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Este 50 Congresso Latino-Americano
e Caribenho de Comunicação, organizado pela Associação de Comunicadores
Católicos do Paraguai, ACCP (SIGNIS
Paraguay), e SIGNIS ALC, conta com o
apoio de SIGNIS, Conselho Espiscopal
Latino-Americano (Celam), WACC-AL,
a Conferência Episcopal Paraguaia, e a
Universidad Católica Nuestra Señora de
la Asunción.
No marco do COMLAC 2016, os
jovens comunicadores do continente
terão seu espaço de encontro para refle-

tir sobre os desafios da comunicação,
as tecnologias e o continente digital
para a construção de uma vida plena e
solidária, em harmonia com nossa Casa
Comum. O Encontro de Jovens Comunicadores estará na abertura do COMLAC, no dia 5 de outubro de 2016.
Mais informações:
https://www.facebook.com/
comlac.signisalc/
Pedro Sánchez, coordenador do
COMLAC

Há 82 anos cumpre sua
missão de comunicar a
misericórdia de Deus
na realidade do povo.
Assine e ganhe um livro pôster de
Nossa Senhora Aparecida.

Entre em contato conosco

0800 77 100 81
Assinatura anual R$ 104,00

fc.org.br

facebook.com/familiacrista.br

@familiacrista

