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“C

omunicação e participação cidadã: meios e processos.” Esse é
o tema do 8o Mutirão Brasileiro
de Comunicação (Muticom), que acontece pela primeira vez em Natal (RN), no
período de 27 de outubro a 1o de novembro de 2013. A proposta do encontro é
reunir comunicadores, profissionais, pesquisadores, agentes da Pastoral da Comunicação, além de estudantes e professores,
para refletirem sobre a democratização e
as políticas de comunicação. A programação deste ano conta com conferências, no
horário da manhã, e grupos de trabalho,
à tarde. Nomes como Manuel Carlos Chaparro, Universidade de São Paulo (USP),
Laurindo Lalo Leal Filho (USP), Muniz
Sodré, Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), Raquel Paiva (UFRJ) e Elson
Faxina, Universidade Federal do Paraná
(UFPR), integram o quadro de assessores
do evento.
O Mutirão vem sendo organizado há
mais de um ano, e cinco equipes foram
constituídas para dar os encaminhamentos para a realização do encontro. Segundo o coordenador-geral do Mutirão,
padre Edilson Nobre, o sentimento é de
acolhida e expectativa para receber comunicadores de todo o Brasil. “Estamos
preparando este evento há mais de ano.
Esperamos que todos os participantes
sintam-se bem acolhidos e que este
encontro possibilite uma troca
de experiências e conhecimentos acerca da comunicação”, ressalta o coordenador.

Apresentação de Elba Ramalho
No encerramento da programação do
8o Muticom, no dia 31 de outubro, está
programada uma apresentação com a
cantora Elba Ramalho, que possui repertório voltado à cultura nordestina. A apresentação é aberta somente para os participantes inscritos no evento. Nos demais dias do Muticom, também haverá
apresentações culturais, com resgate dos
artistas e grupos locais.
Inscrições
O processo de inscrição para a participação no evento continua aberto e está
sendo realizado pela internet, através
do site do encontro. Os interessados devem acessar o site: www.muticom.com.
br, preencher o formulário, escolher o
grupo de trabalho que deseja participar
e, por último, emitir o boleto para pagamento, no valor de R$ 130. As inscrições
encerram-se no dia 10 de outubro.

O 8o Muticom, que
acontece este ano em
Natal (RN), reflete sobre “Comunicação e
participação cidadã”
Feira da Comunicação
Integrando a programação do 8o Muticom, será realizada uma Feira da Comunicação, com exposição de produtos
e serviços no campo da comunicação ou
sociedade. Para quem desejar expor algum
trabalho, basta adquirir um estande com a
equipe de infraestrutura do evento. Outras
informações podem ser obtidas pelo e-mail:
contato@muticom.com.br.
Parcerias
O 8o Mutirão Brasileiro de Comunicação
é uma realização da Conferência Nacional
dos Bispos do Brasil (CNBB), da Arquidiocese de Natal, Signis Brasil, em parceria
com as unidades acadêmicas da Universidade Federal do Rio Grande do Norte:
Superintendência de Comunicação (Comunica), Departamento de Comunicação
(DECOM), Centro Acadêmico Berilo Wanderley “CABW” e Programas de Pós-Graduação em Estudos da Mídia (PPGEM).
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Este é um número especial da revista Signis Brasil. Pretende ser um registro histórico
da cobertura que a mídia católica fez do grande evento mundial, a Jornada Mundial da
Juventude (JMJ), realizada no Rio de Janeiro (RJ), em julho deste ano, com a presença
do papa Francisco.
O protagonista desse evento é o jovem, na experiência de ser peregrino durante a
Jornada. Desafios foram enfrentados, mas o estímulo do papa Francisco superou toda e
qualquer dificuldade. Muitas vidas marcadas por essa experiência de ser discípulo missionário no contexto atual.
A Signis Brasil articulou-se com um ano de antecedência, em rede colaborativa, para a
cobertura da JMJ e as experiências aqui estão descritas. A RCR fez um grande projeto de
cobertura pelo rádio com profissionais de suas bases geradoras; as televisões entraram no
pool das transmissões, numa experiência desafiadora e positiva que levou ao crescimento
e ao desejo de continuar com projetos conjuntos; os impressos, cada um na sua possibilidade, cobriu o evento com reportagens especiais. E o que é mais interessante: todos
trabalharam produzindo, ao mesmo tempo, conteúdos para as redes sociais!
Esta edição traz também uma reportagem sobre a criação da Signis da América Latina e
Caribe, em assembleia realizada em Quito, no Equador, de 1 a 3 de agosto de 2013, fortalecendo a rede de profissionais da comunicação que acreditam e trabalham para uma
Cultura de Paz! Reportagem do I Seminário para Produtores de Conteúdos de Mídias
Católicas e o troféu da Signis Brasil, em reconhecimento aos anos de dedicação de meios
de comunicação católicos.
Signis Brasil prepara-se para sua primeira assembleia, de 22 a 24 de novembro, em São
Paulo (SP). Momento em que reafirma seu compromisso pela Cultura de Paz, na “cultura
do encontro” e proximidade com as pessoas, conforme apelo do papa Francisco.
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Jovens JMJ

Karla Maria
Revista Família Cristã

POEIRAS DE CIDADANIA
FOTOS: JMJRIO2013

Na JMJ Rio2013, jovens do mundo inteiro testemunharam que fé e vida se conectam

Em Copacabana no Rio de Janeiro, jovens peregrinos demonstraram atitudes educadas e cidadãs no cuidado com o espaço público

A

s areias da Praia de Copacabana
se espalharam pelo mundo e com
elas exemplos de cidadania, fé,
compromisso social e político se difundiram surpreendendo o mundo secular.
Como não podia ser diferente, a multidão, reunida de 23 a 28 de julho para
a Jornada Mundial da Juventude (JMJ),
no Rio de Janeiro, gerou filas, trânsito, e
o fechamento do bairro de Copacabana,
na zona sul, por uma semana: um teste
à mobilidade urbana da capital fluminense e de paciência aos moradores do
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bairro, que foi amenizado pela postura
dos peregrinos. “Boa parte da responsabilidade pelo evento ter transcorrido
com o mínimo de problemas se deve
à postura extremamente positiva, educada e cidadã dos peregrinos e dos voluntários da JMJ. Nós não identificamos
casos de brigas, tumultos e vandalismos
ao patrimônio público como costumamos ver em outros megaeventos realizados em nosso bairro”, apontou em nota
a Sociedade Amigos de Copacabana.
Assim que o papa Francisco partiu, na

manhã do dia 28 de julho, os fiéis apressaram-se também em cuidar de seus rumos e sujeiras. Entre o sol e o mar, peregrinos faziam pequenos mutirões para
recolher o lixo gerado: 345 toneladas,
segundo a Companhia Municipal de
Limpeza Urbana do Rio de Janeiro, 9%
a menos do que o registrado somente
durante o último réveillon, na Praia de
Copacabana.
Durante os cinco dias de evento, foram
coletadas também 23 toneladas de materiais recicláveis, a mesma quantidade

coletada diariamente de lixo reaproveitável em toda a cidade.
Esse gesto, que gerou espanto positivo na sociedade carioca, é natural no
meio católico, já que, desde 1979, com
a Campanha da Fraternidade “Por um
mundo mais humano, preserve o que é
de todos”, a Conferência Nacional dos
Bispos do Brasil vem convidando sua juventude a refletir sobre o meio ambiente
e a responsabilidade de cada um por ele,
também criatura de Deus. “Se cada um
fizesse a sua parte, facilitaria a limpeza e
assim o trabalho com o lixo, esse é um
gesto simples de cristão”, disse a peregrina Ana Gabriela da Silva, que, com o
seu grupo do interior de São Paulo, recolhia o lixo das areias de Copacabana.
Os gestos de espanto positivo não pararam por aí. No dia 26 de julho, depois de
percorrerem 3 quilômetros, do Arpoador
à Praia de Copacabana, 3 mil jovens marcharam contra a redução da maioridade
penal e o extermínio de jovens. “Mas, os
jovens católicos são politizados?”, perguntaram entre si alguns dos repórteres
desinformados, e a resposta compartilhada foi: desde o cardeal dom Sebastião
Leme, na década de 30, o desejo de que
a Igreja tivesse influência política na sociedade era evidente. Organizadamente,
há pelo menos 40 anos, a Pastoral da Juventude, junto às Pastorais Sociais e às
Comunidades Eclesiais de Base (CEBs),
se reúne para discutir os problemas do
povo em torno do Evangelho.
O espanto dos repórteres traduziu-se
na pouca visibilidade da atividade na
grande mídia. “A Pastoral da Juventude
(PJ) é minoritária e foi muito desprezada por parte considerável dos bispos e
padres nas dioceses. Virou um patinho
feio, pois segue o método Ver, Julgar
e Agir e tem em alta conta dimensões
múltiplas do jovem”, avaliou Fernando
Altemeyer Júnior, teólogo do Departamento de Ciências da Religião, da Pon-

cial Thiesco Crisóstomo, o secretário da
Pastoral da Juventude nacional.

Peregrinos da JMJ
faziam pequenos
mutirões para recolher
345 toneladas de lixo
e 23 toneladas de
materiais recicláveis
tifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC/SP).
“Na JMJ, o Brasil não mostrou o seu
jeito histórico de evangelizar (Ver-Julgar-Agir)... Mas Francisco sim! Ele remou contra a corrente daqui. Ir contra
a corrente, não é apenas no campo social ou moral. É integral! Isso é prática
histórica da PJ, das CEBs. A esperança
saiu do campo subjetivo! Com Francisco, nós podemos olhá-la, ouvi-la e,
tocá-la!”, manifestou-se em sua rede so-

Fé e vida
O método Ver, Julgar e Agir procura
integrar fé e vida. O Ver é o momento de
tomar consciência da realidade, o Julgar
é quando se confronta esta realidade
com o Evangelho e o Agir é quando se
realiza uma ação transformadora.
Se antes o desejo juvenil de transformar a realidade incomodava, parece agora ser fomentado pelo papa, que veio do
“Terceiro Mundo”. “Tenho acompanhado
atentamente as notícias sobre tantos jovens que, em muitas partes do mundo (e
também aqui no Brasil), saíram às ruas
para expressar o desejo de se ter uma
civilização mais justa e fraterna. São jovens que querem ser protagonistas da
mudança. Eu os animo a que, de forma
ordenada, pacífica e responsável, motivados pelos valores do Evangelho, sigam
superando a apatia e oferecendo uma
resposta cristã às inquietudes sociais e
políticas presentes em seus países”, disse
o papa Francisco, o primeiro latinoamericano a levantar a poeira da Praia de
Copacabana.

Jovens do mundo espalharam exemplos de cidadania, fé, compromisso social e político
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Impressos na JMJ
Fernando Geronazzo
Revista Família Cristã

JORNADA
IMPRESSA

FLICKR JMJ RIO 2013

A

Jornada Mundial da Juventude
(JMJ) ganhou grande destaque
na mídia impressa. Jornais e revistas associados a Signis Brasil também
cobriram o evento, que reuniu mais de 3
milhões de pessoas no Rio de Janeiro (RJ)
de 23 a 28 de julho, com a presença do
papa Francisco.
De acordo com a periodicidade e linha
editorial de cada veículo de comunicação,
o tema foi abordado por meio de reportagens, testemunhos, artigos e análises sobre
as principais atividades da Jornada, seu
legado e repercussão.
A revista Rainha dos Apóstolos destacou
na edição de julho a Semana Missionária,
evento que antecedeu à JMJ, nas dioceses
brasileiras, e a preparação para a JMJ. Na
edição de setembro, teve destaque uma
das homilias do papa Francisco propondo
que se refletisse sobre a atualização da Palavra de Deus na homilia.
O Jornal Santuário de Aparecida, por ser
uma publicação semanal, deu destaque
para a JMJ em três edições. Na semana
anterior ao evento, foi publicada uma matéria apresentando curiosidades sobre o
evento, com informações sobre as jornadas anteriores. A edição distribuída durante a semana da JMJ trouxe a cobertura
de suas principais atividades, experiên-
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Jornais e revistas deram amplo
destaque para o evento que levou
milhões de jovens ao Rio de Janeiro

cias dos peregrinos e voluntários, além
da cobertura da visita do papa a Aparecida, em 24 de julho. Na semana posterior à Jornada, o jornal apresentou uma
avaliação do evento.
O legado do papa Francisco e o apelo
vocacional da JMJ foram destaques na
edição de setembro da revista Rogate,
que publicou uma reportagem especial
sobre a Jornada, com informações da
Feira Vocacional da JMJ, além dos frutos imediatos do evento, a influência das
novas tecnologias e as marcas deixadas
pelo pontífice latino-americano em sua
primeira visita apostólica.
Nas edições dos dias 24 e 31 de julho,
o Jornal Correio Riograndense trouxe a JMJ
como matéria de capa. Na primeira edição,
a manchete “Francisco chega ao Brasil com
‘o coração cheio de alegria’” , ressalta a simplicidade e a simpatia do papa já em seus
primeiros momentos em solo brasileiro.
Também trouxe informações sobre a programação da JMJ, além de análises da
teóloga Maria Clara Bingemer e frei Betto.
A multidão de mais de 3 milhões de
pessoas que lotou a Praia de Copacabana
foi a imagem da capa da edição seguinte
do Jornal Correio Riograndense, que
chamava a atenção para as palavras de
Francisco na homilia da missa de envio

da JMJ: “Papa quer jovem sem medo para
servir e Igreja na rua”. O jornal também
fez um balanço do evento com análises
de frei Betto e Leonardo Boff.
A revista Mundo e Missão abordou a
JMJ com destaque na edição de julho,
começando pelo editorial sobre o lema da
Jornada, “Ide e fazei discípulos entre todas
as nações” (Mt 28,19), além de um artigo
do arcebispo do Rio de Janeiro, dom Orani João Tempesta, no qual ele fala sobre a
expectativa do Rio de Janeiro em acolher
o evento. Já a edição de setembro deu
espaço para depoimentos de jovens que
participaram da Jornada e, dessa vez, dom
Orani refletiu sobre o pós-JMJ, apontando os jovens como “protagonistas de um
mundo novo”.
A revista Cidade Nova enfocou na edição
de julho as muitas faces da viagem de
Francisco ao Brasil, com uma abordagem
mais social e em relação às mudanças que
já estão acontecendo na Igreja desde a
eleição de Jorge Mario Bergoglio como
sumo pontífice.
A chamada de capa da edição especial
da revista Ave Maria de julho foi “O Brasil
recebe Francisco”, com uma reportagem
sobre o itinerário da primeira viagem
apostólica do papa latino-americano, informações sobre dois santuários marcos

do Brasil, Cristo Redentor e Nossa Senhora Aparecida, além de uma entrevista
com dom Orani Tempesta sobre a JMJ.
Na edição de agosto, o tema foi o legado da jornada e a missão que começa a
partir do evento.
A Revista Família Cristã deu amplo destaque para a JMJ nas edições de julho e
agosto. Em julho, foram apresentados os
preparativos do evento e a expectativa de
peregrinos e voluntários da Jornada, além
de informações culturais sobre o Rio de Janeiro. Já em agosto, uma série de reportagens especiais sobre os atos centrais da
Jornada, a diversidade cultural e regional
dos peregrinos, a dedicação dos milhares
de voluntários, a conectividade da JMJ, as
dores da juventude e a esperança trazida
pelo papa Francisco em sua passagem pela
Cidade Maravilhosa.

A edição também apresentou quem são
os jovens poloneses que irão acolher a
próxima JMJ, em 2016, na cidade de Cracóvia, além de uma reportagem sobre a
visita do papa a Aparecida e um artigo exclusivo de dom Eduardo Pinheiro, presidente da Comissão Episcopal Pastoral para
a Juventude, da CNBB, sobre a caminhada
percorrida pela Igreja no Brasil desde o pedido do episcopado para que o País fosse
sede de uma JMJ até sua realização.
A cobertura da JMJ feita pelos veículos
impressos foi um caso de convergência de
mídias, a maioria deles também se utilizou das redes sociais e de suas versões na
internet para noticiar os acontecimentos
da Jornada, estendendo as pautas para
além dos limites do fechamento das
edições, descobrindo, assim, um jeito interativo de cobrirem grandes eventos.

A cobertura
da JMJ feita
pelos veículos
impressos foi
um caso de
convergência de
mídias. Também
se utilizou das
redes sociais na
internet para
noticiar esses
acontecimentos
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Rádio na JMJ
João Carlos Romanini
RedeSul – RCR

JORNADA RADIOFÔNICA
A Rede Católica de Rádio com um grande mutirão de profissionais da comunicação,
transmitiu a Jornada Mundial da Juventude por meio das ondas das emissoras associadas
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o nosso continente”. O presidente da
RCR, João Carlos Romanini, explicou:
“Conseguimos levar a JMJ e o papa Francisco para todos os recantos do continente com colaboração e espírito de
comunidade global. A missão da RCR é
de fortalecer a ação da Igreja pelo rádio.
Creio que atingimos os objetivos propostos pelo conselho da RCR e de Signis Brasil”. Disse ele, satisfeito com o resultado
do projeto de transmissão e colaboração
das bases geradoras.
Mutirão de Comunicadores,
“Juntos num só coração”
A Rádio Catedral disponibilizou sua estrutura, nome e 31 funcionários para ser a
Rádio da Jornada Mundial da Juventude.
Usando o slogan: ”Todos juntos num só
coração”, recebeu os 48 jornalistas redatores, apresentadores, fotógrafos das bases

geradoras. Essa equipe foi acolhida pelos
profissionais cariocas.
Nas sedes das redes regionais estavam
mais uma centena de profissionais que
se encarregavam de colocar no ar e redistribuir as transmissões do pool geradas a partir do Rio de Janeiro. Era tarefa
desses profissionais multiplicar no “AR”,
no rádio e nas redes sociais e internet o
que se passava na Jornada Mundial da
Juventude. Eles foram os contadores de
histórias de tudo o que se passava no Rio.
Acordando cedo, dormindo tarde, enfrentando chuvas e mudanças de trânsito
e transporte, num fluxo de 4 milhões de
pessoas, desconhecendo geograficamente
a cidade carioca, mesmo assim os jornalistas não mediram esforços para entregar e
narrar os fatos da JMJ2013.
A jornalista e coordenadora de programação da Rádio Catedral FM do Rio
FOTOS: ARQUIVO RCR

D

esde que foi confirmada a Jornada Mundial da Juventude (JMJ)
no Rio de Janeiro (RJ), iniciaram as mobilizações para a transmissão
do maior evento da Igreja. Com o slogan
“Fortalecer, por meio do rádio, a Igreja
Católica no Brasil”, a Rede Católica de
Rádio (RCR) assumiu a missão durante a
Jornada Mundial da Juventude de levar o
acontecimento para todo o Brasil e América Latina.
Como a geradora de conteúdos e programação da JMJ, a RCR delegou a responsabilidade à Rádio Catedral, no Rio
de Janeiro, para ser a geradora de programação para mais de mil emissoras de rádio em todo o país e América Latina. Isso,
a partir das suas bases geradoras brasileiras que fazem parte da RCR, as redes:
Aparecida de Comunicação (SP), Rede
Milícia SAT (SP), Rede Difusora (GO),
Rede Canção Nova (SP), RedeSul de Rádio (RS), Rede Evangelizar É Preciso (PR),
Rede Pai Eterno (GO). E ainda com uma
parceria com a Associação Latino-Americana de Educação Radiofônica (ALER),
em Quito, Equador, que também formou
uma rede de aproximadamente 500 emissoras de língua espanhola para os países
da América Latina e Caribe.
A RCR disponibilizou sistema de transmissão ao vivo via internet que garantiu
a distribuição para emissoras, disponibilizou também o site www.rcr.org.br para
distribuição de conteúdos em áudios que
foram utilizados da programação local.
O secretário-executivo da ALER, Pedro
Sánchez, disse: “Esta experiência nos exigiu uma nova forma de colaboração que
serviu para fortalecer a radiodifusão educativa, popular e evangelizadora em todo

Equipe de produção de conteúdos do grupo Rede Católica de Rádio na JMJ Rio2013

de Janeiro, Fátima Lima, 36 anos, bem
como alguns profissionais, disse: “O coração do mundo bateu aqui!”. Essa frase
sintetiza exatamente o que aconteceu no
Rio de Janeiro: povos, nações, línguas se
reuniram para falar a linguagem do amor,
da união, da alegria de quem tem Cristo
no coração. E foi o que estamos fazendo,
trabalhamos para que fosse levado aos
ouvintes das rádios, coligadas à RCR, o
que acontecia no “coração do mundo”.
Desde o início deste ano, foram dias intensos com o intuito que se construísse
uma programação para proporcionar uma
cobertura completa e total do maior evento católico do Brasil.
Para Armando Teixeira Junior, jornalista
da Rádio Imaculada Conceição de Atibaia
(SP), da Rede Milícia SAT, “o trabalho foi
desafiador, foram dias de muitas graças,
na companhia de profissionais competentes e de grande coração. Tempo de
aprendizado para todos os que estavam
no pool. Nenhuma métrica seria capaz
de enumerar, descrever, o que vivemos e
experimentamos. Dias de um amor sem
medidas”, explica o profissional.
A jornalista e apresentadora Ana Lucia
Jacomini, da Rádio Alvorada de Marau
(RS), disse que “estar longe de casa, da
família, do ambiente cômodo das nossas
emissoras, em uma cidade grande, em
um evento grandioso, para onde os olhos
do mundo estavam voltados, foi uma experiência que irei carregar para o resto
da vida como lição de humildade, engajamento e do quanto as boas notícias do
jornalismo atraem, sim, leitores, ouvintes
e espectadores” finaliza.
Andresa Custódio, da Rádio Aparecida
(SP), disse que, ter participado de uma

Marcos Beltramin, jornalista de Signis Brasil; ao centro, Fátima Lima, coordenadora
de programação da Rede JMJ de Rádio, e Robson Alencar, locutor da Rádio Catedral

equipe de profissionais voltada exclusivamente para a cobertura de um grande
evento, como a Jornada Mundial da Juventude, “foi uma experiência enriquecedora
do ponto de vista profissional e pessoal.
Tivemos a oportunidade de desempenhar
nossas atividades de diversas maneiras e
de estreitarmos os laços com os demais
profissionais da Rede Católica de Rádio”,
justifica.
O repórter do papa
Ter acompanhado o pontífice no Brasil
foi mais um capítulo de uma história que
iniciou em março, ainda no Vaticano, para
o jornalista Tales Giovani Armiliato, 34
anos, integrante da equipe de jornalistas
da RCR. Armiliato foi o repórter enviado
pela RCR para divulgar todas as informações e a eleição do conclave que escolheria, em 13 de março, o então cardeal
argentino Jorge Bergoglio como o novo
papa, depois da renúncia de Bento XVI.
Após escolha do novo pontífice no Vati-

cano e o anúncio da Santa Sé confirmando a vinda do papa Francisco ao Brasil
para a JMJ, “o trabalho do Tales passaria
a ser fundamental, e as emissoras que integraram as transmissões da RCR durante
a escolha do papa no Vaticano também
solicitaram que ele fosse o profissional
que acompanhasse a agenda do pontífice
durante a JMJ no Brasil”, completa a vicepresidente da RCR, Angela Morais.
No dia 21 de julho, o repórter recebia
no Rio de Janeiro sua escala de atividades
prevendo os compromissos do papa Francisco e, consequentemente, a indicação
de muito trabalho até o fim da JMJ. “A
agenda do papa foi intensa durante a sua
estada no Brasil. Tales já conhecia o jeito
do pontífice lidar com as situações e o
grande público: um carinho constante. “O
papa sempre quebrou os protocolos e, às
vezes, até atrasou o cronograma de atividades. Essa, aliás, será uma bandeira de
seu pontificado: estar próximo do povo”,
completa o repórter.
SETEMBRO DE 2013 signisBrasil 11

TVs na JMJ
Elisangela Cavalheiro
A12.com

JORNADA TELEVISIVA

ANA LUISA

As emissoras de TVs de orientação católica uniram esforços na cobertura da JMJ Rio2013

A

Jornada Mundial da Juventude
(JMJ) 2013, no Rio de Janeiro
(RJ), oportunizou uma das maiores coberturas da TV brasileira dos últimos tempos. Sendo a primeira viagem
apostólica internacional do papa Francisco e um evento de grandes proporções,
tanto pela extensa programação, como
pelo gigantesco número de envolvidos,
a mobilização das grandes emissoras brasileiras foi imprescindível para que uma
cobertura completa e profissional acontecesse.
Em suas intervenções, papa Francisco
fez várias vezes menção à “cultura do encontro”. A cobertura realizada pelas emissoras comerciais e de orientação católica
congregou os esforços de cada uma para
o sucesso da “jornada televisiva”.
12 signisBrasil SETEMBRO DE 2013

Para as emissoras católicas, esse esforço conjunto foi um momento privilegiado de evangelização. De acordo com
o diretor de comunicação da Jornada
Mundial da Juventude, padre Márcio
Queiroz: “Tratou-se de um momento
importante de evangelização. A organização da JMJ é muito agradecida a todas as emissoras de TV, pois foi através
deste empenho que o Brasil e o mundo
conheceram um pouco mais de Deus e
da Igreja Católica. O maior ensinamento que tiramos disso é que, quando trabalhamos unidos, somos mais fortes”.
O pool de TVs foi formado pelas emissoras comerciais: Globo, Sistema Brasileiro de Televisão (SBT), Rede Record,
Band, Rede TV, TV Cultura e Empresa
Brasil de Comunicação (EBC) e o Portal

Terra e Estadão, e pelas de orientação
católica: Rede Vida, TV Aparecida, Canção Nova e Rede Século 21.
O gerente de operações da TV Globo
e coordenador do pool da JMJ, Fernando
Gueiros, em mensagem de agradecimento
às emissoras, considerou o profissionalismo na cobertura e destacou o resulta-

Cerca de 120
países receberam
imagens ao vivo
produzidas pelas
TVs católicas

Análise pós-cobertura
O diretor-geral da TV Aparecida, padre Josafá Moraes C.Ss.R., destacou que
a emissora obteve inúmeros ganhos dedicando totalmente a sua grade de programação. “Nós fizemos a transmissão
inteira de tudo o que aconteceu com o
papa com cerca de 12 horas de programação ao vivo. Os números de audiência e de relacionamento nas redes sociais
superaram nossa expectativa em índices
nunca alcançados anteriormente. Foi um
sucesso total que nos posicionou com
uma cobertura profissional de excelente
qualidade.”
O diretor artístico da TV Canção Nova, Gilberto Maia, analisou que a cobertura da JMJ Rio2013 foi a mais ampla
realizada pela emissora em toda a sua
história. “Foi uma experiência muito
gratificante, pois estavam envolvidas as
principais emissoras do País. Além de
ratearmos os custos, cada emissora foi
responsável por gerar as imagens em determinado período do evento. Isso contou muito, pois tornou imprescindível
a participação, união e responsabilidade
de todos para garantir as melhores imagens do Santo Padre”, avaliou.
O diretor da Rede Vida, Monteiro
Neto, constatou que a emissora superou
a expectativa no pool: “A Rede Vida foi
a segunda maior contribuição de conteúdo para o pool. Superamos muito as
expectativas, fizemos uma das maiores
coberturas da TV brasileira dos últimos

THIAGO LEON

do “impecável” como fruto da união de
todas as emissoras. “O trabalho de vocês
todos, junto a suas respectivas equipes,
foi de uma qualidade, abrangência e impacto que, sem medo de exagerar, reforça e engrandece a imagem da televisão
que produzimos aqui no Brasil. Na minha memória, pessoal e profissional, fica
o registro do que foi possível alcançar:
um trabalho absolutamente impecável”,
avaliou Gueiros.

Redes de televisões de orientação católica se uniram na transmissão da JMJ Rio2013

tempos. Nossa audiência foi firme e
constante durante todo o evento e, se
tivemos um bom resultado em São Paulo (SP), isso nos leva a crer que nossa
audiência no interior foi ainda maior”.
Outra emissora a contribuir com o
pool, a Rede Século 21, avaliou o esforço
de sua equipe na cobertura da Via-Sacra. “Ficou sob nossa responsabilidade o
evento mais difícil de ser realizado. Além
da dificuldade técnica, o evento seria
marcado pela questão artística, já que
envolveria dramaturgia, deslocamentos

e sonoplastia sincronizados ao longo do
percurso”, disse o diretor, José Maria.
Para a emissora que já havia participado
do pool dos papas João Paulo II e Bento
XVI, dessa vez não foi diferente. “Para
nós, foi mais uma grande experiência”,
completou.
Cerca de 120 países receberam as
imagens ao vivo. Segundo padre Márcio
Queiroz, “este número parece muito emblemático para percebermos a grandiosidade e a potencialidade de nossas emissoras quando unimos forças”, finalizou.

A cobertura das TVs nas redes sociais
Projeto especial para a cobertura da JMJ Rio2013 nas redes sociais
TV Aparecida
A TV Aparecida utilizou durante a sua cobertura a hashtag #seguindo
papa, que, segundo o diretor padre Josafá Moraes, foi a terceira mais citada nas redes no dia 24 de julho.
Rede Vida
Com a campanha Curta a Vida, Curta o Papa, a emissora obteve resultados satisfatórios, destacou Monteiro Neto. “Foi uma campanha extremamente bem-sucedida.”
Canção Nova
O projeto #tamujunto foi o nome utilizado durante toda a JMJ pela Canção Nova. A participação pelas redes foi intensa durante toda a programação, destacou Gilberto Maia.
Rede Século 21
A Rede Século 21 utilizou a hashtag #rs21najmj. “Trabalhamos com a divulgação e a cobertura em tempo real pelo nosso Portal RS21, um alcance
acima da média,” ressaltou Natalia Capell, coordenadora de publicações.
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Seminários conteúdos

Marcos Beltramin
Signis Brasil

MÍDIAS CATÓLICAS
SIGNIS BRASIL

Dinamismo da evangelização numa sociedade em mudança foi tema discutido, entre os
associados de Signis Brasil, no 1 Seminário para Produtores de Conteúdo de Mídias Católicas

Frei João Carlos Romanini, professora
Brenda Carranza e irmã Helena Corazza

S

ignis Brasil, em parceria com um
grupo de impressos associados, realizou, em São Paulo (SP), o I Seminário para Produtores de Conteúdo de
Mídias Católicas, nos dias 2 e 3 de maio.
Desse Seminário participaram, aproximadamente, 80 comunicadores repre-
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sentantes de várias mídias católicas de
todo o Brasil. O tema para o seminário
foi Dinamismo da evangelização numa sociedade em mudança.
Diante da necessidade de refletir sobre
que tipo de comunicação estamos produzindo, neste contexto de mudanças e

de como manter os valores cristãos e a
dimensão profética, um grupo de impressos, associados de Signis Brasil, propôs
um seminário formativo.
A presidente de Signis Brasil, irmã
Helena Corazza, fez a abertura do I Seminário e salientou o objetivo do tema

central, o de refletir sobre o dinamismo
da evangelização numa sociedade em
mudança. “Estamos numa sociedade em
mudança – mudança de época, de civilização, de modos de viver e compreender a sociedade e também a religião. E
quem é produtor de conteúdos em mídias católicas, sobretudo, precisa se dar
conta da mudança, compreender o contexto contemporâneo e ter novas linguagens para poder continuar a falar e ser
compreendido pelos interlocutores. O
dinamismo envolve muitos desafios à
evangelização.”
A diretoria de Signis Brasil, padre César Moreira, vice-presidente, e Antônio
Celso Pinelli, secretário; frei João Carlos
Romanini, presidente da Rede Católica
de Rádio (RCR), e Ângela Morais, vicepresidente; a diretora do Serviço à Pastoral da Comunicação (SEPAC), irmã
Maria Celeste Ghislandi, estavam presentes no seminário, que foi transmitido
ao vivo pela internet, com os serviços de
Paulinas TV.
O primeiro painel, com o tema “Mudanças Culturais e Religiosas”, teve a assessoria da professora dra. Brenda Carranza, socióloga, docente na Pontifícia
Universidade Católica, PUC/Campinas
(SP), e a coordenação da mesa ficou
para o frei João Carlos Romanini.
A professora Brenda destacou durante
a palestra, “que falar de comunicação e
falar de comunicação social, neste momento, é refletir qual é o lugar de mídias
confessionais, qual é o lugar de mídias
alternativas, em um mundo altamente
concorrencial, e como ler as mudanças
culturais”. Brenda pergunta: Qual é o
cerne das mudanças culturais? “Estas
mudanças culturais, o que debatem, o
que elas trazem de novo e o que trazem
como conflitos, podem ajudar os meios
alternativos a pensarem como se localizar diante dessas notícias, diante dos
fatos, dos acontecimentos. Porque você
não reproduz acontecimentos, a mídia

Não é a Igreja que tem de trazer a comunicação
para dentro de si. A Igreja é que tem de emergir,
ir ao que está acontecendo na sociedade, para
realizar o diálogo entre fé e cultura
Irmã Joana T. Puntel

não reproduz acontecimentos, a mídia
interpreta acontecimentos. Quando falamos de cultura midiática, nós estamos
discutindo qual é a maneira de ver o
mundo e como interpretar este mundo”,
explicou.
O jovem Valter Hugo Muniz, do jornal
O Transcendente, da Editora Mundo Missão, disse: “Percebi a pertinência deste
seminário, dos assuntos tratados, principalmente para nós, que somos de mídia
católica e que, às vezes, temos a tendência de nos fecharmos nas verdades que
procuramos, de maneira unilateral, apresentar para os nossos assinantes, para as
pessoas que recebem os nossos produtos.
O dinamismo é a consciência de que as
mudanças acontecem e que somos responsáveis por essas mudanças, precisamos ser protagonistas desse dinamismo
e não só espectador”.
Para a jornalista e editora da revista
Cidade Nova, Fernanda Pompermayer,
“está sendo muito oportuno este seminário, porque a revista Cidade Nova faz
parte do grupo de impressos, associados
a Signis Brasil. Pensamos juntos com
este grupo a realização do seminário. Há
dois aspectos que me parecem muito
positivos: o primeiro é de conceber,
trabalhar e realizar juntos um evento. É
uma experiência de unidade, comunhão
e participação e, por si só, já é positiva.
O outro é o de pensarmos juntos e refle-

tirmos acerca da mesma realidade sobre
vários temas, a convivência é uma coisa
muito rica e nós, na Igreja, temos essa
riqueza”. Continuou Fernanda, “estamos
sendo acolhidos no Serviço à Pastoral da
Comunicação (SEPAC), então estamos
na casa por excelência da comunicação
católica, toda a estrutura, a acolhida das
Irmãs Paulinas. E também somos abençoados pelo carisma paulino, que é específico para esses desafios que estamos
vivendo hoje”.
O segundo painel realizado no seminário, com o tema “Modelos de Igreja e
desafios à evangelização”, foi palestrado
pelo prof. dr. frei Luiz Carlos Susin,
Ofcap, teólogo, docente na PUC-RS, e
coordenado por Fernando Geronazzo,
jornalista do Grupo Paulinas Revistas.
O frei Susin, um teólogo renomado,
com muitas publicações nacionais e internacionais, explicou que a mídia católica
é certamente um instrumento de ponta
na evangelização. “Se dissermos que ela
é católica, temos que entender que sobretudo ela é uma forma de evangelização. Para entendermos a evangelização,
precisaríamos também enquadrar, de
alguma forma, diferentes propostas de
evangelização, e verificar quais destas
propostas seriam as mais viáveis e mais
eficazes, sobretudo do ponto de vista da
evangelização. Digamos, por ordem de
consequência, os meios de comunicação
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Marcos Beltramin
Signis Brasil

No seminário também houve trabalhos por grupos de interesse e encaminhamentos de propostas entre os comunicadores, na plenária. Os grupos formados foram: Impressos; Rádio/webradio/
Rádios comunitárias; TV/Vídeo/WebTV;
Internet/Site; Redes Sociais.
Na conclusão do I Seminário, a presidente de Signis Brasil, irmã Helena Corazza, disse: “Foi uma grande conquista,
mostrou que a produção de conteúdo é

uma das grandes necessidades que nós
temos. Então, eu vejo de forma muito
positiva e fiquei contente com o seminário e com a alegria das pessoas. Percebi que cada um aproveitou para si o que
havia de mais importante e, sobretudo,
despertou essa necessidade da união, do
compartilhamento, da troca de experiências; muita juventude estava presente no
seminário, e isto gera grande esperança
no contexto das mídias católicas”.

Participantes do Seminário para Produtores de Conteúdos de Mídias Católicas.
FOTOS SIGNIS BRASIL

são evangelização e precisamos entender
isso em uma estrutura de fundo para sabermos por onde evangelizar”, concluiu
o teólogo.
Durante a programação, Signis Brasil
homenageou veículos de comunicação
católicos que celebraram datas comemorativas. Há alguns jornais e revistas que
já são centenários, outros fazem 90, 80
anos, outros organismos 30 anos. É a
hora do reconhecimento e do estímulo,
pois a evangelização e a catequese no
Brasil, desde o fim do século 19, caminharam graças à colaboração de grupos
de religiosos e religiosas que se empenharam, iniciando com a imprensa.
O terceiro painel abordou o tema sobre a “A comunicação como espaço de
evangelização”, cuja palestra foi proferida pela professora dra. irmã Joana Puntel, fsp, jornalista, doutora em Ciências da
Comunicação, docente e pesquisadora na
área de Igreja e Comunicação. A coordenação do painel foi realizada por Fernanda
Pompermayer.
O objetivo central da palestra está
dentro de uma composição, que se integra, explicou irmã Joana, “o primeiro
dia do seminário foi dedicado ao panorama da sociedade em transformações e
depois pensamos, então, como a Igreja
se movimenta dentro deste panorama.
Há vários modelos de tipos de Igreja,
como foi abordado na palestra do frei
Susin, mas especificamente em relação
à comunicação, esta comunicação tem
como espaço de evangelização, de acordo com o professor Susin, as transformações sociais, culturais e depois os tipos de Igreja que nós temos”. O que nós
vamos fazer nesse abraço, nessa integração necessária da evangelização com
a comunicação? Qual é o ponto, o eixo
central? Segundo irmã Joana, “não é a
Igreja que tem de trazer a comunicação
para dentro de si e dizer olha o paradigma é esse, vamos viver assim. A Igreja é
que tem de emergir, ir ao meio do que
está acontecendo na sociedade, para realizar o diálogo entre fé e cultura”.

Frei Luiz Carlos Susin falou sobre os modelos de Igreja e desaﬁos à evangelização,
e o jornalista Fernando Geronazzo, do Grupo Paulinas Revistas, coordenou a mesa
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Homenagem Signis

ara uma Cultura de Paz, durante
o I Seminário para Produtores de
Conteúdo de Mídias Católicas, de 2
a 3 de maio de 2013, Signis Brasil prestou
homenagens para manifestar seu reconhecimento às mídias católicas pelo caminho

feito ao longo dos anos. Por meio delas, é
possível trazer à memória quanto as mídias católicas foram e são importantes na
formação do catolicismo brasileiro.
A cerimônia de homenagens aconteceu
no Auditório Paulo Apóstolo, em São Pau-

lo (SP). A entrega foi feita pela presidente
e pelo vice-presidente de Signis Brasil:
irmã Helena Corazza e padre César Moreira. O grupo Cantores de Deus abrilhantou
o momento, com o apoio do Grupo Paulinas Revistas e Paulinas-COMEP.

Sistema Canção Nova de Comunicação,
em Cachoeira Paulista (SP). Prêmio recebido por Valdenia Vieira, diretora artística.

Rádios Xavantes de Ipameri (GO), Soledade (RS) e jornal Correio Riograndense,
Caxias do Sul (RS). Recebeu o prêmio frei
João Carlos Romanini.

Associação Milícia da Imaculada, de São Bernardo do Campo (SP). O prêmio foi recebido
por Jorge Lorente, produtor e apresentador.

Revista Rogate. O diretor-geral padre Geraldo Tadeu Furtado recebeu o prêmio.

Revista Mundo e Missão. O prêmio foi
recebido por Pedro Miskalo, redator.

Jornal Santuário de Aparecida. Prêmio
recebido pelo repórter Eduardo Gois.
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Irmã Maria Celeste, diretora do SEPAC
Paulinas, São Paulo (SP), recebeu o prêmio.

Rádio Aparecida, Aparecida (SP). Recebeu o Rádio Aurora de Guaporé (RS). Prêmio
prêmio padre Willian, diretor.
recebido pelo padre Sérgio Gheller.

Rádio Difusora, de Goiânia (GO). Prêmio
recebido pela vice-presidente da RCR,
Angela Morais.

Revista Cidade Nova, São Paulo (SP).
Prêmio recebido pela editora-chefe,
Fernanda Pompermeyer.

Jornal de Opinião, de Belo Horizonte
(MG). Recebeu o prêmio a diretora
Claudia Siqueira Caetano.

Rádio Excelsior (BA). Prêmio recebido
por José Trindade, diretor comercial.

Jornal Mundo Jovem, Porto Alegre (RS).
Prêmio recebido por Rui Antonio, redator.

Paulinas Rádio, São Paulo (SP). Irmã
Noemi Dariva, diretora, recebeu o prêmio.

Revista Família Cristã, São Paulo (SP).
Irmã Osnilda Lima recebeu o prêmio.

Revista Ave Maria, São Paulo (SP). Padre
Luis Erlin, diretor, recebeu o prêmio.

Revista Rainha, Porto Alegre (RS). Padre
Judinei Vanzeto, diretor, recebeu o prêmio.
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Assembleia ALC
Helena Corazza, fsp
Signis Brasil - SEPAC

AMÉRICA LATINA E CARIBE
Assembleia de Signis reúne em Quito, no Equador, associados da América Latina e Caribe
para a partilha de ações nos diversos países em favor da comunicação na Igreja Católica
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Q

uito, Equador, foi sede da assembleia que acolheu delegados
de 13 países da América Latina e
do Caribe, dentre eles, o Brasil, dos dias
1o a 3 de agosto, com a finalidade de
se encontrarem e conhecerem as ações
que estão sendo realizadas nos diversos
países em favor da comunicação na Igreja. Do Brasil, participamos frei João
Carlos Romanini, presidente da Rede
Católica de Rádio (RCR), e eu, como
delegada de Signis Brasil.
No início da assembleia, o vice-presidente de Signis, o cubano Gustavo Andújar, fez a apresentação. Em seu diálogo
com os participantes, pontuou a missão
da associação e a definiu como uma rede
de comunicadores católicos, ou seja, universal, que precisa cultivar grande sinergia. Mostrou que esta associação mundial
se organiza, por continentes: América do
Norte, América Latina e Caribe, Pacífico,
Europa, África, Ásia e com associados internacionais. O vice-presidente afirmou
que Signis é uma rede de comunicadores
católicos. Em sua palestra, foi enfático em
dizer que importa ter uma identidade clara:
“Somos católicos e somos profissionais da
comunicação”. Signis é uma associação
laical, mesmo que haja nela presbíteros,
religiosas e religiosos. Os associados são
pessoas que “têm um pé na Igreja e um pé
no mundo, servem a Igreja mediante seu
trabalho profissional para uma Cultura de
Paz”. Signis são seus membros.
Mensagens foram acolhidas, como a
do presidente do Pontifício Conselho para as Comunicações, dom Claudio Ma-

Participantes da Assembleia de Signis da América Latina e Caribe no Equador

ria Celli, mediante videoconferência. Em
sua mensagem, dom Claudio retomou o
tema da “missão continental”, Documento
de Aparecida e diversos ensinamentos do
papa Francisco, pedindo que os comunicadores sejam promotores da Cultura
do Encontro: “Instaurar e promover uma
cultura do encontro com os demais, a
partir da fé que nasce do encontro pessoal com Jesus”. Retomando o que disse
o papa, na Jornada Mundial da Juventude
2013, somos “chamados a comunicar
Cristo nas periferias existenciais”. Finalizou sua mensagem com um envio, “que
os comunicadores católicos da América
Latina e do Caribe sejam verdadeiras testemunhas do Ressuscitado.

O presidente do Departamento de Comunicação do Conselho Episcopal LatinoAmericano (Celam), dom Adalberto Martinez Flores, também enviou sua mensagem
aos participantes, lembrando a importância da comunicação. Entre suas recomendações, enfatizou a necessidade de “dar
impulso à formação para a comunicação,
que vai para além de educar para os meios.
Trata-se de entender e viver a comunicação em seu sentido mais pleno e mais
profundo, com suas raízes antropológicas,teológicas e eclesiais. Os jornalistas e
comunicadores católicos, neste contexto,
devem se constituir em líderes dos processos comunicativos a serviço do Evangelho”. A diretora de Comunicação e

Imprensa do Celam, Susana Nuin Nuñez,
também enviou sua mensagem falando de
“novos comunicadores para novos tempos na América Latina”.
O primeiro dia da assembleia foi dedicado aos relatórios dos vários países membros de Signis. Observa-se que a maioria
dos países marca presença em festivais de
cinema ou trabalha com educação audiovisual nas escolas. O Brasil apresentou o
relatório dos dois anos e meio de atuação,
em projetos de implantação da estrutura,
constituição dos membros e setores, sus-

tentabilidade, relações institucionais, comunicação, articulação e formação.
Uma missão da assembleia foi a revisão
dos estatutos e a criação de Signis América Latina e Caribe, para eleger a nova
diretoria representativa. Após discussões
e discernimento, os 12 delegados com
direito a voto elegeram para presidente,
Monica Villanueva, jornalista do Peru; e
para vice-presidente, Rocco Oppedisano, vice-presidente de Signis Argentina,
professor universitário e cineasta. Foram
eleitos também os diretores: Jorge Bazan,

do Paraguai; Cesar Arellano, do México;
Frank Perez, da República Dominicana; e
Marianela Pinto, do Equador. Para diretores suplentes: Jorge Villa, Cuba; frei
João Carlos Romanini, Brasil; Alejandro
Caro, Chile; padre Rolando Street, Equador; e Elizabeth Gatti, Argentina. Representando a Sub-Região do Caribe, Mike
James, Trinidad e Tobago.
Signis Brasil prepara-se para a 1a Assembleia dos Associados, que acontecerá
em São Paulo (SP), de 22 a 24 de novembro de 2013.

PRIORIDADES ASSUMIDAS PELA ASSEMBLEIA DE SIGNIS ALC
1. Acompanhar e promover a renovação da Igreja e da
comunicação católica à luz do Documento de Aparecida, os
ensinamentos do papa Francisco e em comunhão com nossas conferências episcopais, o Conselho Episcopal LatinoAmericano (Celam) e o Pontifício Conselho das Comunicações Sociais (PCCS).
2. Animar e consolidar a organização e os comunicadores
católicos em todos os nossos países, abrindo nossas associações a todos os comunicadores que tenham interesse
em compartilhar suas experiências e saberes e estejam
dispostos a participar de processos colaborativos, promovendo uma comunicação inspirada nos valores humanos e cristãos no mundo.
3. Atender com prioridade as associações com diﬁculdades e os comunicadores em países onde ainda não
temos presença. Da mesma forma, favorecer que as ações
e projetos desenvolvidos tenham critérios de equidade em
sua concretização, levando em conta as diversas regiões
geográﬁcas.
4. Promover, conjuntamente com nossa associação mundial SIGNIS, uma comunicação para uma Cultura de Paz,
“criando imagens com as novas gerações” e incorporando
jovens, adolescentes, meninas e meninos nas atividades de
nossas associadas nacionais e nos meios de comunicação;
a partir de seus valores, desejos, linguagens e reivindicações. Nutrir-nos de sua espontaneidade, criatividade e
formas novas de comunicação e participação.
5. Aprofundar os processos de informação e de participação das associadas na ﬁscalização e tomada de decisões
institucionais. Socializar e promover o intercâmbio de experiências de trabalho de nossas associadas, a partir de uma
atitude de humildade e autocrítica que nos permita reconhecer nossas debilidades e fortalecer nossas potencialidades.

6. Fortalecer o trabalho das redes de comunicadores
solidários em cada um de nossos países e em nível regional e mundial: Educomunicação, Rádio-Evangelização,
Cinema e espiritualidade, Cinema e cidadania, Teologia e
comunicação, Jovens comunicadores e outras que sejam
necessárias.
7. Trabalhar em estreita coordenação e colaboração
com os departamentos de comunicação das Conferências
Episcopais, o Conselho Episcopal Latino-Americano (Celam),
a Rede de Informática da Igreja na América Latina (RIIAL),
assim como com as redes continentais de comunicação
como ALER, WACC, ALAI e todas as pessoas e instituições
interessadas em colocar a comunicação a serviço de nossos
povos, nacionalidades e culturas.
8. Incidir no desenho e implementação de políticas
públicas relacionadas com a comunicação social e com
os direitos fundamentais das pessoas, das culturas e da
natureza.
9. Promover o desenvolvimento das experiências de
economia solidária, trabalhos nas comunidades eclesiais
de base, testemunhos de defesa da dignidade humana,
formas de organização, mobilização cidadã e democracia
participativa.
10. Atualizar nossos conhecimentos e saberes de acordo
com os novos tempos, novos conceitos, novas tecnologias,
novas linguagens e as novas exigências que a Igreja e a
sociedade têm hoje.
11. Desenvolver na região e em cada um de nossos países
uma estratégia comunicacional que permita o posicionamento corporativo do nosso novo nome ou marca institucional: SIGNIS-ALC. Isso deverá ser expresso nas comunicações
oﬁciais, sítios web, papel de expediente, produções e outros.
Assembleia
de SIGNIS-ALC
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NOVAS EMISSORAS NA REDE
A missão da Rede Católica de Rádio é contribuir para a educação, cultura e cidadania,
tendo em vista o bem comum das emissoras associadas e a partilha de conteúdos

A
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Rede Católica de Rádio (RCR)
quer contribuir para a comunicação da Igreja a partir da prática
da comunhão e da partilha entre as emissoras católicas do Brasil. Por isso a RCR
investiu em um projeto para compartilhar conteúdos de produção das emissoras, dando apoio para a programação
das rádios. Trata-se de um site exclusivo
e personalizado, sem custo de produção
ou de hospedagem. O site oferecido às
emissoras vem com uma área administrativa de uso exclusivo, onde são postados os conteúdos e notícias locais ou da
região de abrangência da rádio. A filosofia e linha editorial do site deverá ser
local e voltada para a sua área de cobertura. Trazemos a informação de algumas
emissoras que já fazem uso do site.

Rádio Dom Bosco (RDB) FM
A RDB tem como lema “A rádio que
faz parte da sua vida”. A emissora está
presente na vida e nos lares de milhões
de ouvintes, levando educação, evangelização e cultura. Foi criada em 1997, funcionando como rádio comunitária. Na
época, padre Sebastião Alves da Silveira,
um Salesiano responsável pela direção
da emissora, buscava perante os órgãos
regulamentadores de radiodifusão a concessão para a emissora funcionar como
rádio educativa.
Na busca da regularização, surgiu a
necessidade da criação de uma fundação
mantenedora. Assim, em 1998 nasceu a
Fundação Educacional Salesiana Dom
Bosco, instituição de natureza jurídica,
sem fins lucrativos, ligada à Congrega-

Rádio Dom Bosco FM, Fortaleza (CE)
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A Rede Católica de
Rádio contribui para
a comunicação da
Igreja a partir da
prática da comunhão
e da partilha
ção dos Salesianos de Dom Bosco. Atualmente, a emissora opera com 5 quilowatts
(kW) de potência. Dados de institutos de
pesquisa apontam que a Rádio Dom Bosco está entre os veículos de comunicação
mais ouvidos em Fortaleza (CE), região
metropolitana e municípios vizinhos. Nacionalmente, está entre as rádios mais
ouvidas ou acessadas via web. Em agosto
de 2013, lançou sua nova programação.
Conteúdos que valorizam educação, cultura, relações familiares e promoção dos
direitos. Dois noticiários são veiculados
diariamente, sendo um deles uma parceria com a Rede Católica de Rádio, o Jornal
Brasil Hoje, apresentado às 7 horas. Outro diferencial é o programa Rádio Criança, produzido e apresentado por um
grupo de crianças da comunidade do
bairro Joaquim Távora. Para acompanhar: http://fmdombosco.org/

Rádio São José FM, Macapá (AP)

Rádio São José FM
A emissora pertence à Diocese de
Macapá (AP). Ela é um meio de evangelização do povo amapaense e uma idealização de dom João Risatti, bispo de
Macapá (1993-2003), que não se cansou
de medir esforços para que pudesse colocar no ar uma rádio católica local. A
rádio tem abrangência em, pelo menos,
5 dos 16 municípios do Amapá, além de
ilhas do estado do Pará, especialmente
nos municípios de Afuá, Breves, Chaves
e Gurupá. Atinge, ainda, o mundo inteiro pelo site (www.saojosefm.com.br),
onde é transmitida toda a programação
ao vivo. Possui uma diversidade de programas, em sua maioria voltada para
a evangelização, cidadania, educação,
saúde, esporte, lazer e cultura. Aproximadamente, 80% da grade de programação é produção local, e o restante é
em cadeia com a Rádio Imaculada, do
Grupo Milícia SAT; com a Rádio Evangelizar É Preciso, além de usar a produção
jornalística da RCR, a qual faz parte e
comunga dos mesmos ideais. Site http://
saojosefm.com.br/
A Rádio Excelsior AM
É uma emissora da Fundação Dom
Avelar Brandão Vilela, instituição vin-

culada à Arquidiocese de Salvador (BA).
Sendo a única emissora genuinamente
católica, situada na Região da Grande
Salvador, composta por dez municípios
que abrigam uma população residente de
3,8 milhões de habitantes. Sua cobertura
atinge mais de 200 municípios, aproximadamente 50% do território baiano.
Pelo alcance de suas ondas, ou pela internet no www.am840.com.br, é ouvida
em outras partes do Brasil e no exterior.

A missão é ser instrumento na formação da consciência e na promoção da
cidadania, da dignidade humana, da solidariedade, da justiça e da paz. A Rádio
Excelsior tem o compromisso de promover o desenvolvimento integral da pessoa humana, a partir de uma ação social
libertadora, fundamentada nas Sagradas
Escrituras e no Magistério da Igreja. O
maior patrimônio da Rádio Excelsior é
a sua credibilidade junto ao público ouvinte nesses praticamente 70 anos de existência.
Em 2001, o cardeal arcebispo dom Geraldo Majella Agnelo deu início ao Programa de Qualificação Técnica e Modernização, da Rádio Excelsior, com a inauguração do novo transmissor, em estado
sólido, importado do Canadá. Também
foi implantado o novo sistema operacional
digital da emissora e introduzidas profundas alterações na grade da programação,
focada na interatividade e ênfase na evangelização, jornalismo, esportes e prestação
de serviços. Site http://excelsior.rcr.org.br/

Entre em contato com a
rcr@rcr.org.br e tenha o site
de sua emissora sem custo.

Rádio Excelsior, (AM), Salvador (BA)
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E SEJA
SÓCIO DE

A comunicação para uma Cultura de Paz

S

ignis Brasil é uma associação católica de comunicação, fundada no
dia 2 de dezembro de 2010, com
estatutos aprovados pela assembleia da
UNDA/Br, em Curitiba (PR). É reconhecida pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) e filiada a Signis
Mundial. A organização é mundial, continental – América Latina e Caribe – e
nacional.

quer dizer “onda”, na Alemanha; e União
Católica Internacioal de Imprensa (UCIP),
na Bélgica.
Com a convergência das mídias, os organismos da Igreja, em nível mundial,
passaram a repensar sua organização e
articulação relativa à comunicação. Nesse sentido, Signis Mundial foi criada em
2001 com a fusão da OCIC e da UNDA
e está presente em 140 países.

Missão
Animar, unir e congregar todos os
meios de comunicação católicos e de inspiração cristã do País e a formação de
comunicadores, para que vivenciem seu
carisma em colaboração, em vista dos
objetivos comuns.

Organização
Uma diretoria eleita por três anos;
membros associados, tanto instituições
de comunicação como pessoas físicas;
articula-se em áreas/setores: impressos,
rádio, cinema, internet, TVs, formação e
capacitação. Essa articulação dos meios
de comunicação ainda precisa ser implementada, criando setores.
O escritório é contíguo à Rede Católica de Rádio (RCR), em São Paulo (SP),
e muitos projetos são trabalhados em
conjunto. A RCR foi criada no ano de
1994 e produz programas de Jornalismo
e outros e os disponibiliza para as emissoras. Suas bases geradoras: Aparecida,
Difusora de Goiânia, Canção Nova, Rede

Retrospectiva
A Igreja sempre se preocupou com a organização de profissionais e meios de comunicação. Os registros históricos lembram que, em 1928, foram criadas as
três organizações, respectivamente: Organização Católica Internacional de Cinema
(OCIC), na Holanda; União de Radiodifusão Católica (UNDA), não é sigla, mas
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Milícia e Rede Sul (Caxias do Sul).
Há um portal que pode disponibilizar
os conteúdos para as emissoras, possibilitando assim fazer seu próprio site
www.rcr.org.br
Signis Brasil tem o prêmio Microfone
de Prata com a CNBB, criado pela UNDA/Br
para estimular a criatividade e a qualidade na produção de programas de rádio em três categorias: jornalismo, religioso e entretenimento.
Primeira Diretoria
Eleita para o triênio 2011-2013: presidente – irmã Helena Corazza, Paulinas
Serviço à Pastoral da Comunicação
(SEPAC); vice-presidente – padre César
Moreira, Rede Aparecida; secretário –
Antonio Celso Pinelli, Rádio Aparecida;
tesoureiro – padre André Lima, Rádio
Aliança de Brasília (DF).
Seus associados
As rádios já associadas à UNDA/Br
continuam fazendo sua parte. Outras
entidades dos vários meios, como, por
exemplo, pessoas físicas, são convidadas
a se associarem.

Benefícios do associado
1. Participa de uma grande rede de comunicação para uma Cultura de Paz e
comunhão eclesial.
2. Participa com informações publicando notícias de sua região no site de
Signis Brasil e RCR.
3. Recebe a revista de Signis Brasil –
do associado –, na qual pode publicar
notícias.
4. As emissoras de rádio podem transmitir a programação jornalística gerada
pela RCR.
5. É convidado a participar de eventos
promovidos por Signis Brasil e das assembleias.
Como fazer
6. Preencher os dados cadastrais indicando se é instituição de comunicação
ou pessoa física.
7. Formalizar o pedido à diretoria de
Signis Brasil por carta, que pode ser en-

viada por e-mail: www.signisbrasil.org.br.
8. A admissão do associado é feita em
reunião da diretoria de Signis Brasil, mediante análise do pedido.
Contribuição
9. O associado contribui com um valor
anual ou em parcelas.
A marca
O logotipo de Signis foi criado em
2001 por Signis Mundial. A pomba estilizada, em forma de flecha, expressa a
mensagem central da associação: promover uma Cultura de Paz através dos
meios, assim como o dinamismo de
Signis e seus membros no mundo constantemente em mudança nos meios.
Esse dinamismo se expressa na aplicação feita ao Brasil, com a bandeira que
traz essa proposta e missão para a cultura brasileira.

www.signisbrasil.org.br

signisbrasil@signisbrasil.org.br

(11) 2578-4866
Av. Jabaquara, 2.600 – Loja 3
Metrô São Judas – São Paulo – SP

CONGRESSO MUNDIAL DE
SIGNIS SERÁ EM 2014, EM ROMA
Signis tem o prazer de anunciar que realizará o Congresso Mundial sobre Mídia para uma Cultura de Paz: Criando
imagens com a nova geração, em Roma (Itália), entre os dias 25 de fevereiro e 1o de março de 2014.
Segundo o presidente de Signis, Augustine Loorthusamy, o tema “sublinha o contínuo compromisso de Signis em
trabalhar e inspirar a nova geração na promoção dos seus direitos ‘em’ e ‘através’ dos meios de comunicação”.
E acrescentou o presidente de Signis: “Como associação católica de proﬁssionais da comunicação, desejamos
trabalhar com a nova geração e motivá-la a criar ideias positivas e vigorosas que expressem suas esperanças numa
Cultura Mundial de Paz”.
A localização exata do Congresso ainda não foi conﬁrmada, mas as taxas de inscrição permanecem as mesmas
ﬁchas para Beirute (Líbano). No dia 15 de setembro, serão publicadas informações detalhadas sobre a reabertura
das inscrições.
Durante o Congresso Mundial de 2014, Signis realizará sua Assembleia de Delegados.
Em junho, devido ao aumento da incerteza no Oriente Médio causada pelo conﬂito sírio, Signis foi forçada a
tomar a decisão de cancelar o seu Congresso Mundial, programado para ser em Beirute, em outubro de 2013.
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I Assembleia Geral de Signis Brasil
Às entidades associadas
Associados(as) individuais
Senhores(as) diretores(as)
Na qualidade de presidente de Signis Brasil, cumprindo o Artigo 15 do Estatuto, convoco os associados a enviarem seus representantes legais, a participarem da I Assembleia Geral Ordinária de
Signis Brasil, a realizar-se no período de 22 a 24 de novembro de 2013. A Assembleia terá início em
primeira convocação, às 20h do dia 22 de novembro, e em segunda convocação, às 20h30 do mesmo dia, em São Paulo (SP), na Casa de Retiro das Irmãs Paulinas, Via Raposo Tavares, Km 19,145
– Jardim Monte Alegre – Tel. (11) 3789-1430, com término previsto para o dia 24 de novembro às
12h. Convoco também os associados e associadas, pessoas físicas.
A I Assembleia Geral de Signis Brasil terá um tema de estudo voltado às mudanças culturais,
tecnológicas e políticas que afetam a comunicação nos dias atuais. Serão apresentados relatórios de
atividades e financeiro, deste primeiro triênio, bem como eleita a diretoria para o próximo triênio.
Lembro que, para votar, os associados precisam estar em dia com a contribuição e os representantes
legais, levarem carta de delegação. As informações mais detalhadas serão enviadas mais próximo à
data de realização. Confirmação e contatos: E-mail signisbrasil@signisbrasil.org.br – Tel. (11) 25784866. Contamos com sua presença.
Atenciosamente,
Irmã Helena Corazza, fsp – presidente de Signis Brasil

Assembleia Ordinária da
Rede Católica de Radiodifusão
Sócios fundadores
Bases geradoras
Sócios individuais
Venho por meio desta, na qualidade de presidente da Rede Católica de Radiodifusão (RCR),
cumprindo os Artigos 14 e 15 dos Estatutos, convocar os sócios fundadores, sócios individuais e
representantes das bases geradoras para a VII Assembleia Geral Ordinária da entidade, a realizar-se
no dia 22 de novembro, em primeira convocação, às 8h30; e, em segunda convocação, às 9h do
mesmo dia, tendo final previsto às 12h.
Na ocasião haverá apresentação de relatório de atividades e financeiro da RCR, relatório das atividades das bases geradoras, eleição da nova diretoria, bem como outros assuntos de interesse da
entidade. O local será a Casa de Retiro das Irmãs Paulinas, Via Raposo Tavares, Km 19,145 – Jardim
Monte Alegre – São Paulo – SP – Tel. (11) 3789-1430.
A VII Assembleia será eletiva, como determina o Estatuto da RCR, sendo assim é fundamental sua
participação. Contamos com sua presença.
Frei João Carlos Romanini, presidente da RCR
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