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Convocatória I Simpósio Provincial de Comunicadores Vicentinos
É com alegria que convidamos você para o primeiro Simpósio Provincial de Comunicadores
Vicentinos, a ser realizado entre os dias 7 e 9 de junho de 2019, no Instituto São Vicente de
Paulo, em Belo Horizonte (MG).
Na oportunidade, todos que trabalham com a parte de Comunicação Social nas obras da PBCM
e comunicadores da Família Vicentina de Belo Horizonte poderão debater temas atuais
como: presença da Igreja em redes sociais; práticas editoriais católicas; e maneiras vicentinas de
atuar em ambiente colaborativos. Serão três dias de partilha, atualização e capacitação em que
contaremos com a fala de alguns profissionais que trarão suas respectivas experiências para
elucidar e edificar este encontro, trazendo elementos para a criação de modelos e reflexão.
Assessores convidados:
Elis Amâncio é Jornalista, consultora e palestrante. Atua há 11 anos no mercado de
Comunicação no Brasil, destacando-se nas áreas de Assessoria, Comunicação Digital e Mídias
Sociais. É autora do livro Mídias Sociais na Igreja, lançado em 2016.
Denilson Mariano, irmão sacramentino, é redator e editor da revista O Lutador e um dos
responsáveis pelos cursos no Movimento da Boa Nova (MOBON). Mestre em eclesiologia, foi
duas vezes conselheiro geral da Congregação dos Sacramentinos.
É imprescindível a presença de todos os envolvidos com a produção de conteúdos (vídeos,
textos, fotografias etc) e/ou a difusão dos mesmos em canais de comunicação da PBCM ou
da Família Vicentina (sites, blogs, páginas em redes sociais, jornais, revistas e outros).
Caso não possa comparecer, indique o profissional que representará a sua obra na área de
Comunicação, preenchendo a ficha de inscrição anexa e respondendo a este e-mail até o dia
3 de maio de 2019 para que possamos organizar a infra-estrutura de maneira adequada.
Em caso de dúvidas, entre em contato com o Departamento de Comunicação da PBCM:
Telefone
(21) 25561055 ramal 213 Ir. Adriano Ferreira
(21) 25561055 ramal 214 Sacha Leite
E-mail
informativosv@pbcm.com.br
Endereço
Avenida Almirante Barroso, 91 Centro Rio de Janeiro RJ
Facebook
https://www.facebook.com/lazaristasbr/

