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João Rosito e Celso Schröder são os jornalistas convidados para o encontro

O projeto Direto da Fonte traz em sua segunda edição os jornalistas Celso Augusto Schröder, professor
da Famecos e vice-presidente da Federação Nacional dos Jornalistas (Fenaj), e João Rosito, especialista
em direitos humanos. A dupla ministra palestra sobre ‘Jornalismo e Direitos Humanos: algumas questões
urgentes’. O encontro está marcado para esta quarta-feira, 9, às 18h,no auditório da Faculdade
(Avenida Ipiranga, 6681 – Prédio 7).

» FOTOGRAFIA

Iniciativa do Departamento de Jornalismo da Famecos, o projeto Direto da Fonte é coordenado pela
professora Cristiane Finger, que prevê encontros mensais de jornalistas ou comunicadores com os
alunos. A palestra tem entrada franca e é aberta ao público.
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