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ÚLTIMAS NOTÍCIAS

Congresso dos Jornalistas debate futuro e
novas mídias

» COMUNICAÇÃO

Versão da hora
» PUBLICIDADE

Novo cliente leva Competence a
abrir escritório em Santa
Catarina

Encontro de âmbito estadual começa nesta sexta-feira

Começa nesta sexta-feira, 14, o 34º Congresso Estadual dos Jornalistas, no Centro de Eventos da Fenac,
em Novo Hamburgo. Com o tema "O Jornalismo a Serviço da Sociedade e a Defesa da Profissão'',
estudantes e profissionais da área terão a oportunidade discutir questões voltadas ao cenário
profissional, como a formação de novas mídias e empresas de prestação de serviços, obrigatoriedade do
diploma, entre outros assuntos.

» FOTOGRAFIA

As inscrições para o encontro, que é preparatório ao 34º Congresso Nacional dos Jornalistas, previsto
para agosto, em Porto Alegre, podem ser feitas pelo site do Sindicato dos Jornalistas Profissionais do
Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, ou nas Delegacias Regionais da entidade. Os inscritos também
recebem o certificado e participam do coquetel de abertura e almoço no sábado, 15, último dia do
encontro.
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Fotografia digital é tema de
palestra e workshop
» IMPRENSA

Entrega do Prêmio Imprensa é
hoje à noite

Haverá transporte gratuito de Porto Alegre à Fenac. Na sexta-feira, a saída da Capital será entre 17h e
18h, no estacionamento Haudy Park, em frente à Rodoviária. Já no sábado, entre 8h e 8h15. O retorno,
para os dois dias, acontece ao término do evento. O valor para estudantes sindicalizados é de R$ 25,00;
estudantes não-sindicalizados pagam R$ 35,00. Para jornalistas sindicalizados, o valor é de R$ 40,00, e
o público em geral paga R$ 60,00.
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Não existe nenhum comentário disponível para esse conteúdo no momento. Se quiser adicionar um
comentário, utilize o botão acima.
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