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Caras(os) participantes da comunicação do FSM e midiativistas em geral

O processo de organização do FSM 2018 (http://www.fsm2018.org) tem início agora com a divulgação de uma Carta Convocatória, que segue neste link: http://fsm2018.org/carta-aberta-fsm-2018-em-salvador/ .
O Coletivo Brasileiro, responsável pela organização junto com o Conselho Internacional, deu início a um Grupo de Trabalho de Comunicação que vem cumprindo tarefas iniciais de divulgação com redes sociais, site, concurso de logo, web rádio, entre outras ações.
A proposta da Comunicação para o FSM – territórios organizativos, centros de mídia, hacklab ou iniciativas midiáticas compartilhadas – ainda está para ser construída com todos(as)  participantes do FSM que quiserem aderir ao GT de Comunicação – local e internacional.
Com este chamado e a Carta Convocatória, o Coletivo Facilitador considera aberto o GT de Comunicação do Fórum Social Mundial 2018.
Aguardamos a sua manifestação pelo e-mail comunica@fsm2018.org .
Saiba mais sobre os Grupos de Trabalho do FSM: http://fsm2018.org/working-groups-wsf-2018/ . 
Acompanhe releases e comunicados à imprensa: http://fsm2018.org/imprensa-fsm-2018/ . 
Anote: Seminário Internacional FSM: 17 e 18 de outubro de 2017 | UFBA | Salvador/ Bahia.
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