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Encontro debate 200 anos da mídia na Bahia
Ciclo é gratuito e acontece na sede do IGHB.
José Raimundo (TV Bahia) está entre os participantes.
Do G1 BA
imprimir
A partir das 14h desta terça-feira (12), especialistas, professores, estudantes e interessados se reúnem para debater os 200 anos da mídia na Bahia.
O ciclo é gratuito e acontece na sede do Instituto Geográfico e Histórico da Bahia (IGHB), localizada no bairro da Piedade, em Salvador, e
encerra na quarta-feira (13).
Entre os destaques, o encontro irá lembrar os dois séculos da revista 'As Variedades ou Ensaios de Literatura', primeira revista que surgiu no país.
Temas como história e memória da imprensa, rotinas de produção do jornalismo impresso, televisivo e digital, além da trajetória do cinema baiano,
fazem parte da programação.
O debate contará com a participação de Nelson Cadena (UFBA), Consuelo Ponde (IGHB), Giovandro Ferreira (UFBA), além de Linda Bezerra
(Correio) e José Raimundo (TV Bahia).
Mais informações através do telefone (71) 3329-4463.
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Faculdades com Bolsas de Estudo de 50% em todo Brasil. Consulte!
www.EducaMaisBrasil.com
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Aeronave cai no Recife e 16 morrem
Segundo bombeiros, queda ocorreu perto da Av. Boa Viagem. Avião explodiu, diz FAB.
AO VIVO: siga a cobertura da Globo News sobre o acidente com o avião em Pernambuco
VC NO G1: está no local do acidente? Mande vídeos, imagens ou relatos sobre o ocorrido no Recife
IMAGENS: veja galeria do acidente com avião nas proximidades da Avenida Boa Viagem
PIB da China cresce 9,5% e mantém ritmo de 'pouso suave'
Economia do país teve leve desaceleração.
Bovespa cai pelo sexto dia seguido
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