CG 27: COBERTURA E INFORMAÇÕES PARA TODA A FAMÍLIA
(ANS – Roma)– A poucos dias do início do Capítulo Geral 27 (CG27), a Agência
INFO Salesiana apresenta a toda a Família Salesiana (FS) diversos canais de
comunicação e informação sobre a Instituição a que compete “a suprema
autoridade” na Congregação (C 120). São muitas as possibilidades de
acompanhar quanto se dará no Capítulo, que buscará ser, antes de tudo e em
todos os níveis, um testemunho de radicalidade evangélica.
ANS, na qualidade de órgão de comunicação da Congregação, será o canal
institucional para a difusão das notícias sobre o CG27. Todos os dias serão
publicadas notícias, entrevistas, aprofundamentos nas seis línguas através das
quais ANS cotidianamente informa – com precedência ao italiano, inglês e
espanhol.
Todas as matérias publicadas no sítio serão prontamente enviadas através de
Newsletter aos utentes inscritos; para quem quisesse inscrever-se, basta compilar o
formulario. Na seção IMAGE BANK estarão disponíveis para serem descarregadas
todas as fotos oficiais do Capítulo. E também a rubrica mensal de ‘ANSFoto’ nos
meses do CG27 providenciará edições especiais a ele dedicadas.
Serão atualizados em tempo real também os seis perfis Twitter que ANS mantém
ativados desde junho de 2012: Italiano, Inglês, Espanhol, Francês, Português e
Polonês. Para facilitar a busca de informações sobre o Capítulo e a sua difusão
também entre quantos não acompanham habitualmente as notícias salesianas
foi outrossim criado o ‘hastag #CG27’ – que acompanhará todos os ‘tweets’
inerentes ao Capítulo sobre todos os perfis em língua, de ANS.
Outro canal de comunicação oficial será o sítio SDB, que, além de mostrar os
subsídios publicados por ANS, será o lugar no qual estarão à disposição
documentos, relações, textos oficiais do CG27.
Entre outras iniciativas de comunicação para o CG27, assinale-se – em nível
italiano – o projeto “Con i tuoi occhi”. Trata-se de uma série de vídeos que serão
realizados por jovens pertencentes aos Cineclubes Juvenis Salesianos e por alguns
estudantes da Faculdade de Comunicação Social, da Universidade Pontifícia
Salesiana, com os quais os jovens oferecerão a sua visão acerca do CG27. Os
vídeos serão publicados na página Facebook “Salesiani Don Bosco Italia”.

No fim do CG27 o Dicastério da Comunicação Social, em colaboração com
Missões Dom Bosco, produzirá um DVD que terá a finalidade de apresentar
quanto se deu no Capítulo, e facilitar a difusão dos conteúdos desenvolvidos.
Através desses canais informativos permitir-se-á à FS ficar sempre atualizada
acerca do CG27 dos Salesianos de Dom Bosco.
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