
 

MD Magno 
 recebe os escritores e músicos 

 José Miguel Wisnik e Fausto Fawcett  
para um uma conversa sobre  

Entretenimento e Contemporaneidade 
 no VIII CECC, evento que vai promover um balanço dos aspectos positivos e 

negativos da cultura do entretenimento hoje em dia 
 
A ESPM-RJ, através do Pan Media Lab - Laboratório de Pesquisas e 

Análises em Mídias, Entretenimento, Design e Intervenções Artísticas, e o 
Globo Universidade, com o apoio cultural dos programas de pós-graduação em 
comunicação da UERJ, da UFF, da UFRJ e da PUC-RJ, realizam na segunda-
feira, 30 de novembro, a oitava e última edição do ciclo de debates do Consórcio 
de Entretenimento e Cultura Contemporânea (CECC), neste ano. O tema deste mês é 
simplesmente "Entretenimento e Contemporaneidade" e tem como objetivo fazer 
uma espécie de balanço em torno da idéia de como o entretenimento está 
presente – para o bem e para o mal – em quase todas as práticas sociais e 
culturais hodiernas. 

Neste encontro, o psicanalista MD Magno receberá os escritores e 
músicos José Miguel Wisnik e Fausto Fawcett para uma conversa sobre mente, 
educação, sexualidade, religião, literatura, música, mídias e suas relações com o 
entretenimento na atualidade. 

O Consórcio de Entretenimento e Cultura Contemporânea (CECC) tem como 
objetivo promover a reflexão sobre a força do entretenimento, quando este pode 
ser considerado, além de um negócio bilionário, uma linguagem que permeia as 
mais distintas instituições e práticas, tais como a arte, a educação, a política, a 
religião, a filosofia, as indústrias criativas, a publicidade, dentre outras. Os 
debates são realizados mensalmente, nas últimas segundas-feiras de cada mês, 
e abertos ao público, com entrada franca. Para participar é necessário fazer a 
inscrição pelo site  www.espm.br/cecc  

 

SERVIÇO:  

Consórcio de Entretenimento e Cultura Contemporânea - "Entretenimento e 
Contemporaneidade”, com MD Magno, José Miguel Wisnik e Fausto Fawcett.  
 
Data e horário: 30 de novembro, 2009, às 19h  
Local: Oi Casa Grande - Avenida Afrânio de Melo Franco, 290, Leblon,  
Rio de Janeiro  
Entrada franca mediante inscrições no site www.espm.br/cecc  
Mais informações pelo telefone (21) 2216-2002  



Concepção e Coordenação: Vinícius Andrade Pereira  
 
Informações à imprensa ESPM-RJ  

Tamer Comunicação Empresarial  
(11) 3031-2388 // 9940-0128  
Geyse Alencar – geyse@tamer.com.br  
Camile Duque Estrada – camile@tamer.com.br  
  
Informações à imprensa – Globo Universidade  
In Press Porter Novelli  
(21) 3723-8092  
Danielle Cristine - danielle.cristine@inpresspni.com.br  
Adriana Pizzotti – adriana.pizzotti@inpresspni.com.br  
Tatiana Wolff – tatiana.wolff@inpresspni.com.br  
  
Informações à imprensa – Oi Casa Grande  

Adriana Sanglard - adrisanglard@gmail.com  
 

 


