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Afinal não basta ler revista, ver jornal ou ouvir rádio: é preciso questionar a informação

Neste mês de maio, a I Oficina de Comunicação do 
SINTSEF/CE ocorreu em duas edições no interior. Em uma 
mesma semana, as delegacias sindicais do Cariri e do 
Centro Sul discutiram as possibilidades de uma informação 
diferenciada do que prega unicamente a mídia tradicional. 
Os coordenadores Artur Camurça (comunicação) e José 
Arteiro (jurídico), representaram a direção colegiada nos 
encontros. O delegado de base e membro do coletivo 

de saúde do trabalhador, Daniel Oliveira também esteve presente, 
repassando informes do coletivo.

No dia 21, o encontro foi no auditório da Delegacia Sindical 
do Cariri, no Crato, e contou com a participação de cerca de 40 
filiados (imagens a esquerda) e de um representante do Sindicato 
dos Bancários da região. O coordenador de comunicação daquela 

delegacia, Francisco Peixoto (Fran), agradeceu pela oportunidade e parabenizou a iniciativa.
A segunda parada da Oficina foi no auditório da Delegacia Sindical do Centro Sul, em Iguatu, na 

manhã do dia 22. Com aproximadamente 40 participantes, alguns de outros sindicatos, dentre eles 
o Sindicato dos Rurais de Jucás. Na ocasião, o filiado Ernaldo de Carvalho propôs uma dinâmica para 
“sacudir” a plateia, que foi muito bem recebida por todos, 
mais uma forma de comunicação (imagens a direita).

Este projeto nasceu a partir de alguns cursos dos quais 
o sindicato participou, em especial do Núcleo Piratininga 
de Comunicação. As discussões levantaram a questão de 
que a informação que nos chega vem, na maioria das vezes, 
impregnada do interesse de quem as repassa. Interesses 
estes que se apoiam em bases políticas e 
econômicas que não nos representam. A 
oficina, que já ocorreu em 7 delegacias, 
destaca a necessidade de questionar.

O próximo encontro será na Região dos 
Inhamuns, em Crateús. Participe! Confira 
mais imagens em nosso site e facebook.

• Demanda que envolve equiparação salarial com Lei 12.277/10 alcança quase 
500 mil servidores

• Movimentos populares e economistas defendem mudanças da política 
econômica em manifesto

• Movimento sindical realiza Dia Nacional de Paralisação 6ª (29 de maio)
• Debatedores fazem propostas para país avançar em direitos na 2ª Jornada pela 

Democracia
• Chico Buarque entra na campanha contra diminuição da maioridade penal
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