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São Paulo, 03 de julho de 2018. 
 
Prezad@s  

Presidentes e Presidentas, 

Secretários e Secretárias de Comunicação  

 

 

A Secretaria de Imprensa e Comunicação da Central dos Trabalhadores e 

Trabalhadoras do Brasil – CTB convida os/as dirigentes e os/as profissionais que lidam 

diretamente com a comunicação nas entidades sindicais filiadas à central para o 1º 

Encontro Regional Sudeste de Comunicação da CTB, nos dias 27 e 28 de julho de 2018, 

em São Paulo. 

O encontro tem por objetivo fortalecer a comunicação alternativa, em especial a 

sindical, e disputar a narrativa contra hegemônica com a mídia tradicional. O desafio da 

comunicação sindical é coletivizar ideias, produzir conteúdo plural com relevância social, 

interagir com os interesses dos/as trabalhadores/as em relação à informação e à formação 

ideológica da classe no enfrentamento com os setores dominantes. 

Nesse sentido, o encontro se propõe a debater a conjuntura, discutir a 

importância da comunicação sindical na luta de classes e construir uma Rede de 

Comunicação articulada entre as equipes que compõem a CTB nacional e as seções 

estaduais, bem como os sindicatos filiados. 

Devem participar do evento, preferencialmente, os secretários e as secretárias 

de comunicação das CTB’s da região sudeste (São Paulo, Rio de Janeiro, Espirito Santo 

e Minas Gerais), dos sindicatos filiados e as assessorias de comunicação das respectivas 

entidades. As despesas com passagem e hospedagem serão de inteira responsabilidade 

dos participantes.  

 

Raimunda Gomes (Doquinha) 

Sec. de imprensa e Comunicação 

 

 

http://www.ctb.org.br/
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O que: Encontro Regional Sudeste de Comunicação 

Quando:  27 e 28 de julho de 2018 

Onde: Sindicato dos trabalhadores em água, esgoto e meio ambiente do 

estado de São Paulo - SINTAEMA –  

Como chegar: Linha 1 (Azul) do Metrô - Estação Armênia  

 

 

Programação 

➢ Dia 27/07 

14h – Abertura política (Presidentes da CTB Nacional e das CTB’s SP, MG, 
ES, RJ) 

14h30 – Mesa de conjuntura – Umberto Martins – Jornalista, assessor da 
CTB e autor do Livro “O golpe do capital contra o trabalho” 

15h15 – debate 

16h30 – A importância da comunicação sindical na disputa política e o 
projeto da RCC – Doquinha: Sec. Imprensa e comunicação da CTB 

            - Debatedores: Secretários estaduais de Comunicação. 

18h – Esclarecimentos   

18h30 – Roda de conversa – troca de experiências entre as equipes 

20h – Encerramento - noite livre (Confraternização) 

 

➢ Dia 28/07 

09h30 – Oficina sobre organização de Rede de Comunicadores da CTB -             
Maurília Gomes - Mestre em Comunicação; Pesquisadora de ativismo e 
democracia no ambiente digital e Doutoranda em Ciências da Comunicação na 
UBI/Portugal. 

12h – Encerramento  
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