
Moção Seminário de Comunicação e Formação da CONTEE 

 

O Seminário de Comunicação e Formação da CONTEE, realizado em São 
Paulo/SP, nos dias 31 de maio e 1º de junho de 2012, teve como foco a 
reflexão sobre a importância da comunicação na luta sindical e no 
fortalecimento do Brasil como uma nação desenvolvida, justa, democrática e 
soberana. 

A formação do dirigente sindical para o enfretamento dos desafios 
contemporâneos, que sofreram impacto determinante com o advento das 
novas tecnologias, foi também pilar fundamental desta atividade. Que ainda 
aprofundou o envolvimento da Confederação e de suas entidades filiadas com 
as principais bandeiras de luta pela democratização da mídia.  

A participação de alguns dos principais atores envolvidos neste debate trouxe a 
certeza de que esta luta é de todos (as) os (as) brasileiros (as) e que as 
organizações sindicais de trabalhadores (as), em especial da educação, 
cumprem papel determinante nesta batalha.  

A defesa da liberdade de expressão é, historicamente, uma bandeira dos 
movimentos sociais e sindicais do País. Entretanto, vem sendo usurpada pelos 
barões da mídia, na tentativa de impingir a nós a pecha de antidemocráticos e 
censuradores. Exemplo disso foi a realização, na mesma semana do encontro 
promovido pela Confederação, do V Congresso da Indústria da Comunicação, 
que teve como tema: “Liberdade de expressão e democracia”. 

Diante desta realidade, os (as) trabalhadores (as) reunidos no Seminário de 
Comunicação e Formação da CONTEE manifestam apoio total à Campanha 
que vem sendo construída pelo Fórum Nacional pela Democratização da 
Comunicação (FNDC), que tem como objetivo ampliar o conjunto de atores 
sociais na luta pela liberdade de expressão e pelo direito à comunicação e 
sensibilizar a sociedade para que seja possível estabelecer uma correlação de 
forças favorável ao debate.                                                                

Unidos em torno dessa Campanha, devemos avançar na discussão e 
aprovação de um novo marco regulatório para a comunicação no Brasil, para 
que, este sim, garanta de fato a liberdade de expressão e a democracia no 
País – duramente conquistada por muitos dos trabalhadores que estiveram 
reunidos neste encontro.  

 

São Paulo 1º de junho de 2012. 
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