
                                             

• Uma pauta necessária além do umbigo: do micro ao macro.

• Especifi cidade da Comunicação Sindical.

• 150 anos de imprensa dos trabalhadores no Brasil.

-  Da imprensa à mídia.
-  Relação do Depto de Comunicação com a diretoria.

• Relação do sindicato com a base.

• Memória dos trabalhadores: conservação e divulgação.

• Uma linguagem sem muralhas.

- As muralhas da linguagem: um dicionário 
  para nosso público.
- Frases longas e emboladas x curtas e diretas.

• Edição do século XX.
- Janelas, olhos, intertítulos…

• Arte de fazer títulos.

- Título é a isca para fi sgar o leitor.
- Os vários elementos do título.

• Edição visual do século XXI: mil portas de entrada.

• Infográfi cos: a comunicação da era da internet.

• Internet: um oceano de possibilidades.

 - Do boletim, ao twitter, ao facebook.
 - Blog, página, youtube, whatsapp.

• A luta pela democratização da mídia.

• Construir uma rede de comunicação do trabalhador.

- Rádio (FM / comunitária…).
- TVs – pública / comunitária / Novo Marco Regulatório.

CURSOS PARA SINDICATO

•  História da comunicação sindical.

•  Exemplo de disputa da hegemonia e a comunicação.

•  Nenhuma ilusão: a mídia tem dono, dono tem classe.

•  Uso de todos os instrumentos:
    do jornal ao blog, da bandeira à cartilha.

•  Apresentação atrativa dos nossos materiais: jornais / 
   rádio / TV.

•  Aperfeiçoar a forma para transmitir nossa política.

•  As muralhas da linguagem – Público específi co: palavras 
   e frases.

•  O papel da comunicação na organização da categoria.

•  O papel de cada ferramenta para a construção de uma 
    comunicação que acompanhe o cotidiano das pessoas, 
    unindo jornal, rádio, TV e internet.

•  Mídias sociais e suas ferramentas.

- Como e para que usar serviços de compartilhamento 
  de vídeos, fotos, áudios, textos, entre outras mídias.

•  Redes Sociais e a mobilização virtual.

- Como tornar viral um conteúdo.
- Mobilização pelas redes, campanhas…

•  Cobertura colaborativa de atividades.

- Transmissão ao vivo em áudio e vídeo.
- Hot site e ação especial no Facebook.

•  Site como integrador da presença digital.

- A importância do web site para a difusão, 
  organização e registro histórico dos movimentos 

  sociais.

• Nosso Leitor: Características e especifi cidades.

• Nossa Redação: Palavras, Frases, Parágrafos.

• Nossa Linguagem: A lição de Richaudeau e Caio Graco.

• Nosso Dicionário: Afasta ou Aproxima?

• Tradução: Necessidade e como Fazer.

COMUNICAÇÃO SINDICAL 
NA DISPUTA DE HEGEMONIA

COMO ESCREVER PARA 
TRABALHADORES

Claudia Santiago Giannotti e Sheila Jacob

     O Curso de Comunicação Popular do NPC existe desde 2003. 
De lá para cá, vem sendo formada uma rede de comunicadores 
para atuar em coberturas das lutas populares no Rio. 

• Os encontros são sempre aos sábados de 15 em 15 dias.

•  Os alunos têm aulas práticas de redação, entrevista, 
reportagem, pauta, linguagem, internet e rádios 
comunitárias. 

• Há debates e refl exões sobre a importância da 
comunicação contra-hegemônica, história das lutas dos 
trabalhadores no Brasil e no mundo, história do Rio de 
Janeiro, cultura popular etc. 

      Com esse curso, queremos incentivar a produção de jornais, 
boletins, revistas, sites, programas de rádio e TV. Enfi m, uma 
série de iniciativas no campo da comunicação para mostrar as 
lutas, as conquistas e as dores que, quando não são silenciadas, 
muitas vezes são deturpadas em defesa dos interesses da classe 
dominante. 

   Ao fi nal de cada curso lançamos um jornal, o Vozes das 
Comunidades, produzido inteiramente pelos alunos.  

     Remoções, ocupações urbanas, violência policial, educação, 
saúde pública, manifestações e cultura produzida nas favelas 
são assuntos abordados na publicação, sempre a partir do ponto 
de vista de quem sofre diretamente com as políticas públicas no 
Rio. Além do veículo impresso, criamos um blog para divulgar, 
com mais agilidade, notícias sobre movimentos populares no 
Rio. A ideia é viver a comunicação popular no nosso dia-a-dia.          

      Para acessar, basta ir em http://vozesdascomunidades.org

CURSO VITO GIANNOTTI 
DE COMUNICAÇÃO POPULAR

Claudia Santiago GiannottiClaudia Santiago Giannotti

COMUNICAÇÃO SINDICAL: 
DO JORNAL ÀS MÍDIAS DIGITAIS

MÍDIAS DIGITAIS, INTERNET 
E SUAS POSSIBILIDADES

Arthur William ou Gustavo Barreto

Claudia Santiago Giannotti,  Há mais de duas décadas o NPC realiza um encontro, 
com a presença dos maiores especialistas da comunicação, no 
mês de novembro. A atividade reúne sindicalistas, jornalistas, 
comunicadores populares e militantes de movimentos sociais 
de várias regiões do país. Com esta atividade, o NPC pretende 
sensibilizar para a importância de os trabalhadores construírem 
seus próprios meios de comunicação para disputar as ideias na 
sociedade.

CURSO ANUAL DO NPC

 COORDENADORA: Claudia Santiago Giannotti

Carga horária: 16h

Carga horária: 8h

Carga horária: 8h

Carga horária: 8h ou 16h

• Da economia agro-exportadora ao nascimento da indústria.

• Da escravidão negra à imigração dos pobres da Europa.

• Industrialização e primeiras lutas e organizações operárias.

• Trabalho: primeiras greves, nascimento dos sindicatos, 

redução da jornada.

• Correntes políticas: Liberalismo, Anarquismo, Socialismo, 
Comunismo.

• Da República Velha a Vargas: leis trabalhistas, controle 
sindical e CLT.

• Da 2ª Guerra ao Nacional-populismo de Vargas a Jango.

• Preparação do Golpe e Ditadura Civil-militar.

• Ditadura: resistência nas ruas até 68.

- Terror de Estado (exemplo na América Latina).

- EUA / Militares-terror e assassinatos / Empresários 
/ Milagre Econômico / Mídia.

• Resistência nas fábricas e EXPLOSÃO DAS GREVES em 78.

• Anos 80: Greves, Lutas no campo, MST, Diretas-já, Nova 
República, Eleição de 1989.

• Linha do Tempo das Centrais sindicais: COB-1908 / CGTB-
1929 / CSUB-1935 / CGTB-1946 / CGT-1962 / CUT-1983 / GGT-
1986 / Força Sindical- 1991 / CAT-1995 / SDS-1997.

• ANOS 2000: UGT / Conlutas / Intersindical / CTB / NCST.

- Renascimento e nascimento dos partidos de 
  esquerda: PT, PCdoB, PCB, PSTU, PSB, PDT… e o Séc 
  XXI: PSOL, e menores.

- Nova realidade da classe operária após 1980:   
  Reestruturação produtiva; desemprego e as lutas dos  
  sindicatos.

- Neoliberalismo, no Brasil, de Collor a FHC: 
  fl exibilização / privatizações / etc.

- Eleição de Lula (2002) e os impasses do sindicalismo

- Centrais hoje: CUT, Força Sindical, UGT, NCST, CTB, 
  Conlutas, Intersindical…

- Novos Movimentos Sociais: MST; Sem Teto; 
  Mulheres; Negros; Índios; Quilombolas; Juventude….

HISTÓRIA DAS LUTAS DOS 
TRABALHADORES NO BRASIL
(Séculos 19, 20 e 21)

Josué Medeiros, Sérgio Domingues, Guilherme Soninho e
 Claudia Santiago Giannotti

HISTÓRIA DOS TRABALHADORES

Carga horária: 24h



                                                  

• Adelaide Gonçalvez  (CE)
• Aneci Palheta (RJ)
• Arthur William (RJ)
• Beto Almeida (RJ)
• Caio Teixeira (SC)
• Cícero Humbelino (SP)
• Cidinha Santos  (SP)
• Claudia Santiago  (RJ)
• Cristina Braga  (RJ)
• Daniel Costa  (RJ)
• Edilson Lenk (ES)
• Eric Fenelon (RJ)
• Esther Kuperman (RJ)
• Rapper Fiell  (RJ)
• Gizele Martins  (RJ)
• Guilherme Soninho  (RJ)
• Gustavo Barreto  (RJ)
• Gustavo Erving Red (PR)
• Gustavo Gindre  (RJ)
• Jesus Carlos  (SP)
• João Roberto Ripper (RJ)
• Josué Medeiros (RJ)
• Katia Marko  (RS)
• Keila Machado  (RJ)
• Latuff  (RJ)
• Leon Diniz (RJ)

• Lidiane Mosry (RJ)
• Luisa Santiago (RJ)
• Marcelo Badaró  (RJ)
• Marcelo Souza  (RS)
• Márcia Andreolla (MT)
• Marina Schneider  (RJ)
• Matheus Santiago (RJ)
• Miguel Borba Sá (RJ)
• Muza Clara (RJ)
• Najla Passos (MT)
• Raquel Junia (RJ)
• Renata Souza (RJ)
• Reginaldo Moraes  (SP)
• Ricardo Felix  (RJ)
• Rodrigo Castelo (RJ)
• Rodrigo Otávio  (RJ)
• Rosane Vargas  (RS)
• Rosângela Gil  (SP)
• Sérgio Domingues  (RJ)
• Sheila Jacob  (RJ)
• Sueli de Freitas (ES)
• Tatiana Lima  (RJ)
• Virgínia Fontes  (RJ)
• Xico Lara  (RJ)

COORDENADORES: 
Vito Giannotti (in memoriam) e Claudia Santiago Giannotti

EQUIPE E COLABORADORES

“A LUTA CONTINUA, PORRA!” 

 Vito Giannotti dedicou sua vida à construção de 
uma nova sociedade. Ensinou através de cursos, palestras, 
ofi cinas por todo o Brasil, que só através de uma comunicação 
dos trabalhadores poderemos disputar a hegemonia e 
transformar o mundo. Nós do NPC, para manter vivo seu 
legado, construímos a Escola Nacional Vito Giannotti. A 
intenção é levar para todo canto do Brasil e do mundo os 
seus ensinamentos. Vejam e conheçam sua vida e obra. Lá 
reunimos as tantas homenagens feitas ao nosso grande mestre 
idealizador do NPC, juntamente com Claudia Santiago, o 
nosso Vito Giannotti. www.vitogiannotti.com.br

CURSOS
NPC

NÚCLEO PIRATININGA DE COMUNICAÇÃO
Rua Alcindo Guanabara, 17 - sala 912

(ao lado da Câmara Municipal)
CEP: 20031-130 - Centro - Rio de Janeiro

Fone/Fax: (21) 2220-5618 / (21) 2220-4895 
(21) 99628-5022 / (21) 98859-1486

e-mail: npiratininga@piratininga.org.br
site: nucleopiratininga.org.br

D
O

CONHEÇA OS CURSOS DO NPC

O NPC oferece cursos para SINDICATOS, 
MOVIMENTOS SOCIAIS, ONGs e todos os trabalhadores

 que lutam por uma sociedade justa e libertária.
Na nossa visão os trabalhadores necessitam disputar 

ideias e valores nesta sociedade de classes.
Queremos ajudar a melhorar a NOSSA comunicação.
Para se contrapor à mídia empresarial precisamos 
apresentar nossa versão dos fatos e da história. 
Assim, acreditamos contribuir com a construção 

do mundo novo com que sonhamos.

• Estes cursos são oferecidos em todos os Estados do país 
para grupos sociais que os solicitam. Servem para quem está 
entrando na luta e para quem já milita há muitos anos. Cada 

um aproveita conforme suas necessidades.

• As entidades e organizações que contratam os 
nossos cursos, que precisam ser marcados com bastante 
antecedência, contribuem com uma taxa fi xa que é usada 

para manter as atividades do NPC.

• Para solicitar um curso ou receber informação entre em 
contato conosco pelo telefone ou e-mail.

 Desde 2013, o NPC recebe na Livraria Antonio 
Gramsci convidados para falar sobre as diversas formas de 
luta e resistência que viveram no período da ditadura civil-
militar brasileira. As entrevistas são feitas por uma equipe de 
jornalistas, militantes, comunicadores populares e professores 
convidados que a cada semana comandam um bate-papo sobre 
as variadas lutas contra a ditadura civil-militar. Transmitidas ao 
vivo pela internet, o objetivo é manter viva a memória sobre o 
período.

 O NPC pretende voltar a fazer debates com 
transmissão ao vivo. Fique atento que assim que fecharmos 
uma programação divulgaremos em nossos veículos.

 Todas as entrevistas das Quintas Resistentes estão 
disponíveis em nosso site. Confi ra!

GRAMSCI

MARXISMO

MULHERES

EDUCAÇÃO

CULTURA

POLÍTICA

COMUNICAÇÃO

AMÉRICA LATINA

TRABALHADORES

HISTÓRIA DO BRASIL

HISTÓRIA GERAL

HISTÓRIA DA ÁFRICA

10% de desconto para profi ssionais
da educação e alunos de licenciatura

RUA ALCINDO GUANABARA, 17
TÉRREO - CINELÂNDIA.

(21) 2220-4623
livrariagramsci.com.br

livraria@piratininga.org.br


