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A Secretaria do Desenvolvimento Agrário do Governo do 
Ceará, por meio do Unidade de Gerenciamento do Proje-
to São José, promoveu entre os dias entre os dias 25 a 
28 de outubro, oficina de capacitação em comunicação 
popular para jovens de organizações produtivas benefi-
ciadas pelo Projeto São José.

O objetivo do encontro foi despertar, junto às juventu-
des consumidoras de informação, sobre a importância 
de uma análise crítica dos conteúdos, para além do 
ponto de vista do design e do audiovisual, mas tendo a 
veracidade dos fatos e a transparência da mensagem 
como fatores que potencializam a transformação social.
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Fortalecimento das juventudes rurais
para permanência no campo
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A oficina proporcionou aos jovens o 
reconhecimento das bases da Comuni-
cação Popular na Pedagogia Freireana 
e o surgimento da Educomunicação. 

O momento foi utilizado para que eles 
se reconhecessem e discutissem os 
desafios da sucessão rural através da 
comunicação utilizando a influência 
das tecnologias da informação, comu-
nicação (TICs) e também das tecnolo-
gias sociais na articulação comunitária 
para a transformação  e fortalecimen-
to das juventudes rurais para perma-
nência no campo.

Online sda.ce.gov.br
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Eu nunca tive
uma oportunidade

dessa e agora tive!”
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