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Aurélio Gonçalves / Diretor e Jornalista

Política Editorial do Jornal

O Jornal do Maciço é um jornal independente e aberto a todos os segmentos da região do
Maciço de Baturité. Com o objetivo de construir uma sociedade livre, igualitária e que respeite o
meio ambiente e o desenvolvimento organizado da região. O Jornal do Maciço, procura garantir
espaço para que qualquer pessoa, grupo (de afinidade política, de ação direta e movimento
social) que estejam em sintonia com esses objetivos - possam publicar suas opiniões e os fatos
presenciados.

Tem por objetivo promover, através de publicações impressas e eletrônicas, o desenvolvimento
econômico, social e cultural dos municípios que compõem a região do Maciço de Baturité,
Ceará, incentivar e apoiar as iniciativas comunitárias de qualquer nível que venha ao encontro
dos seus objetivos e do interesse social e fomentar a noticia na região do maciço em prol de
todas as áreas primária, secundária e terciária existentes nos municípios do maciço e seus
vizinhos, a fim de alavancar o desenvolvimento sócio-econômico da região.
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Acreditamos que dessa maneira estaremos rompendo o papel de espectador (a) passivo/a e
transformando a prática midiática. Esse conceito rompe com a mediação do/a jornalista
profissional e com a interferência de editores/as no conteúdo das matérias. As produções não
são modificadas, salvo a pedido do/a autor (a), ou quando pequenas formatações são
necessárias para facilitar sua exibição.

São bem-vindas ao Jornal do Maciço e suas publicações e esperamos que estejam de acordo
com os princípios e objetivos da região, como:

- Relatos sobre o cotidiano dos municípios da região e do desenvolvimento regional;

- Relatos dos projetos de infra-estrutura do governo federal e estadual, e agronegócios;

- Análises sobre movimentos sociais e formas de atuação política;

- Divulgação dos segmentos esportivos da região, lazer e turismo;

- Preservação do meio ambiente ;

- Valorização do homem do campo e suas culturas;

- E no futuro uma produção audiovisual que vise a transformação da sociedade ou que retrate
as realidades dos/as oprimidos/as ou as lutas dos novos movimentos.

O Jornal do maciço defende a liberdade de conhecimento e de acesso a ele, para contribuir
com a concretização destas liberdades, incentivamos os cursos de softwares livres e a
publicação em formatos livres, e em formatos proprietários públicos Nossa intenção é unir
esforços para uma real democratização da sociedade, primando sempre por privilegiar a
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perspectiva dos/as oprimidos/as. Em função disso, esperamos uma atitude construtiva e
tolerante entre nossos parceiros sejam eles quem for, afinal, queremos juntar forças, não lutar
entre nós.

As reportagens, entrevistas, notícias, artigos e colunas do veículo serão pautadas
prioritariamente nos assuntos de interesse da região do Maciço de Baturité, focando os fatos e
acontecimentos dos municípios que compõem a área, divulgando as notícias dos poderes
Executivo, Legislativo, Judiciário e das entidades representativas da sociedade civil que
mereçam espaço público e a participação comunitária.

Todos os municípios serão igualitariamente cobertos pelo jornal, de acordo com os fatos e sua
importância jornalística. A publicação terá espaço para artigos de técnicos, lideranças políticas,
comunitárias e empresariais que queiram expor seu pensamento ao público. O Jornal do
Maciço promoverá o turismo e demais empreendimentos econômicos da região e buscará
ampliar as informações no contexto nacional e internacional. Valorizará o patrimônio cultural de
cada município e promoverá os valores históricos do Estado e, principalmente a auto-estima
dos jovens da região.

O Jornal do Maciço não se responsabiliza pelo conteúdo dos artigos da coluna de publicação
aberta, especialmente quando há nelas dados suficientes para contatar o/a autor(a). Eventual
direito de resposta a artigos será concedido como comentário ao mesmo artigo que se
pretende responder, o que pode ser feito inclusive sem se contatar diretamente o coletivo
editorial.
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