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Relatório da reunião com as entidades de base sobre comunicação do dia 25 de setembro de 

2020. 

 

Entidades presentes: SINDITEST-PR, SINTUFEJUF, ASSUFSM, SINTUFEPE-UFPE, SINTUF-MT, 

SINTUFEPE-UFRPE, SINDITIFES, SINTUFAL, ASSUFRGS, SINTUFSC, SINTET-UFU, SINTUNIFESP, 

SINTESPB, SINTI-IFESGO, SINTFUB, SINTUFS, SINTUFF, SINTUFES, SINDTAE, SINTUFRJ, SINDUFLA, 

SINDIFES e ASSUFOP. 

 

No dia 25 de setembro de 2020 a FASUBRA Sindical realizou reunião com as entidades filiadas para 

debater comunicação sindical, ouvir sugestões e planejar conjuntamente ações para o próximo 

período. 

A direção da FASUBRA iniciou a reunião informando sobre algumas das táticas de comunicação que 

estão sendo adotadas em conjunto com as entidades de base: o compartilhamento de arquivos, as 

transmissões cruzadas das lives e a campanha desenvolvida em conjunto com o FONASEFE contra a 

reforma administrativa. Informou também sobre a necessidade da realização das assembleias para 

fortalecimento da mobilização da categoria e da Plenária Nacional da FASUBRA, prevista para os dias 

15 e 16 de outubro e sobre o edital de contratação de empresa de comunicação pela federação. 

 

Após o informe da direção Nacional, feito pela coordenação de comunicação, iniciou-se as intervenções 

do plenário virtual, que pautou também: compartilhamento de informes sobre as mobilizações do dia 

30 de setembro e a rodada de assembleias virtuais. 

 

Foi pautado assim o debate sobre os percalços da realização das assembleias virtuais, diferentes tipos 

de ferramentas disponíveis e táticas para inclusão digital. Em geral as entidades participantes 

relataram que realizaram ou marcaram suas assembleias até o dia 30. 

 

A maioria das entidades também informou que participará das manifestações do dia 30, mas com 

grande variedade de meios de mobilização: atos presenciais, carreatas, atos virtuais, distribuição de 

faixas, foram algumas das táticas citadas. 

 

As sugestões levantadas foram: 

• Contratação pela FASUBRA de plataforma virtual para realização de assembleias, 

compartilhando o acesso com as entidades de base; 

• Aumentar o número de ações contra a reforma administrativa; 

• Realizar twitaços; 

• Atualizar a pasta de compartilhamento de arquivos; 

• Crias espaço no site da federação para expressão das entidades de base; 

• Trabalhar o tema das eleições municipais; 
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• Constituir listas regionais para debater comunicação sindical; 

• Utilizar dados das pesquisas sobre o governo nas campanhas; 

• Elaborar uma orientação técnica para a realização de assembleias virtuais; 

• Elaborar política de inclusão digital para as assembleias; 

 

Foram feitas algumas críticas sobre a contratação de empresa de comunicação pela F ederação e 

lembrado a luta do setor de comunicação das entidades para o fortalecimento das equipes de 

comunicação sindical. 

 

Ao final a coordenação de comunicação agradeceu o empenho das entidades em ajudarem a FASUBRA 

a formular suas ações de comunicação, informou que os relatórios do GT realizado no último dia 18, 

bem como o da presente reunião serão pautados para aprovação pela Direção Nacional da FASUBRA 

nos dias 01 e 02 de outubro, para após serem divulgados. 

 

As sugestões do presente relatório ficam sob pendência de aprovação da direção nacional da FASUBRA. 
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