
 

 

Federação de Sindicatos de Trabalhadores Técnico-Administrativos 
em Instituições de Ensino Superior Públicas do Brasil 

Fundada em 19 de dezembro de 1978 

SCS - Quadra 6, Bloco A, Lote 157 - 2º andar - Salas 205/207/208 – Edifício Bandeirantes - Caixa Postal 10818 CEP 70.300-910 - 
Asa Sul – Brasília, DF. Fones: +55 (61) 3349-9151/ 3349.1772/ 3349.4420/ 3349.4811 

E- mail: fasubra@fasubra.org.br Portal: www.fasubra.org.br 

 

 

Relatorio do Grupo de Trabalho Comunicação da FASUBRA do dia 18 de setembro de 2020. 

 

Entidades presentes: SINTUNIFESP, SINDTAE, SINTESPB, SINTUFSC, SINTUFS, SINDTIFES, SINDS-

UFSJ, SINTUR-RJ, SINTUFF, ASAV, SISTA-MS, SINTUF-MT, SINTUFEJUF, SINDIFES, SINTEST-RN, 

SINTUFEPE-UFPE, SINTUFSCAR, SINTUFES, ASSUFRGS, SINTESAM 

 

A reunião realizada virtualmente pelo GT Comunicação da FASUBRA, na manhã de 18 de setembro de 

2020, discutiu a importância da comunicação da FASUBRA com suas entidades de base. 

Realizada no início dos trabalhos a apresentação de cada sindicato de base com os informes e 

propostas para ações com vistas ao avanço da comunicação da federação. 

A apresentação incluiu o histórico desde 2016, incluindo propostas já apresentadas através do 

Encontro de Comunicação, GT Comunicação 2019, e no plano de Comunicação da gestão atual da 

FASUBRA. 

 

O GT aprofundou o debate das diferentes perspectivas das entidades em conjunto com a Coordenação 

de Comunicação e avançou nos pontos em que há consenso para apresentar a DN-FASUBRA: 

 

• Campanha em defesa dos HU`s e servidores e servidoras lotados no HU`s; 

 

• Realizar campanhas contra a Reforma Administrativa através de Outdoors onde for possível; 

 

• Estudar, emissoras de TVs que abrem espaços para divulgações, em conjunto com outros 

fóruns do serviço publico, dividindo o custo entre todas entidades nacionais e locais. 

 

• Formulário de diagnóstico da comunicação sindical nas bases: incluir, no formulário, itens 

sobre ferramentas de realização de assembleias utilizadas e estratégias de inclusão digital de 

aposentados; 

 

• Propor formação na área de comunicação para dirigentes sindicais; 

 

• Elaborar, através de comissões do GT, políticas de: 

 

• Inclusão digital de aposentados e; 

 

• Orientação técnica para realização de assembleias. 

 

• Realizar reuniões mensais do GT na primeira semana de cada mês (próxima entre 5 e 9 de 
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outubro as 9h com pauta as campanhas contra a reforma administrativa e por segurança 

sanitária para o trabalho presencial); 

 

• Debater a formatação de cada campanha (reforma administrativa, por segurança sanitária para 

o trabalho presencial, in65, valorização do serviço público, valorização da comunicação 

sindical, contra as intervenções, HU's, etc) em reuniões do GT ou comissões, iniciando pela 

questão da reforma administrativa e condições sanitárias de retorno ao trabalho; 

 

• Realizar de forma virtual o encontro nacional de comunicação da FASUBRA; 

 

• Divulgar as iniciativas das entidades filiadas como debates temáticos em lives e manifestações; 

 

• Divulgar a enquete no site da câmara sobre a reforma Administrativa orientando o voto em 

discordo totalmente; 

 

• Construir um ato nacional no dia do servidor com todo serviço público. 
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