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Sindicalistas se reúnem, em Brasília, COMUNICAÇÃO
para discutir estratégias de ação
Com o tema ComuCom uma nova versão
da reforma da Previdência
batendo à porta e uma conjuntura adversa para o conjunto
dos servidores federais, a
Condsef/Fenadsef se reúne,
na próxima sexta-feira, 15 de fevereiro, com representantes sindicais de vários estados, para
mais um encontro do seu Conselho Deliberativo de Entidades
(CDE). Além de fazer uma ampla
análise de conjuntura, a ideia é
discutir a campanha salarial
2019 dos servidores federais,
iniciar os debates sobre o Congresso da Condsef/Fenadsef –
previsto para acontecer no ﬁnal
do ano -, e aprovar um calendário de atividades da categoria
para enfrentar o governo Bolsonaro, que promete endurecer as
regras para o funcionalismo.

Na sequência do CDE, a
Condsef/Fenadsef realiza, no
dia 16, uma reunião da direção
nacional da entidade e, no dia 17,
acontece uma plenária do
Fórum Nacional dos Servidores
Federais (Fonasef). Além de
discutir a mesma pauta do CDE,
nessas duas atividades os servidores vão traçar estratégias de
luta contra os ataques do governo. O resultado desses três encontros será apresentado como
proposta dos servidores federais na plenária das centrais
sindicais, marcada para acontecer no dia 20 de fevereiro, em
São Paulo. Na plenária, a CUT e
demais centrais vão deﬁnir um
calendário de atividades de rua
contra a reforma da Previdência
e qualquer outra retirada de direitos da classe trabalhadora.

nicação Sindical e a disputa
de narrativas: desaﬁos e
ações, a Condsef/Fenadsef
realiza, nos dia 13 e 14 de fevereiro, o 5º Encontro de Comunicação da entidade. Na
atividade, sindicalistas e jornalistas vão discutir o atual
cenário da comunicação no
Brasil e como enfrentar uma
mídia corporativa que se
comporta como porta-voz do
capital, contra a classe trabalhadora. Constam na programação palestras com os
jornalistas Leandro Fortes,
Carlos Medeiros e Cláudia
Giannotti. Ao ﬁnal, os participantes vão aprovar algumas ações comunicacionais
que serão implantadas pela
confederação e pelos sindicatos, nos estados.

