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Terça-feira  

Em 2018 a classe 

trabalhadora 

necessita de unidade 

para combater os 

desmandos do 

Governo Federal 

Em 2018, os trabalhadores 

do setor público e privado, do 

campo e da cidade terão que se 

unir caso queiram superar os desa-

fios e obstáculos impostos nesse 

ano que começa e será marcado 

por eleições gerais.  

Desde 2013 uma série de 

acontecimentos políticos e econô-

micos conduziu o Brasil e os bra-

sileiros a uma das piores crises, 

inclusive institucional, da nossa 

história.  

Aliado aos problemas con-

junturais já complexos, a comuni-

cação é outro fenômeno que preci-

sa ser inserido nesse contexto.  

Especialistas que se dedi-

cam ao tema apontam que hoje no 

Brasil mais de 12 milhões de pes-

soas se envolvem na produção ou 

no compartilhamento de conteú-

dos falsos pelas redes sociais. Isso 

prejudica e dificulta o processo de 

unidade da classe trabalhadora. É 

urgente resistir e reagir a esse ce-

nário.  

Com vistas à conjuntura na-

cional, a Condsef/Fenadsef convo-

ca para a importância dessa refle-

xão que deve vir acompanhada de 

um forte trabalho nas bases.  

De acordo com a entidade, é 

necessário que seja feita uma fren-

te a este processo que promove a 

desinformação e contribui em 

muito para a desunião e a não rea-

ção da maioria que tem visto seus 

direitos sendo atacados e destruí-

dos.  

Ainda segundo a entidade, 

sem esse esforço coletivo não será 

possível fazer frente ao grande 

número de desafios que certamen-

te vamos enfrentar em 2018.  

A Condsef/Fenadsef defen-

de a organização da classe traba-

lhadora no sentido de aprimorar o 

diálogo com a sociedade, que nes-

te ano de 2018, deverá ser perma-

nente.  

Ainda no final de 2017, o 

Sindsep/MA realizou uma ativida-

de, na qual, discutiu o processo de 

comunicação que vem sendo traba-

lhado pela entidade, e os seus reais 

objetivos e resultados trazidos ao 

longo da história do sindicato. 

Ainda em 2017, a entidade 

também realizou um seminário 

sobre Comunicação Sindical, onde 

também foram discutidos pontos 

positivos e negativos trabalhados 

pelo sindicato. Ainda nesse encon-

tro, foram apontados “nortes” a 

serem seguidos para melhorar o 

processo de comunicação entre o 

Sindsep/MA, sua base e a socieda-

de em geral.  
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