CSP-CONLUTAS

Central Sindical e Popular
CONVOCATÓRIA
1º Seminário Nacional de Comunicação da CSP-Conlutas
Objetivos: Trocar experiências sobre a comunicação das entidades e movimentos filiados à CSPConlutas; pensar em melhorias para as respectivas comunicações; integrar os profissionais de
comunicação e dirigentes do setor; avançar em debates que pensem a comunicação dos
trabalhadores.
Público-alvo: Profissionais de comunicação de entidades e movimentos ligados à Central e
parceiros, dirigentes ligados ao setor.
- Local: São Paulo-SP.
- Finanças: Os participantes do seminário (profissionais e diretores das pastas de comunicação)
devem ter passagens, hospedagem e diárias pagas por sua respectiva entidade. Será feito o
levantamento dos custos que teremos (fora passagens, diárias e hospedagens dos participantes) para
os quais cobraremos uma taxa de participação. Para tal, faremos um levantamento dos gastos e
divulgaremos o valor da taxa no início de novembro, quando abriremos as inscrições.
- Divulgação: Será uma fanpage a fim de divulgar a ação e as informações sobre o evento, com
repercussão também em nossas redes e meios de comunicação, para divulgação da data,
programação e detalhes de inscrição.
- Data: 12, 13 e 14 de dezembro de 2014.
- Pauta (três dias):
 Sexta-feira (10h/13h): Desafios da Comunicação dos trabalhadores hoje

- 13h00/14h00: Almoço
- 14h00/16h00: A importância da linguagem na Comunicação
- 16h00/18h00: O mundo digital e as lutas
- 18h00/18h30: Lanche
- 18h30/20h00: O áudio visual como ferramenta da Comunicação
 Sábado:

- 9h00/11h30: Lei de acesso à informação e cruzamento de dados a serviço dos trabalhadores
- 11h30/13h30: Assessoria de imprensa – Sob a perspectiva do jornalista e da assessoria
- 13h30/14h30: Almoço
- 14h30/18h00: Apresentação e trocas de experiências (esta mesa pretende apresentar os
trabalhos desenvolvidos pelas diversas entidades presentes.
- Confraternização.
 Domingo:

- 9h30/11h30: A comunicação é estratégica? Relação entre entidade e profissionais de
comunicação
- 11h30/12h00: 2º Congresso Nacional da CSP-Conlutas
- 12h00/13h00: Encaminhamentos
- 13h00: Encerramento
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