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PROGRAMA WEB RÁDIO CENSURA LIVRE – EM DEFESA DOS CORREIOS

Nesta quarta feira dia 03/07/2019 será pautada no programa a criação da FRENTE AMPLA TODOS PELOS
CORREIOS. O programa vai ao ar das 15:00 às 16:00h https://www.facebook.com/programacensuralivre/
Os membros da Frente (ADCAP, AACB, FENTECT, FINDECT, FAACO E ANATECT) participarão ao vivo via telefone.
2. REUNIÃO EM DEFESA DOS CORREIOS
Será realizado no dia 10 de julho às 9:00h na sala de reuniões da CLP Anexo II Piso Superior Ala –A Sala 121 um café
da manhã para Deputados e Entidades . A FAACO juntamente com as demais Organizações estará presente com os
seus Representantes.
3.. FRENTE AMPLA TODOS PELOS CORREIOS
Criada no dia 26 de junho com Representantes das principais Entidades Representativas dos Empregados dos
Correios. Foi efetuado um manifesto com a assinatura de todos, que já encaminhamos aos Presidentes, colocamos
no site da Federação e reproduzimos mais uma vez em anexo a esse “na quarta’.
4. IMAGEM DA CAMPANHA
Foi criada também para a campanha uma imagem contendo o mapa do Brasil sendo abraçado com os dizeres
“CORREIOS. ORGULHO DE UM PAíS INTEIRO” imagem em anexo . Foi criado também no facebook
(https://www.facebook.com/todospeloscorreios//).Recomendamos que curtam a página, compartilhem as
postagens e convidem os amigos para curtir a página da campanha.
5. MOÇÕES DE CAMARAS MUNICIPAIS
Em anexo vamos indicar a forma como isso pode ser feita pelas Associações em conjunto com os Sindicatos, etc.
No anexo estarão indicadas as ações passo a passo.
6. VIDEO DE APOIADORES
Todos que acreditam nessa causa podem gravar vídeos de 15 segundos e enviar para
todospeloscorreios@gmail.com Alguns vídeos recebidos serão selecionados e usados no site da campanha.
Como fazer o vídeo:
1- Grave com o celular na horizontal
2- Escolha um lugar claro de preferencia na luz natural
3 - Lembre-se de limpar a lente da câmera para garantir uma boa imagem
4- Evite lugares barulhentos
5 - Lembre-se que são apenas 15 segundos de vídeo
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