Circular nº 226/2022
Brasília (DF), 15 de junho de 2022

Às seções sindicais, secretarias regionais, e à(o)s diretora(e)s do ANDES-SN
Companheiro(a)s,
Em complementação à Circular nº 211/2022, que convocou o Seminário Nacional
sobre Comunicação Sindical e Mídias Digitais, a ocorrer de modo presencial, em Brasília (DF),
com transmissão on-line pelas redes do Sindicato Nacional, nos dias 01 e 02 de julho, publicamos,
nesta Circular, maiores informações.
Considerando o conteúdo do Seminário e sua inserção na atual disputa das
sensibilidades humanas, convidamos as seções sindicais, a partir de seus(suas) sindicalizado(a)s e
também os profissionais de comunicação a ocuparem cultural e artisticamente o evento, com
apresentações musicais acústicas, estilo “voz e violão”, declamação de poemas, interpretações
cênicas, performance corporal, dança, entre outros. O importante é cada um(a) expressar sua arte.
Tais iniciativas artísticas comporão um sarau, que ocorrerá no primeiro dia do Evento, na Mesa de
Abertura e após a Mesa 1. Para tanto, solicitamos que envie para esta Secretaria a indicação de
participação no sarau, informando os possíveis equipamentos que serão necessários, até o dia 24/06,
às 14h.
Por motivo dos cuidados sanitários, reforçamos que só poderão participar
representantes das seções sindicais (professore(as) e profissionais de comunicação) que estiverem
devidamente vacinado(a)s e que apresentem teste de COVID-19 (antígeno/RT-PCR), com
diagnóstico negativo, realizado até 72h antes da viagem. Durante o evento será obrigatório o uso de
máscaras. O comprovante de vacinação deverá ser anexado ao formulário que confirma presença de
representantes (Circular nº 211/2022) e o resultado do teste deverá ser enviado para a Secretaria
Nacional (secretaria@andes.org.br).
Por fim, encaminhamos, abaixo, a programação completa do Seminário.

PROGRAMAÇÃO

Data

Seminário Nacional sobre Comunicação Sindical e Mídias Digitais
19h às 21h
Mesa 1
O lugar da Arte, comunicação e
tecnologia no sindicalismo em
tempos de avanço da política de
ódio
18h30
Mesa de Abertura

01/07

Local: Café Objeto Encontrado

Componentes da mesa:
Micael Carvalho (APRUMA),
Helena Martins do Rêgo Barreto
(UFC)
Claudia Santiago (Núcleo de
comunicação Piratininga).
21h
Sarau Político-Cultural do
ANDES-SN
Local: Café Objeto Encontrado

02/07

09h30-12h
Mesa 2

14h-16h30
Mesa 3

Monopólio das plataformas digitais,
redes sociais e a democratização da
comunicação na luta de classes,
antirracistas e anticisheteronormativas.

Arte, comunicação e tecnologia nas
estratégias de mobilização nas redes e
nas ruas: experiências latinoamericanas.

Componentes da mesa:
Bia Barbosa (Intervozes)
Viviane Gomes (Representante da
Redes Criola)
Dimitra Vulcana (Produtora de
conteúdo, Drag Queen
@Doutoradrag)
Local: Sede do ANDES-SN

Componentes da mesa:
Luz Angela Rubiano Tamayo
(Comunicadora Popular da Colômbia,
do Movimento de Luta pela
discriminação do aborto e movimentos
campesinos)
Édina Barbosa (representante das
Mídias Indígenas)
Coletivo ‘Muros e Resistências’ do
Chile

16h30
Encerramento
Local: Sede do ANDES-SN

Local: Sede do ANDES-SN

Locais:
Café Objeto Encontrado - Asa Norte Superquadra Norte 102 CLN 102 Lj - Asa
Norte, Brasília - DF, 70722-520
Sede do ANDES-SN - Setor Comercial Sul, Quadra 2, Edifício Cedro II, 5 º andar,
Bloco "C", Cep: 70302-914 Brasília-DF.
Sem mais para o momento, enviamos nossas cordiais saudações sindicais e
universitárias.
Prof.ª Maria Regina de Avila Moreira
Secretária-Geral

