Circular nº 174/13
Brasília – DF, 11 de setembro de 2013

Às Seções Sindicais, às Secretarias Regionais e aos Diretores do ANDES-SN

Companheiros

Em Complementação a Circular nº 140/13, datada de 8 de agosto de
2013, que convocou o III Encontro Nacional de Comunicação do ANDES-SN,
estamos encaminhando a programação e informando o local da realização do
evento.

O III Encontro será realizado na Sede do Sindicato, SCS Quadra 2,
Bloco C, Ed. Cedro II, 3º andar, em Brasília-DF.

Solicitamos às seções sindicais que pretendem participar da OFICINA
sobre “Uso das Mídias Sociais”, a ser realizada no dia 4 de outubro de 2013, das
14h30 às 18h, que nos informem o nome de seus representantes até o dia 25 de
setembro do corrente ano.

Solicitamos, ainda, às seções sindicais que não responderam à
Pesquisa sobre Comunicação nas Seções Sindicais do ANDES-SN (Circular nº
142/13, datada de 9 de agosto de 2013), que o façam o mais breve possível.

Sendo o que temos para o momento, enviamos nossas cordiais
saudações sindicais e universitárias.

Profª Marina Barbosa Pinto
1ª Secretária

III ENCONTRO NACIONAL DE COMUNICAÇÃO do ANDES-SN
4,5 e 6 de Outubro – Sede do ANDES-SN - Brasília (DF)
Dia

Hora

Atividade

14h30 às 18h

Oficina
Uso das mídias sociais (Arthur Willian)

4
Sexta-Feira

Observação

Mesa de Abertura
4
19h30 às 21h30
Sexta-Feira

5
9h às 12h
Sábado

5
13h30 às 16h
Sábado

5
16h30 às 20h
Sábado

Disputa da hegemonia:o papel da imprensa
sindical na luta de classes
VitoGianotti (NPC) e Laurindo Leal Filho (USP)
Mesa 2
O projeto de Lei de iniciativa popular para
democratização da mídia e os reflexos na
cobertura sobre Educação e Saúde
FNDC, Intervozes, Enecos
Mesa 3 - Relação da imprensa sindical com a
grande mídia na cobertura das lutas sociais:
Relato de Experiências sobre cobertura das
greves 2012 e das mobilizações populares
em 2013
Claudia Costa (CSP) e representação do
ANDES-SN, Fasubra e Sinasefe
Mesa 4 - Estrutura e funcionamento da
comunicação do ANDE-SN: implementação
do Plano Geral
Diretores e jornalistas do ANDES-SN e abre
para o relato de experiências das seções
sindicais e apresentação de propostas

Debate
Propostas
para
comprometimento
nacional com a
campanha
Debate
Primeira inscrição
para
relato
de
experiências
Propostas
Relatos
Debate (em grupo
– dependendo do
número
de
participantes)
Propostas

Apresentação das propostas formuladas nos
encontros regionais e nos painéis de sábado
6
9h às 12h30

Debate em pequenos grupos

Domingo
Plenária para apresentação dos grupos e
encaminhamentos
6
12h30 às 13h
Domingo

Encerramento

Debates em grupo
– dependendo do
número
de
participantes
Encaminhamentos

