
 

 

Circular nº 045/2021 
 

Brasília (DF), 12 de fevereiro de 2021 
 
 
Às seções sindicais, às secretarias regionais e à(o)s Diretora(e)s do ANDES-SN 

 
Assunto: ERRATA À CIRCULAR Nº 028/2021 
 

Companheira(o)s, 

 

Em referência à Circular nº 028/2021 que convocou o 11º CONAD Extraordinário para os 
dias 27 de março e 3 de abril de 2021,  que será organizado pela Diretoria Nacional, e acontecerá 
por meio eletrônico, em caráter excepcional, retificamos as seguintes informações contidas na con-
vocatória, conforme o que segue: 
 
 
(a) No 3º (terceiro) parágrafo da 1ª (primeira) página 
 
Onde se lê: 
 
No entanto, em razão do contexto da pandemia, a Diretoria Nacional do ANDES-SN avaliou a ne-
cessidade de consultar a categoria quanto à realização do 40º Congresso, tendo em vista tanto a 
responsabilidade em evitar ao máximo aglomerações, quanto as dificuldades em realizá-lo virtual-
mente nos moldes que caracterizam o evento. 
 
Leia-se: 
 
No entanto, em razão do contexto da pandemia, a Diretoria Nacional do ANDES-SN avaliou a ne-
cessidade de consultar a categoria quanto à realização do Congresso, tendo em vista tanto a res-
ponsabilidade em evitar ao máximo aglomerações, quanto as dificuldades em realizá-lo virtualmen-
te nos moldes que caracterizam o evento. 
 
(b) No item 1.2 – Das orientações para apresentação de contribuições 
 
Onde se lê: 
 
1.2 - Das orientações para apresentação de contribuições  
1.2.1 Os textos das seções sindicais e do(a)s sindicalizado(a)s para integrarem o Caderno de Textos 
deverão:  

1.2.1.1 ater-se ao temário do 11º CONAD Extraordinário, que tratará dos seguintes temas:  
Tema I: Conjuntura (27/03/2021)  
Tema II: Realização do 40º Congresso do ANDES-SN (27/03/2021) 
(...) 
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1.2.1.4 conter no máximo, para o Tema I - Conjuntura (10 páginas), Tema II – Realização 
do 40º Congresso do ANDES-SN (03 páginas), e para o Tema III – Planos de Lutas dos Setores 
(05 páginas), observando-se: 

(...) 
 

Leia-se: 
 
1.2 - Das orientações para apresentação de contribuições  
1.2.1 Os textos das seções sindicais e do(a)s sindicalizado(a)s para integrarem o Caderno de Textos 
deverão:  

1.2.1.1 ater-se ao temário do 11º CONAD Extraordinário, que tratará dos seguintes temas:  
Tema I: Conjuntura (27/03/2021)  
Tema II: Realização do Congresso do ANDES-SN (27/03/2021) 
(...) 
1.2.1.4 conter no máximo, para o Tema I - Conjuntura (10 páginas), Tema II – Realização 

do Congresso do ANDES-SN (03 páginas), e para o Tema III – Planos de Lutas dos Setores (05 
páginas), observando-se: 
 
(c) No TEMÁRIO 
 
Onde se lê: 
 
TEMÁRIO:  
Tema I – Conjuntura  
Tema II – Realização do 40º Congresso do ANDES-SN  
Tema III – Planos de Lutas dos Setores 
 
Leia-se: 
 
TEMÁRIO:  
Tema I – Conjuntura  
Tema II – Realização do Congresso do ANDES-SN  
Tema III – Planos de Lutas dos Setores 
 

Sem mais para o momento, renovamos nossos cordiais saudações sindicais e 
universitárias.  

 

 

Profª. Rivânia Lucia Moura de Assis 
Presidenta 

 


