
 

 

 

Circular nº 030/CEC/2020 

Brasília (DF), 20 de outubro de 2020 

 

 

  

Às seções sindicais, secretarias regionais, à(o)s diretore(a)s do ANDES-SN 

c/c à Candidata a Presidente pela Chapa 1, à Candidata a Presidente pela Chapa 2 e aos 

membros da Comissão Eleitoral Central (CEC) 

  

Companheiro(a)s, 

 

 

Conforme foi informado pela Circular nº 016/CEC/2020, cada chapa terá direito a 

enviar um material por semana para divulgação a(o)s sindicalizado(a)s pelas seções 

sindicais, contendo um texto em tamanho não superior a 2.000 caracteres, contando os 

espaços, e um banner no tamanho 700x300 pixels ou a chapa poderá optar também por 

enviar apenas a imagem, sem o texto, com as dimensões 700x700 pixels. As chapas devem 

encaminhar o material para a secretaria do ANDES-SN, na segunda-feira, a contar do dia 

12 de outubro de 2020, que, após verificação das especificações, enviará às seções 

sindicais, na terça-feira, por meio de circular, para divulgação às suas bases. 

Em atendimento ao item III das regulamentações (Circular nº 015/CEC/2020), a 

Chapas 1 – Unidade para Lutar: em defesa da educação pública e das liberdades 

democráticas a Chapa 2 – Renova ANDES, enviaram o material solicitado 

correspondente à segunda semana, no dia 19 de outubro de 2020, para a Secretaria do 

ANDES-SN, que, após a conferência das especificações, envia na data de hoje, 20 de 

outubro de 2020, às seções sindicais para divulgação a(o)s sindicalizado(a)s. Os próximos 



 

 

materiais serão enviados no dia 27 de outubro de 2020, apenas se atenderem as exigências 

estipuladas nas regulamentações. 

Reforçamos a importância de que os materiais enviados pelas chapas possam ser 

divulgados imediatamente após recebimento pelas seções sindicais para que 

o(a)ssindicalizado(a)s possam ter acesso à campanha de ambas as chapas, que, nessas 

eleições, será apenas virtual. 

  

Sem mais para o momento, aproveitamos a oportunidade para renovar nossas 

cordiais saudações sindicais e universitárias. 

  

 

   Profª. Raquel Dias Araújo 

 Presidente 

 

    Prof. Alexandre Galvão Carvalho 

  Representante da Chapa 1 

 

 

 

    Prof. Fabio Cesar Venturini 

  Representante da Chapa 2 

 

 

 

    Prof. Lucas Santos Cerqueira 

   1º Titular Eleito na Plenária 

 

 

   Profª. Deborah Fontenelle 

   2ª Titular Eleita na Plenária 

 

 

 

 


