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RELATÓRIO DO IV ENCONTRO – GT Comunicação e Artes: promovido pelo ANDES 

– SINDICATO NACIONAL.    

Data: 27 de agosto de 2016, sede do ANDES – SN, Brasília, DF. 

Mesa de debates conduzida pelos professores João Francisco e Giovanni Frizzo.  

PRESENTES: 
Diretores do ANDES-SN: Giovanni   Frizo,   Eblin  Farage,   João   Francisco   Ricardo   Kastner Negrão 

joaoricardo.1601@gmail.com ; Renata Maffezoli (jornalista).  
 
 
Seções Sindicais:   ADUFPB  (Carlos   Cartaxo);   ADUFERPE   (Maria   do   Carmo   da   Silveira Xavier); 

ADUSB (Jorge Barros); ADUFF (Renata Schittino, Marcio Malta); ADUFPEL (Daniela S. Hoffmann-
diretoria, Gabriela Venzke-jornalista); ADUR-RJ (Markos Klemz Guerrero, Filipe Ferreira Galvão-
jornalista); ADUFPA (Adolfo Oliveira Neto, Max André Costa-jornalista).  
 

Entre os informes, houve ênfase para: 

01- O Encontro de Comunicação do ANDES-SN, de 16 a 20 de novembro que será sediado no 

Rio de Janeiro, trata-se do 22º Curso do Núcleo Piratininga de Comunicação. E-mail: 

npiratininga@piratininga.org.br inscrições: com estadia R$ 1.490,00, sem estadia R$ 890,00. 

Destacando que a formação dos envolvidos nessa área de Comunicação deve ser considerada 

como investimento para o Sindicato.  

02- O V Encontro de Arte e Comunicação do ANDES, de 25/26 e 27 de novembro de 2016. 

Na sequência, houve comentários sobre peças de campanha informativa, que teve como 

objeto de análise a PLP 257 item 2; este, trata de cartaz denunciando e difundindo os 

parlamentares envolvidos:  DIGA NÃO AO PLP 257. Também foi solicitada ampla divulgação 

nas ADs para fortalecer o trabalho de pressão sobre os parlamentares que votaram a favor do 

PL257/16.                                                                                                                                                               

Tratando a Comunicação de Arte na sua pluralidade, como as ADs promovem sua 

comunicação, foi solicitado mencionar os diferentes meios e ações promovidas nas respectivas 

SS – ANDES:Em respostas diversas, foram mencionados: Jornal mensal - ADUFPEL, arte mural, 

assembléias permanente, visitas as unidades em comissão local, textos curtos com cartum, 

associando arte a comunicação jornalística, festival de cultura, curso de fotografia, curso para 

qualificar “jornalista sem fronteira”, “Escola sem Mordaça”...Tema de setembro/2016.  
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Teve como 2º ponto de Pauta: Arte e Comunicação Sindical – a política de Comunicação do 

ANDES – Seção Nacional; 

Com várias contribuições dos presentes: 

Promover o espaço ANDES em cada AD; 

Inovar através das diversas expressões visuais e comunicacional envolvendo a 

sociedade; 

Atentar para aspectos técnicos e práticos da Produção e Circulação de materiais de 

divulgação sindical; 

 Valorizar Regionais com trabalho de outras linguagens artísticas; 

 Pensar estratégias de comunicação considerando custo como investimento; 

Promover atualização dos meios de comunicação através de novas linguagens, novas 

tecnologias, identidade visual. Dialogar entre gerações; 

 Inovar, romper paradigmas: comunicação/mobilização + visibilidade; 

 Conciliar tecnicamente conteúdo e forma; 

Ênfase: para projeto de classe-categoria; 

Foi solicitado pela mesa, levantamento de dados das SS sobre utilização dos materiais de 

campanha disponibilizados pela SN, pesquisa iniciada em 2011 e já solicitada as ADs. 

Considerações:   

A participação neste GT de Comunicação e Arte foi de absoluta importância, no sentido de 

conhecer o pensamento político-estratégico das outras ADs sobre o tema e na perspectiva de 

iniciar atividades em consonância com as novas tecnologias, bem como, minimizar contrastes 

da realidade geográfica do país. Este encontro, além de muito bem conduzido, permitiu o 

afloramento criativo dos presentes quanto à perspectiva de inovações nos aspectos das 

artes/comunicação e das tecnologias, além da compreensão da necessidade de uma produção 

mais técnica, visando fortalecer a sensibilização e mobilização sociais, identificando o custo 

operacional dessa área como importante viés de investimento.   

        Recife, 12/09/2016 

                                                        _____________________________

 

 


