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ORIENTAÇÕES PARA ENCONTRO DO CRAD 2019/1 

 

Prezada(o)s Conselheira(o)s, 

 

Em atenção ao disposto no Art. 19 do Regimento da ADUA-SSind., esse documento contém orientação 

para organização dos trabalhos referentes à reunião do Conselho de Representantes de Unidades 

(CRAD) da ADUA-SSind. do semestre 2019/1. 

 

 

1. A composição do CRAD (2018-2020) segue no quadro abaixo. 

 

Nome Unidade 

Iolete Ribeiro da Silva FAPSI 

Ana Cristina B. Oliveira FCA 

Maria Anete L. Rubim FCA 

Sandro Simas de Jesus ICET 

Cleuton de Souza Silva ICET 

Lucas Milhomens Fonseca ICSEZ 

Marinez França de Souza ICSEZ 

Danielle Gonzaga de Brito IEAA 

Eulina Maria Leite Nogueira IEAA 

Solano da Silva Guerreiro INC 

Cléber Araújo Gomes ISB 

Antônio Pereira Oliveira IFCHS 
 

 

2. Reunião 2019/1 

 

A reunião 2019/1 do CRAD realizar-se-á no dia 21 de março de 2019, na ADUA-SSind. com pauta em 

elaboração. Nos dias 22 e 23 de março de 2019, ocorrerá a Etapa Preparatória do Amazonas para o III 

Encontro Nacional de Educação (III ENE), no qual a(o)s conselheira(o)s estão convocada(o)s a participar 

e contribuir. 

 

A(o)s Conselheira(o)s devem atentar para ao calendário, pautas e demais informes que serão 

encaminhados tão logo sejam consolidados. 

 



38º Congresso do ANDES-SN | Orientações à Delegação ADUA-SS | 2 
 

 

3. Conselheira(o)s das Unidades do Interior 

 

A(o)s Conselheira(o)s das Unidades do Interior que demandarão passagens, hospedagens e diárias, 

atentar para as seguintes instruções. 

 

3.1. Hospedagem 

 

A(o)s Conselheira(o)s das Unidade do Interior sem alternativa própria de hospedagem em Manaus 

[família, amiga(o)s, etc.] terão hospedagem custeada pela ADUA-SS nos dias de deslocamento à 

Manaus e que contemplarão a Reunião 2019/1 e a Reunião Preparatória do Amazonas para o III ENE. 

 

As hospedagens em Manaus serão providenciadas pela Secretaria da ADUA-SSind. e poderá ser em 

quarto duplo ou triplo (observada a separação por sexo) entre os dias 20 e 24 de março de 2019. 

 

A(o)s conselheira(o)s que não precisarem de hospedagem e/ou para qualquer questão ou 

especificidade em relação à hospedagem deve ser comunicada com antecedência à Secretaria da 

ADUA-SSind para providências. 

 

3.2. Passagens 

 

As passagens da(o)s Conselheira(o)s serão custeadas pela ADUA-SSind. e serão emitidas com bagagem. 

 

Conselheira(o)s deverão encaminhar as demandas das passagens à Secretaria da ADUA-SSind. 

fornecendo as datas dos voos e informando qualquer outra demanda em relação a este até o dia 1 de 

março de 2019. 

 

Especificidades em relação à origem e destino dos voos devem ser enviadas até 1 de março de 2019 

para a secretaria (aduasindicato@gmail.com) para providências. A não manifestação implicará na 

compra das passagens no padrão: ida para um dia antes do primeiro dia de evento e retorno, um dia 

depois. 

 

Para viagens via aérea, as datas de ida e retorno podem estar sujeitas à disponibilidade de voos. 

 

3.3. Diárias 

 

As diárias serão pagas pela ADUA-SSind. e tem o valor de R$ 150,00. 

 

O número de diárias será relativo aos dias de deslocamento de ida à e retorno de Manaus e de 

trabalhos tanto na Reunião 2019/1 quanto na Reunião Preparatória do Amazonas para o III ENE. 

 

Cada conselheira(o)s emitirá um recibo referente ao montante das diárias. Não há necessidade de 

obtenção de recibos com gastos provenientes das diárias (transporte e alimentação) em Manaus. 

 

 

Informações Adicionais 
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Qualquer dúvida ou informação adicional sobre a participação na reunião de CRAD’S e/ou participação 

na Reunião Preparatória do Amazonas para o III ENE, deverão ser endereçadas à secretaria da ADUA-

SSind. no e-mail aduasindicato@gmail.com ou telefone/whatsapp (92) 981382677. 

 

 

Atenciosamente, 

Diretoria da ADUA-SS Gestão 2018-2020 


