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Aos vinte dias do mês de janeiro de 2021, a Diretoria da AJUSTES reuniu-se de forma virtual,
através de vídeo conferência, onde participaram George L B Santos - Presidente; Silvana

Maria G Jacobina - Vice Presidente - Giordando Trindade D Bruno - 1e Tesoureiro; Arnaldo
Gomes S - 2e tesoureiro - Celia R Schneider De Martin - Gerente Adm, Vinicius Nery -
Jornalista

0 Presidente da AJUSTES George L B Santos, informando os assuntos a serem
discutidos:

Rekrente a campanha de recadastramento:

Foi informado pelo presidente George que a campanha terá duração de 02
semanas, e haverá sorteio de uma televisão43 polegadas no dia08/02/2021,,
entre os servidores participantes.

Referente a criacão de grupo de Watzao - comunicacão:

Foi solicitado pela Vice presidente Silvana M G Jacobina, a criação de novo grupo
de Watzap: CoMUNICAÇÃo Af USTES, com a participação de todos os diretores e

funcionários da AJUSTES para intensificar as publicações nas redes sociais e site.

ReÍerente a maior divulgação da Ginástica e Pilates virtual:

ReÍerente a maior divulgacão do Coral:

Sugerido pela Vice Presidente Silvana, a divulgação da apresentação do Coral

cantando estilo de música bossa nova. 0 Presidente da AfUSTES, se

comprometeu de confirmar com o Maestro se existe alguma gravação para

divulgação. Visto que o retorno dos ensaios acontecerá e
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Ata de Reunião de Diretoria - 20 DE JANEIF.O DE 2021

Solicitado pelo Presidente George uma maior divulgação das aulas on line para

que tenhamos um número maior de participantes.
Foram sugeridas pelo Vinicius as seguinte ações: criação de uma arte, filmagem,

fotos, entrevista com participantes.
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ReÍerente a nova camoanha de entrega dos brindes:

ReÍerente ao adequacão do Estatuto da AIUSTES referente ao nrocesso
eleitoral. para que a votação seja realizada de Íorma virtual:

Realização de uma Assembléia para que o Estatuto da AIUSTES seja alterado
possibilitando a realização de votação virtual. A Gerente Celia ficou de junto com
a advogada da AIUSTES realizar revisão de todos os artigos do Estatuto da
AJUSTES. Após a pontuação de todos os itens de que necessitam de alteração
serem relacionados, os mesmos serão apresentados a Elzimar, para análise e
aprovação posterior da Diretoria. Informado pela Gerente Celia que o processo

deve ser concluído com urgência, visto que o processo eleitoral deve ter início no
mês de abril 2021.

Nada mais havendo para o momento, eu Celia Rocha S De Martin, Gerente

Administrativa, lavrei a presente Ata que segue por mim e pelo Presidente da

AIUSTES, assinada.

Iia ch S De Martin
Gerente Administrativa
AJUSTES

a ntos
Presrde te
AJUST

Pç Frsnaiico Têixeira dà Cruz, n.' 16, Ed,: Hâvêm.r, Sal. r 30ô, Cêntro Vitóriã/ES

C€Pr 2r.010'903 Íe1.13233'O747 CNPJ| 35.963.79210001 84

w!,Yw.àiuttês.o19.bt

Para uma maior abrangência da campanha, a Gerente Celia sugeriu a apuração
do número de brindes e mochilas ainda não foram retiradas pelos servidores.
Sendo disponibilizada o arquivo com a relação dos servidores também sua
cidade origem, com objetivo de atingir número maior de entrega.
Tal relação será passada a diretoria no dia20/07/2027.


