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Ata de Reunião de Diretoria - 20 DE MAIO DE202t

Aos vinte dias do mês de maio 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 resoureiro; Arnaldo
Gomes soares - 2e resoureiro ; Elzim Meirelles - Diretora social; celia R schneider De
Martin - Gerente Adm; Vinicius Nery - Jornalista e Martha Aurelia - Jornalista

0 Presidente da A|USTES George L B Santos, inicia os assuntos a serem
discutidos:

- Andamento e reação dos associados diante das nossas postagens no site e mídias
sociais da AJUSTES.

Relatado pelo jornalista Vinicius, que há reação muito positiva frente as nossas
mídias sociais.

- Comemoração dos dias dos namorados.

Escolhido o casal do Tribunal Dr vinicius e Andressa , para publicação do perfil do
casal e realizada entrega de um presente simbólico, de acordo com os que gostam
de fazer juntos.

A escolha do brinde surpresa será escolhido posteriormente.

- Estudo de paletas de cores e atualização do site.

lnformado pelo jornarista vinicius que está sendo rearizado trabarho para estudo de
paleta de cores para a divulgação nas mÍdias sociais.

solicitado também atuarizações em nosso site, corocação de um carrosser de fotos,
aba de entrevistas. 

f_\
- organização de campanhas futuras Divulgações. A
- Confecção pelo Vinicius de formulário padrão para rea lizaç od
campanhas promocionais com roteiro e defini

e futuras
eis por cada área dapromoção.
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- Ficou definido pela Diretoria que será dada anterior participação aos funcionários
da AJUSTES na programação dos eventos realizados, para que haja maior interação
visando uma melhor gestão do evento.

- Post de recomendações

Publicação nas mídias sociais de recomendações /sugestões de receitas, livros,
filmes, poemas entre outros.

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.

Celia Rocha S e Martin
Gerente Administrativa
AJUSTES
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