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20a REUNIÃO DA DIRETORIA DA ASÁGUAS  

(Gestão 2020/2022) – Dia 05.04.2021, das 11h às 13h 
Reunião realizada virtualmente por meio do aplicativo Teams 

 

Presentes: Ana Paula de Souza, Andréa Araújo Trindade, Dhalton Luiz Tosetto, 
Flavia Simões Ferreira, Gonzalo Alvaro Vázquez, Izabela Braga Neiva, Juliana 
Dias Lopes, Luiz Henrique Pinheiro, Morris Scherer‐Warren e Thamiris de 

Oliveira Lima. 

Ausentes:  

Estagiária: Jacqueline Batista Lima 

 

 
1. Pauta: 

 
Plano de comunicação: O boletim trimestral e e-mail dos 
aniversariantes de abril foram divulgados, a diretora Andréa sugeriu 
que futuramente seja mais enxuto, com no máximo três páginas para 
facilitar a leitura. A diretora fez dois orçamentos para a reformulação 
do site, uma seria a repaginação no Wix, custaria R$ 1.800,00 e ficaria 
pronto em 7 dias, o outro seria R$ 2.500,00 para fazer um novo site do 
início no Wordpress. Os diretores estão finalizando as contribuições 
para enviar uma enquete sobre a comunicação aos associados e 
depois dos resultados os próximos passos serão decididos. 
 
Contratação de estagiário: O diretor Dhalton entrou em contato com 
a empresa de estágios (Stag) para saber os encaminhamentos para a 
contratação do próximo estagiário. O contrato com a Stag é 
permanente, por prazo indeterminado e a empresa entrará em contato 
para realizar o processo seletivo. A estagiária entrará de férias no mês 
de maio e retornará em junho para fazer a orientação do novo 
estagiário. 
 
AGO e atas: Algumas atas de AGO serão disponibilizadas no site, a 
de setembro de 2020 será convertida para PDF e, até o fim da 
semana, os diretores farão a consolidação e os diretores executivo e 
administrativo assinarão a de março de 2021. A diretora Flávia 
consultou a lista de presentes e, ao total, tivemos a participação de 34 
na assembleia de prestação de contas. 
 
Trabalho remoto: Foi encaminhamento enviar um e-mail aos 
associados comunicando que a associação segue atenta a situação 
da pandemia, reiterando a defesa do trabalho remoto e abrindo espaço 
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para conversa, deixando os canais abertos para uma possível 
comunicação com os servidores.  
 
Kinoplex: Os ingressos 70 ingressos de cinema que sobraram no 
início da pandemia e foram renovados vencem dia 7 de abril. A diretora 
Thamiris enviará e-mail tentando negociação com a gerência do 
Kinoplex para o adiamento da validade dos ingressos porque a 
associação não venderá ingressos e não estimulará aglomerações no 
contexto atual. 
 
Promoção:  O GT foi formado na reunião, a diretora Izabela criou o 
documento base no Teams para contribuições e ainda não houve um 
retorno dos membros do GT. A diretora confirmará os documentos que 
a Aságuas deverá pedir a CGGEP, e depois será feito o e-mail com a 
solicitação. 

 

 

 

 
 
 

 

 


