
 

 

      2022 - ATA REUNIÃO DA COMISSÃO ORGANIZADORA 

               Data: 26/07/2022 – das 11 às 11:40h – Via Google meet 

Presentes: Thaylá, Fábio e Thaty (CEU/Cultura), Paula (Biblioteca CEU) Curadoras: Maria 

Helena, Gleizieli e Miriam. 

 

Tivemos dificuldade de comunicação em decorrência de instabilidade na rede. 

Tentamos ser o mais objetivos possível. As principais questões foram tratadas de 

maneira clara. 

 

Houve pouca adesão das escolas e instituições nesta reunião. Consideramos provável 

que as pessoas estão bastante ocupadas com o retorno dos alunos em 25 e 26/julho. 

 

1) Estiveram conosco Thayla e Fábio, novos integrantes do CEU Paraisópolis/ Cultura. 

Ademaria encontra-se em férias e Jânio foi exonerado. Confirmamos os procedimentos 

para acolhimento dos pedidos para gravações no teatro do CEU. Ficou tudo acertado 

como antes. 

 

2) PATROCINIO – Terezinha informou que os seguintes prêmios já foram confirmados: 

Três tabletes, pelo PECP, o premio para o primeiro colocado no concurso de logo, e R$ 

2.000,00 para compra dos brindes para o concurso de redação. Segundo Terezinha a 

patrocinadora do último item (Ana Luiza) faz questão que o valor seja empregado 

especificamente nos prêmios do concurso de redação. 

Em anos anteriores havia uma pessoa que obteve alguns prêmios doados por 

comerciantes, Miriam tentou contato mas, aparentemente, está desatualizado.  

Paula sugeriu que se faça um oficio para tentar a doação por grandes lojas. 

Miriam vai esboçar e submeter o oficia à aprovação de todas. 

 

3) LOGOTIPO/IMAGENS - Maria Helena finalizou os trabalhos a que se propôs, inclusive os 

desenhos para confecção de camisetas para os finalistas.  

 



4) INSTAGRAM / Facebook – Maria Helena e Gleizieli se encarregarão de alimentar o 

Instagram com informações e imagens. Serão veiculados todos os desenhos finalistas 

do concurso de logotipo MC 2022. Estão tentando reabilitar a conta no Facebook. Se 

não for possível vão abrir outra conta. Em andamento. 

 

5) INSCRIÇÕES-Até o momento temos onze inscrições para a MC. Miriam está falando com 

escolas e instituições por telefone. Miriam e Gleizieli também estão contatando os 

artistas da Comunidade. Em andamento. 

 

6) SITE WIX – Olivia já duplicou o site de 2021. Gleizieli e Maria Helena estão trabalhando 

no visual e alimentação, com o material já disponível. 

Foi realizada uma reunião com Aline, e Patrícia, Ewelyn e Paulinha que se voluntariaram 

a carregar os desenhos do concurso de logo no Site. Foi criado um grupo no Whatsapp 

para facilitar a comunicação, lembrando que não é possível duas pessoas trabalhando 

no site ao mesmo tempo. 

 

 

PROXIMA REUNIÃO AGENDADA PARA 23/08/2022 (virtual) as 11:00 h 


