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PAUTAS  
1. Apresentação e briefing 
2. EntreLinhas 
3. Nota do Chile 
4. Evento Dora Bertulio 
5. Eventos 
6. Evento Feira do Livro 
7. Ação pela derrubada do veto 

 

PRÓXIMAS PAUTAS 
1. Demandas da imprensa 

 
 

 

PAUTA: Apresentação e briefing 
 
ENCAMINHAMENTO: Conselheira Roberta apresenta o novo coordenador de 
Comunicação, Alexandre Dornelles Gaieski, destacando a expectativa da Gestão em 
reorganizar e inovar Setor de Comunicação, tendo o novo coordenador uma função 
técnica e política. Até dezembro será feito diagnóstico. Ressaltada necessidade de 
reposicionar CRP na sociedade. 
Aline e Belisa relatam principais ações desenvolvidas atualmente no setor e descrevem 
equipamentos e softwares disponíveis. 
Alexandre solicita que Belisa encaminhe até sexta-feira, 01/11, métricas das redes 
sociais e exemplos de estratégias. 
  

 

PAUTA: EntreLinhas 
 
ENCAMINHAMENTO: Como não será possível ter um novo projeto gráfico para a 
próxima edição e considerando que textos e ilustrações já estavam encomendados, 
mantida a proposta inicial da Edição 83. Aline fará contato com Enfato para agendar 
reunião com Alexandre. Anúncio da contracapa divulgando Instagram do CRP será 
produzido por designer terceirizado até 18/11.    
  

 

PAUTA: Nota do Chile 
 
ENCAMINHAMENTO: Roberta comunica que Gestão está finalizando nota em 
solidariedade às manifestações populares do Chile. Alexandre irá encaminhar ao setor 



 
de Comunicação para divulgação na sexta, 25/10.  

 

PAUTA: Evento Dora Bertulio 
 
ENCAMINHAMENTO: Roberta informe sobre evento que será organizado em 8/11 à 
noite, aproveitando a presença de Dora em Porto Alegre para outra atividade. Será uma 
reunião ampliada entre as Comissões de Relações Etnico-Raciais, Direitos Humanos, 
Políticas Públicas e Formação. Será encaminhado Formulário de Organização de 
Eventos.  
 

 

PAUTA: Eventos 
 
ENCAMINHAMENTO: Alexandre destaca intenção da atual gestai em promover mais 
eventos políticos, de temas de interesse da sociedade. 
 

 

PAUTA: Evento Feira do Livro 
 
ENCAMINHAMENTO: Roberta informa sobre reunião com Katia Suman e Antônio 
Carlos Falcão que será realizada na próxima semana, com definição do formato com 
dramatizações de trechos de livros. Após isso será preenchido Formulário de 
Organização de Eventos. Belisa já irá trabalhar na arte para divulgação da atividade. 
Gestão enviará lista de convites oficiais que deverão ser enviados por email marketing. 
Aline fará divulgação para imprensa. 
 

 

PAUTA: Ação pela derrubada do veto ao PL que trata da inserção de psicólogas/os nas 
escolas 
 
ENCAMINHAMENTO: Alexandre irá combinar com Gestão metodologia de como 
proceder no caso de ações como a realizada recentemente de visita a gabinetes no 
Congresso Nacional.   

 
 
 
 
 
 
 
 


