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Cerimonial

Guila
Vanessa

Mestre de cerimônia
Material de imagem

Vanessa
Vane ssa
Titi

Uniforme da Juproca

Todos

Bonés

Marcelo

Venda dos Bonés

Gilberto

Convite para
Estadual

Executiva

1

Guila
1
.
1

Convite para Presidentes
da Regional

Convite para
Municipal
Palestrante

Executiva

João
)
Vanessa

Diego
Marcelo Vanzin
Guila

Custo

Gilberto

Doações

Todos

(4)
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Dinâmica de Grupo

Vanessa
Dri ca

Data show
Pastas e canetas

Vanessa
Vanessa

Lembrança
convidados
Coffe-break

para

os

Guila

Horário
Recepção aos convidados
Precedência
Etc. ..
Gratuito
Crachás (15 unidades)
Banner da Juproca (1 unidade)
Certificados (mediante confirmação) - 70
unidades
Camiseta da Juproca
Crachá
Boné (se estiver disponível)
Ganhamos 100 unidades
Se os bonés já estiverem prontos
estaremos vendendo no dia do evento
Valor de ven da será determinado depois
da confec ão
Presidente Estadual do PP
Presidente da Juventude Nacional
Presidente da Juventude Estadual
Presidente da Fundação Ta rso Dutra
Outros representantes
Cada cidade deverá encaminhar o seu
Presidente e/ou representante e mais
algum membro no mínimo

Vanesm'ven do
com
s . soria do
Verea or emori
Em andamento

Ok

Aguardar balancete da
Drica

Em and~nto

-NAo

Aguardando
confirmação

Cobrar confirmação

ok

2ª opção - Marcelo Wedy

Ok

- Confirmar se ele irá fazer apresentação
em ppt.
1 Esti mativa RS 300,00
1 - Já conseguimos RS 150,00
O valor do ingresso será um brinquedo.
Tudo o que for arrecado será doado para
um ou duas instituições ca rentes de
, Caxias do Sul no dia 12 / 10 .
Durante a reun ião com os presidentes
das juventudes será realizada uma
dinâmi ca de grupo entre os outros
participantes do evento
Te mos que conseguir sem custo
Co nseguimos 100 pastas e 100 canetas
1 Dados pela empresa: Datasys
Alguma coisa sem custo

Vanessa
Marcos Spinelli
Raquel

Aguardando
confirmação
ok

Esco lh

ok

Ok

Em anda mento
Como organizar o café
e o chimarrão
(térmicas, água
quente)
Refrigerante gela.Qo
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L

assor\+]

R$6 ·00
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Almoço para o palestrante

Guila

Material para as pastas

Diego

Grupo de trabalho
Juproca

Diego
Vanessa

Chimarrão
Térmicas
Erva-mate
Pó de café
Pratos
Ficou de confirmar horá~o da chegada
do palestrante .
Ficou de conseguir material do PP para
inserirmos nas pastas ou para sortea rm os
entre os participantes
Ficamos de confirmar quem poderá
trabalhar na organização do evento .

Condução do processo de
criação da regional

João
Guila

A princípio seria todo o atual grupo da
Juproca
Apoio : Guilherme Pasin - Presidente da
Juventude de Bento Gonçalves

Responsável Técnico

lgor

Recepção

Drica
Andrigo
Gilberto
Faccioni

1

Apresentação PPT

Vanessa

Hinos
Máquina Digital
Note book ou computador/
Caixa de papelão
Pesquisa de opinião

Vanessa
Todos
Todos
Todos
Vanessa

Todos
Bandeiras do partido
Banners do partido
Todos
Release e convite para a Vanessa
imprensa
ht-í r rnal.Çl,C Varcsszi
L íõ+o

Toda parte técnica

e operacional

- Recepção aos convidados
- Confirmação de presenças
- Assinatura e preenchimento de ficha
com e-mail e telefone de contato
- En trega dos certificados na saída
Seqüência de imagens com material da
Juproca
Gravar cd e passar para o lgor
Nacional e Rio Grandense
Para registrar o evento
1 Para instalar o data show
Pa ra colocar os brinquedos arrecadados
Para avaliação do público quanto ao
evento
1 Para colocar no anfiteatro
Para colocar no anfiteatro
Encaminhar na quinta -feira
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Em andamento

Ema~
Em andamento

ok

***Visita >~ ntes
do ento
Em andamento
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Em andamento "-....
Em arrtl ~ ento

:Ar,o

b'K -

-

Em arlJq,ijfe oto
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