21OUTUBRO

SÃO BENTO DO SUL

+ 30 EMPRESAS NUCLEADAS
+ 400 CIRCULISTAS PRESENTES
EXPOSIÇÃO DE PROJETOS DAS
EMPRESAS NUCLEADAS
PALESTRAS
5º PRÊMIO CATARINENSE DE CCQ
TROCA DE EXPERIÊNCIAS

18º

INSCREVA-SE PELO E-MAIL
MAIS INFORMAÇÕES NO SITE
inscricao.ccq@rovitex.com.br
Pagamento via depósito bancário:
ATÉ O DIA 30/09/16
Núcleo Catarinense de CCQ – Viacredi Cooperativa
VALOR DA INSCRIÇÃO NUCLEADOS - R$ 15,00
de Crédito
Banco: 085 - Agência: 0101-5 - C/C 813462-6
VALOR DA INSCRIÇÃO NÃO NUCLEADOS
CNPJ: 05.648.232/0001-74
·R$ 60,00 – até 10 pessoas
Filomena Wilpert
·R$ 55,00 – maior que 10 pessoas
(47) 3377 8062
·R$ 50,00 - maior que 20 pessoas
Edição 11 | Ano 6 | Agosto 2016 | www.ccqsc.com.br
·R$ 45,00 – maior que 30 pessoas

PROGRAMAÇÃO
13:15 - Abertura
13:30 - Apresentação artística Grupo Hip Hop X-style
14:00 - Apresentação dos 3 Projetos de Melhoria finalistas do Prêmio Catarinense de CCQ
15:15 - Visitação a Mostra de projetos
16:30 - Coffee break
17:15 - Lorem
Workshop
Cultura
de Inovação
De ideiaselit.
à projetos inovadores com palestrante
ipsum dolor
sit amet,
consectetur- adipiscing
TimóteoQuisque
Paes de
Farias.
volutpat
turpis nulla, in sodales nunc rutrum
Integer id varius
enim, aCatarinense
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18:30 - ornare.
Reconhecimento
Prêmio
de CCQ
lacinia scelerisque purus, nec faucibus elit.
19:00 - Encerramento

Title

VENHA E FAÇA PARTE
DESSA HISTÓRIA!

“Nam faucibus auctor nibh quis dapibus.
Aliquam.”

NÚCLEO CATARINENSE DE CCQ
Com o objetivo de fortalecer os Sistemas de Gestão da Qualidade no Estado, foi formado em janeiro de
1999 o Núcleo Catarinense de Promoção do CCQ – Círculos de Controle de Qualidade.
É composto por empresas que possuem o programa de CCQ/Equipes de Melhorias em diferentes
regiões de Santa Catarina.
São organizações que acreditam na valorização do trabalho em equipe para promoção do
desenvolvimento sustentável.

O NÚCLEO EM NÚMEROS
Valores referente ao primeiro semestre de 2016

ideias
cadastradas

ideias
aprovadas

ideias
implantadas

equipes
envolvidas

13.851

11.336

7.678

1.033

2010

A pesquisa foi realizada com as 31 empresas nucleadas e os números demonstram a capacidade
dos programas de melhorias em contribuir com a sustentabilidade da empresa. Diversos projetos
implantados contribuem significamente na redução de custo, na melhoria dos processos, produtos e
na obtenção da máxima eficiência na utilização dos recursos

Missão

Visão

Valores

Disseminar e promover a prática da
melhoria contínua por meio da
filosofia dos Círculos de Controle da
Qualidade - CCQ, estimulando o
desenvolvimento e a valorização do
potencial criativo do ser humano.

Ser um núcleo de referência na
disseminação das práticas do
Programa de CCQ nas
organizações catarinenses.

- Trabalho em equipe
- Integridade
- Valorização das pessoas
- Inovação
- Celebração das conquistas
- Voluntariado

COMO
Title
FAZER PARTE
DO
NÚCLEO
CATARINENSE
DE CCQ?

Para participar do Núcleo, a empresa necessita ter o programa implantado
ou em fase de implantação. Atendido este requisito, a empresa participa
como convidada em três reuniões, apresentando o programa na primeira
reunião a todos os participantes. Será avaliada a compatibilidade do
programa implantado com as premissas do núcleo, tornando a empresa
apta a fazer parte desta equipe de sucesso e rica em troca de experiências
e aprendizados.

ENTRE EM CONTATO
POR NOSSOS CANAIS DE INFORMAÇÃO!
FAÇA PARTE DESSA HISTÓRIA!

