
MEMORIAL DE REUNIÃO

Data: 11/04/13 Horário: 13 as 17:00 horas Local: ARBER PARAFUSOS-BLUMENAU

EMPRESA REPRESENTANTE Ausente Presente

1  Rovitex  Filomena X
2  Baumgarten  Gigriani X
3  Farbe  Pollyane / Anderson X
4  Rudolph  Marcelo X
5  Brandili  Fábio / Gilberto X
6  Coteminas  Rodrigo / Rafael X
7  Arber  Larissa / Miguel X
8  Ipel  Luciana / Michele X
9  Tecnoblu  Larissa X
10  

Percentual de Presença da Reunião 100,00% 7

Assunto Detalhamento

1. Abertura

 O Sr. Marcelo desejou boas vindas a todos os coordenadores, falou que a Arber está a
58 anos no mercado e que nesses 2 anos que o Programa está implantado a empresa
já obteve ótimos resultados. 

 Pollyane, a Vice Coordenadora do Núcleo de CCQ do Vale, agradeceu em nome de
todos a Empresa Arber Parafusos pelo espaço concedido e pelo apoio ao Núcleo de
CCQ.

 Todos se apresentaram de forma breve e a Luciana da empresa Ipel, falou sucintamente
sobre a organização na qual ela trabalha e se apresentou como ouvinte.

2.
Apresentação Bolt

Malkers 

 A equipe Bolt  Makers da Arber apresentou um projeto,  no qual  desenvolveram uma
matriz de calibragem do 4º Estágio.  Um projeto que teve investimento de R$ 362,00
garantindo um retorno de R$15.531,00 anualmente.

 Filomena, coordenadora do programa da empresa Rovitex,  presenteou todos os
integrantes da equipe.

3.
Boa Prática – Ações e

Responsabilidade Social
Arber

 Larissa  apresentou  a  Arber e  falou  sobre  a  Responsabilidade  social  da  empresa  e
algumas  ações  que  eles  tem  feito,  como  a  Campanha  do  Agasalho,  no  qual
arrecadaram  quase  2000  casacos  e  fizeram  a  doação.  Foi  feito  também  o  Natal
Solidário, nesta campanha arrecadaram alimentos e doaram ao Asilo Dona Dalva.

4.
Ações: Treinamentos
para as Equipes de

Melhoria

 Os  coordenadores  citaram  como  e  quando  fazem  os  treinamentos  para  os
circulistas,  e  praticamente  todas  as  empresas  trabalham em sintonia.  Todas as
empresas  fazem  um  treinamento  quando  uma  nova  equipe  é  formada,  o  que
diferencia entre uma empresa e outra é o tempo de duração do treinamento e quem
faz esse treinamento são os próprios coordenadores. Outras empresas além deste
treinamento quando iniciam, fazem mensalmente, semestralmente treinamentos, e
quando  não  é  os  coordenadores  da  empresa  que  ministram é  contratada  uma
pessoa terceirizada para fazer a capacitação.

 A respeito dos Brindes a ser entregue as equipes que apresentam nas reuniões do
Vale,  Pollyane fez orçamentos com algumas empresas e ainda será decidido qual
faremos  e  posteriormente  repassar  ao  Núcleo  estadual,  para  analisarmos  se  o
orçamento será aprovado, o que ficou decidido é que será canecas.
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5.
Informações do

Estadual

 Conforme  a  participação  da  última  reunião  na  Embraco,  Filomena  repassou
algumas informações que era necessário o conhecimento de todos: 

 Devido  ao  valor  do orçamento  ser  muito  alto  não  foi  aprovado o  grupo  Magna
ficando fechado com o grupo de Teatro da empresa Embraco.

 Ficou  decidido  que não será distribuído camisetas para  os participantes  do 15º
Encontro de CCQ e sim bolsas.

 A data de inscrição e entrega do projeto para participar do 2º Prêmio de CCQ-
Melhor Projeto Estadual é dia 03/06. As visitas em Loco feita pelos avaliadores será
a partir desta data até dia 30/06 e a divulgação da 3 empresas finalistas será a
partir do dia 01/07.

 Quando é feito algum evento regional, sendo que este necessite por exemplo de
coffee  ou qualquer outro serviço que necessita pagamento pelo Núcleo, deve ser
repassado o valor de no mínimo 3 orçamentos para o responsável financeiro do
Núcleo Estadual que atualmente é a Sirley, para aprovação.

6.
Informações do

Regional

 O Sr. Fábio, reforçou que todos os depósitos a respeito da mensalidade/anuidade
devem ser feitos na conta do HSBC e devem ser centralizados pelo responsável do
financeiro do Vale, que é a Gigriani  da empresa Baumgarten, esta fará o contato
com o responsável do financeiro Estadual.

 Foi cogitado em orçar um outro  profissional para ministrar o treinamento para os
coordenadores que aconteceria agora em abril, pois o orçamento com a Adriana
Treichel  ficou elevado.  Fábio e Pollyane ficaram responsáveis  em passar e-mail
para Susan para tratar deste assunto, e este treinamento foi adiado, vai acontecer
no mês de maio.

7
Fechamento da

Reunião
 Visita ao parque fabril.
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