
 
MEMORIAL DE REUNIÃO 

 

Data: 17/06/2021 Horário: 14h00 min ás 
 14h15min  

Local: Online - Via Google Meet 

 

Página 1 de 2 
 

 

EMPRESA REPRESENTANTE Ausente  Presente 
 

1  All4Labels  Renato/Daniella  X 
2  Coteminas  Cristiane/Priscila  XX 
3  Texneo  Brenda  X 
4  Ipel  Jessica x  
5  Incofios  Eduardo/Marcones  X 
6  Rovitex  Wagner/Gilmara  X 
7  Gomes da Costa  Mariana *Esquecemos de enviar convite 

 

 
Percentual de Presença da Reunião 

 
83% 1 5 

 
Nº Assunto Detalhamento 

1.
Assuntos Estadual 

 

 Financeiro: Resumo da conta está na apresentação repassada pela Simone 
da Ciser, (SE ALGUÉM AINDA NÃO ESTÁ RECEBENDO INFORMAÇÕES DELA 
ME AVISA!!!) Dúvidas sobre financeiro podem ser vistas com o Thiago da 
Águas de Joinville. 

 Não saiu nem entrou ninguém no núcleo. 
 O DVAL (09/07) vai ser substituído por um workshop. Vão providenciar 

um profissional para palestrar sobre um tema. Este tema irão pegar das 
avaliações de reações dos últimos eventos. 

 Por isso é tão importante responder as avaliações. 
 O Fórum de melhorias será dia 14/07 - representando o vale será a 

princípio um grupo da Coteminas, se não der  eu peço socorro! 
 Para o Prêmio, apenas 2 empresas do Vale se inscreveram, 

sendo a Coteminas e a Incofios.  
 Serão 
10 projetos em Excelência na Qualidade e produtividade 
4 em Lean, 2 em Social e 5 em Ambiental. 
A divulgação da 1ª fase foi adiantada para dia 23/06. 
E a apresentação das 12 finalistas através de vídeos será 4 dias  
Será enviado vídeo dos projetos que forem selecionados, com uma 
apresentação para ser avaliado pela banca. Após seleção, serão divulgados os 
finalistas para concorrer ao prêmio. 
 O CEEM vai ser TODO on-line. Porém devemos alugar um local (estilo de 

lives) com telões e microfone, por isso iremos precisar de 
patrocínio. Onde o Núcleo estará enviando uma carta de patrocínio. 

 
 A Ipel está com afastamento de algumas funções, (foi o que me passaram) 

então não sabemos como ficará a situação desta empresa . 
 

Cronograma notícias site 
Empresa Meses 
All4labels Julho Outubro Dezembro 
Coteminas Abril Junho Outubro 

Incofios Agosto Novembro   
Ipel Julho Agosto  Novembro 

Rovitex  Agosto Outubro  Dezembro  
Texneo Junho Dezembro   


