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EMPRESA REPRESENTANTE Ausente  Justificado Presente 
 

01 � Adlin � Daniela   X 
02 � Anjo Tintas � Geani/Micheline  X X 
03 � Baterias Pioneiro � Danieli /Ademir   XX 
04 � Brandili � Fábio    X 
05 � Condor � Giselli   X 
06 � Duas Rodas � Sirley/Sabrina XX   
07 � Eliane Revestimentos � Fabiano   X 
08 � Embraco � Edicarlos   X 
09 � Hospital São José � Marcia   X 
10 � Marisol � Hermes    X 
11 � Rovitex � Filomena Afastamento 6 meses 
12 � SENAI � Eliane/Adriana  X X 
13 � Weg � Orlando   X 
14 � Inplac � Lucas (saiu da empresa) -   
15 � Ibema � Sérgio (repres. Sheyla/Darlon)   X 
16 � Copobras � Helder  X  
17 � Textil FABER � Anderson   X 

Percentual de Presença na Reunião ---- > 64% 2 3 14 
 

N. Assunto Detalhamento 

01 

ABERTURA 

 

Direção- Embraco 

 

Apresentação dos 

participantes; 

 

�  Abertura pelo Diretor de Operações, desejando boas-vindas ao grupo. Programa CCQ na 
Embraco tem 17 anos de execução, com 67% de adesão entre os funcionários. São 550 
grupos de CCQ, que trabalham na melhoria dos produtos, redução de custos e redução de 
resíduos. O CCQ é uma ferramenta para o desenvolvimento das pessoas, permite uso da 
criatividade e trabalho em grupo.  

02 

APRESENTAÇÃO 

 

Projeto Melhoria 

(Edcarlos) 

� Apresentação do CCQ Enigma, equipe fundada em junho/2001. Projeto de desmontagem de 
elétricos e reaproveitamento de estoque. Problema: estoque alto (espaço), caixa deteriorada 
e material obsoleto. Objetivo: reduzir estoque e reaproveitar os equipamentos. Solução: 
desmontar equipamentos e transformá-los em matéria prima. Custo do projeto: 16 mil reais, 
que foram os produtos que não puderam ser aproveitados. Esse custo com o material parado 
seria de 150 mil. Acompanhamento da reutilização dos materiais.  

� O que motiva participar do CCQ: amizade, melhoria no ambiente de trabalho.  

03 Intervalo coffee � Todos 



 

MEMORIAL DE REUNIÃO 
 

Data: 20/03/2014 Horário: 08h30 as 16h30 Local: Embraco – Joinville 
 

Página 2 de 9 

 

N. Assunto Detalhamento 

04 

 

Estudo dirigido 

 

O que a sua empresa 
faz para manter a 

motivação das equipes?  

 

Descreva estas ações 
apresentando 

funcionamento e 
resultados alcançados. 

  

Definição do próximo 
tema 

�  Daniela (Adlin) – o que desmotivava as equipes era a premiação somente dos 3 
primeiros lugares. Foi feito uma pesquisa e alterado pontuação por faixa. 

� Orlando (WEG): foram realizados 4 seminários envolvendo circulistas em Jaraguá do Sul, 
destacando pontos fortes e propostas de melhoria. Foram reduzidas as equipes, com 4 
integrantes por grupo, para evitar aqueles que não tinham participação efetiva e 
utilizavam deste momento como um momento de “descanso”. Não terá mais controle de 
reunião. Uso do sistema de registro do projeto. Reconhecimento por 3 faixas:  bronze, 
prata e ouro. Bronze: um kit para 5 a 7 projetos. Prata: de 8 a 30 com retorno financeiro 
de 75 mil reais. Ouro: acima de 30 projetos e retorno acima de 200 mil reais. Com 
diferencial entre áreas fabris e apoio com a área administrativa. Treinamentos para 
líderes e equipes.  

� Sérgio (IBEMA): reuniões a cada 15 dias, 2 reuniões por grupo. Elaboração de ata e coleta 
de assinaturas pela secretária. Essa parte burocrática foi facilitada, centralizada em uma 
pessoa. Criada a figura de padrinho de grupo. Não participam de todas as reuniões e não 
necessariamente na reunião inteira. Almoço com a presidência (incentiva e valoriza as 
equipes). Café com presidente para colaboradores com aniversário de empresa. 
Premiação trimestral, avaliado pelo Comitê de Inovação, com base no banco de ideias, 
agrupadas por área (ex: segurança, manutenção, meio ambiente). Comitê avalia 
mensalmente as ideias, se for boa vai pra implementação ou vai para o banco de ideias.  

� Ademir e Danielli (Baterias Pioneiro): Jorge irá assumir outras funções, Danielli irá 
substituir. Realização de Amostra, junto com CIPAT. Avaliação feita a cada 6 meses, com 
premiação individual (boné, kit, etc). São 9 a 10 grupos, premiação um brinde. No final 
do ano tem uma premiação especial, uma viagem para o grupo. Verificou-se que a 
premiação semestral incentiva os grupos e pessoas, além da divulgação destes 
resultados, se sentem motivadas e valorizadas.  

� Hermes (Marisol): Equipes ganham brindes. Quase todas ganharam brindes. Amostra 
interna de projetos para divulgar os trabalhos e resultados para todos os colaboradores, 
gerando motivação e credibilidade para o Programa. Rodizio de pizza para os 3 grupos 
com maior pontuação. Levar 2 grupos vencedores e um integrante dos grupos no 
Encontro Catarinense. O foco do CCQ é em segurança, qualidade de vida e melhoria das 
condições do trabalho.  

� Fabiano (Eliane): utilização de indicadores. As 3 melhores ideias vão para a final para ser 
escolhida a Ideia Destaque. Tem mascote interno, em tamanho real, utilizado em 
eventos. Visitas técnicas, realização de treinamentos, maior motivação é o apoio da 
Direção.  

� Márcia (Hospital São José): 60% das equipes são administrativas. Levantamento de 
oportunidades de melhoria, realização de PDCA para apresentar para a Direção. As 
pessoas participam por vontade própria, não são por premiações. Reunião na sexta-feira, 
a cada quinze dias uma equipe apresenta o projeto para a Direção. Necessidade de 
integração com as equipes. 2 encontros no ano para apresentação das ideias. 
Treinamentos internos e externos. Reunião trimestral dos supervisores com a Direção, o 
padrinho ou madrinha da equipe irá apresentar. A cada bimestre fazer um café ou 
almoço para a equipe que mais implantar ideias. Sorteio de brindes semestralmente para 
as equipes. Amostra interna, com uma viagem para o projeto destaque. Uso da régua de 
implantação (foi retirado o Programa 5S da régua). Caixa de sugestões para quem não é 
das equipes deixarem suas sugestões. Envio de uma caixa de chocolate para os 
colaboradores, solicitando que enviem 2 sugestões no prazo de 20 dias. Essas ideias são 
incluídas no banco de ideias para as equipes avaliarem implementação. Mural do CCQ. 
Tem 10 equipes e tem como meta formar mais 10 novas equipes. Já fecharam 4 até 
março.  

� Micheline (Anjo Tintas): de 2012 veio o Banco de Ideias e premiação. Reuniões mensais 
com líderes, com treinamento e esclarecimento de dúvidas. Ter um estagiário disponível 
para dúvidas e pendências. Campanha da pizza como premiação.  
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N. Assunto Detalhamento 

05 

Estudo dirigido 

 

O que a sua empresa 
faz para manter a 

motivação das equipes? 

 

Descreva estas ações 
apresentando 

funcionamento e 
resultados alcançados. 

 

Definição do próximo 
tema 

 

 Acompanhamento das pendências. Participação em eventos e apresentação nos 
eventos dos aniversariantes do mês. Uso da intranet, divulgação de fotos nos murais 
também auxilia na motivação. Tiveram 312 ideias registradas no ciclo de 2013 e 
2014. Realiza visitas também.  

� Giselli (Condor): Grupos de Melhoria Condor – treinamentos, TEAL, oratória, 
desenvolvimento de lideranças, relacionamento pessoal; realização de visitas 
técnicas, escolha do grupo destaque com apresentação do projeto, no palco e os 3 
melhores ganham brinde; participação no Encontro Catarinense; premiações para os 
melhores como viagens e brindes ou cartão UtilCard (vale compras para 
estabelecimentos associados); amigo secreto e coquetel entre as equipes no 
encerramento; integração dos grupos num almoço no encerramento. Na entrega das 
premiações, é apresentado o making off das gravações dos ensaios das 
apresentações das equipes e treinamentos. São 9 grupos e 81 pessoas participantes. 

� Anderson (Textil FABER): 4 anos de grupo. Tem padrinhos, que são os 
coordenadores. Tem 13 grupos divididos em 4 padrinhos. Visibilidade pela direção, 
que incentiva. Premia anualmente. Os grupos e colaboradores avaliam os projetos. 
Irá implementar o cartão para uso em 5 ou 6 empresas. 400 funcionários, incluindo 
filial de Atalanta.  

� Fabio (Brandili): Amostra interna nos intervalos dos 3 turnos, próximo ao refeitório. 
Sorteio de brindes, mas todos ganham. Entrega de brindes também para quem ao 
evento. É eleito um grupo vencedor, que ganha participação do Encontro 
Catarinense e uma viagem. Sala exclusiva para a reunião de CCQ, duas reuniões 
mensais e uma delas com a presença do Fabio para acompanhamento das 
dificuldades. Programa focado na implantação e aumento da produção. 
Treinamentos e reuniões periódicas com líderes.  

� Daniela (Adlin): uma das solicitações dos colaboradores é a divulgação em murais dos 
resultados dos projetos, com valores do retorno financeiro. Algumas divulgam e 
outras não. Esse retorno é visível quando há PPR implementado, pois aparece o 
ganho para a empresa e para o colaborador, que atingem os resultados. Todos 
concordam que os resultados são divulgados, mas não é dado ênfase. Na WEG é 
divulgado no nível de Diretoria, mas não é divulgado aos colaboradores diretamente. 
Está avaliando se isso divulgado na régua de pontuação. Foi destacado que é 
importante repassar esses valores com contabilidade e planejamento, para se ter a 
medição real de custo e retorno.  

06 

Financeiro 

 

Saldo de contas 

 

Revisão Regimento 
(avaliação advogado) 

 

� Sirley não veio hoje. Enviou valores disponíveis: em caixa: em torno de R$ 11.000,00 
e aplicado em torno de R$ 28.000,00. Pede colaboração dos coordenadores da 
empresa sobre os pedidos de alteração de data de boleto. Para os próximos que 
solicitarem a troca, irá incluir o valor de R$ 7,95 (que é o valor pago pela emissão do 
boleto) no valor de pagamento.  

� Alteração de estatuto. Está em revisão com advogado.  

07 Almoço � Todos 
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08 

 

Núcleos Regionais 

 

Vale 

Sul 

Norte 

 

Levantar a relação de 
empresas participantes 
e seus representantes. 

� Vale - Fabio: realizou o TEAL. Informa que a empresa Rovitex pediu afastamento de 6 
meses do núcleo. O núcleo já  escolheu o avaliador: será a Poliane.   

� Sul - Marcia: dia 13 foi realizado o TEAL com 30 participantes.  
� Norte - Giselli: realizado treinamento TEAL na terça, com 28 participantes de 13 

empresas.  
 
� Empresas Participantes: passar relação completa para Eliane.  

09 

 

Relações Públicas 

 

Informativo 
(divulgação) 

 

Sacola/ bolsa brinde 

 

Arte 15 anos Núcleo 

 

Atualizações site (Chat-
espaço para dúvidas, 
fórum de discussão) 

 

Indicadores do Núcleo 

 

Modelo Padrão para 
apresentação. 

 

� Informativo: foi enviado a todos  
� Sacola: Helder encaminhou orçamento. Para 1.000 Unidades fica R$ 1,67, com 4 cores 

(papel duplex 250g com plastificação fosca e acabamento em cordão. Aprovado a 
compra. Pedir amostra antes de fechar compra. 

� Arte de 15 anos. Ok. Encaminhado. 
� Atualização site: ficará para a próxima reunião. Irá trazer na próxima reunião. 
� Indicadores: foi encaminhado para empresa. Orçamento de R$ 450,00 para colocar os 

indicadores de núcleo (imagem) no site. Aprovado.  
� Modelo padrão: falta atualização das empresas (logo), que não tinham no site. Fabiano 

irá passar para Daniela.  
� Fabio mostrou as canecas, porém não vieram as caixinhas e diferente do que foi 

apresentado na foto. Usar como hábito solicitar uma amostra do produto.  
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10 

Prêmio Catarinense  

 

Definição de 
avaliadores;  

 

Reavaliação 
Regulamento;  

 

Divulgação do Prêmio  

 

� Hermes, Poliane e Fabiano serão os avaliadores; Os 3 precisam fazer a reavaliação do 
regulamento. Hermes comunica que já foi feito a reavaliação: 01 de janeiro a 31 de 
março as ideias deverão ser implantadas; prazo de inscrição: encerra dia 05/05/14 
conforme ata anterior (projeto descritivo e ficha de inscrição). Regulamento será 
repassado pela equipe. Período de avaliação 06/05 a 25/07 (até metade de junho 
avaliação escrita e avaliação presencial até julho). Dia 01/08 serão divulgados os 
classificados. Etapa final: 12/09, no Encontro Catarinense. Só foram alteradas as datas, a 
sistemática permanece. No dia 19/09, entrega relatório de avaliação com as 
Oportunidades de Melhoria (OM) e Pontos Fortes (PF).  

� Participação IBEMA no Prêmio: Ok. Liberado para participação.  
� Projeto descritivo: deve descrever a situação anterior, situação atual e resultados 

obtidos. A formatação do relatório deve ser: Fonte Arial 12, no máximo 15 páginas.  
Avaliação com base nos critérios de avaliação (tabela). Utilizar fotos para demonstrar 
melhorias e o problema. O descritivo vale 50% da avaliação. Um projeto por empresa. 
Avaliação presencial verifica-se a concepção. No projeto escrito, avaliar o 
desenvolvimento do projeto, impacto no ambiente, resultados obtidos. No encontro 
catarinense será avaliada a apresentação do grupo, que equivale a 20% da nota. Equipe 
deve definir critérios de desempate. Divulgar que a premiação não é somente da 
apresentação no palco, e sim da avaliação, para que o público não considere somente a 
apresentação no palco. Apresentar no powerpoint a pontuação das premiadas na hora 
da divulgação da premiação. Hermes sugere que avaliadores sejam diferentes da 
avaliação escrita e da apresentação. A empresa do avaliador não pode participar.  Criar 
uma régua de corte: acima de X vai pra visita (30% escrita, 50% visita, 20% 
apresentação): as 10 melhores serão visitadas com maior nota descritiva. Se tiver 10 
empresas inscritas, as 10 serão visitadas.  

� Criar novo certificado com a nova logo. Solicitar à IBEMA (empresa de marketing) 
elaboração de imagem.  

� Prêmio – troféu e medalha. Giselli irá verificar um modelo. 
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11 

 

Encontro Catarinense 
15 Anos Núcleo  

 

Palestrante 

  

Folder  

 

Camisetas  

 

Orçamento da Taças  

 

Orçamento Bolo  

 

� Flyer e Banner: IBEMA irá desenvolver a arte. Sugestões: a) terão 2 Banner: usar 2 para 
cobrir a cortina e 2 telas de projeção serão colocadas nas laterais. As logos das empresas 
serão disponibilizadas na lateral. b) fazer banner central e dois laterais com as logos. Ver 
no evento da AGQ para ideias de organização. c) Verificar a possibilidade de não utilizar 
banner e utilizar telões para economia e reduzir desperdício. Sobre o banner será feito 
orçamento e decidido depois.  

� Almoço: 3 opções: a) no local do evento, tampo de madeira, cabe 8 pessoas, usado para 
coffee e brinde com bolo. b) pavilhão de igreja, 150 m do evento – com tampo de 
madeira para coffee servido na mesa e brinde com bolo. c) almoço no pavilhão da igreja 
e ilhas para o coffee + prato com porta taças. Definido: almoço no pavilhão e coffee no 
local do evento.  

� Locação SOCAP: 3 salários; centro de eventos: R$ 300,00; pavilhão 1 ½ salário.  
� Stands: 2x1 –  capacidade para 30 stands máximos – aguardar confirmação das 

empresas. Em julho define. Orçamento: R$ 6.000,00 - com carpete, luz e tomada (200,00 
por stand). Orçar com empresa que fez o orçamento no ano passado com valor menor.  

� Decoração: fazer orçamento e avaliar. Enviar planilha com gastos para Ademir do evento 
anterior. 

� Cardápio: R$ 28,00 – Qualitá Eventos Gourmet (opção 1, 2 e 3). Mais votado: 3 
� Coffee: R$ 10,00. Ter ilhas bem distribuídas para não acumular. Especificar os tipos de 

salgados e biscoitos. Verificar tipo de suco, incluir sanduíches. Alterar para mais salgados 
do que doces pois depois será oferecido bolo.  

� Bolo: reto (um bolo cenográfico) e o bolo será cortado e servido pelo garçom. Colocar 
logo dos 15 anos no bolo. Alterar de espumante para guaraná. 

� Valor total da taça: R$ 547,80 para 616 unidades. Ok. Validado. 
� Som ambiente (pavilhão e centro de eventos) – 3 telões – filmagem: R$ 2.500,00 
� Fotos: gravadas em DVD por 950,00, cobre todo o evento (proposta aprovada). 
� Camiseta: Fabio irá enviar por e-mail orçamento, com a logo dos 15 anos. Pedir amostra 

dos tamanhos.  
� Imprensa: rádio não cobra nada (entra como apoio). Verificar com a televisão para cobrir 

o evento, se for sem custo. Verificar opções sem custo.  
� Inscrições limitadas a 500.  
� Patrocínio: verificar os locais.  
� Palestrante: Giselli – sugestão da Sheila (Ibema): Alan Costa, no valor de R$ 9.900,00. 

Marcio Kühnen: redução do horário: tem que ter 1h30min, mesmo valor de R$ 8.500,00 
mais logística. Proposta do Fabio: realizar um teatro “Seu Chico” institucional. Valor: 
4.200,00. (www.seuchico.art.br). 1h40min. Foi decidido na reunião anterior que seria 
palestra. Vamos aguardar outros orçamentos e a soma dos custos totais.  

� Somar os custos totais e reavaliar pois várias ações (treinamento, encontro, AGQ) estão 
em andamento. Verificar os patrocínios.  
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Visitas e Benchmarking  

 

 Orçamento com 
AGQ/RS participação 

em evento;  

 

Levantamento de 
participantes;  

 

Orçamento Hotéis;  

 

Logística;  

 

� Dia do evento: 31/05. Enviado orçamento de hotel: R$ 220,00 a média de diária. Definir 
hotel. TAM: R$ 145,00 por pessoa (Curitiba – POA) – menor orçamento. Para Gramado, 
contratar fretamento. O núcleo paga transporte e a pessoa paga despesas de 
alimentação e hotel. Enviar confirmação de quem vai para Giselli até 01/04 para 
desconto na inscrição. Cada empresa vai fazer a inscrição. Será encaminhada a lista dos 
participantes para conseguir o desconto. 

� Fabio: orçado ônibus: R$ 6.500,00 

13 

 

Treinamentos  

 

Orçamento Teal 

 

Definição de empresa  

 

�  Lucas saiu da INPLAC. Definir empresa e local para treinamento. Eliane verificar CEEL 
para realização do evento (valores e disponibilidade de data). Fabio irá verificar na 
COTEMINAS. Orlando fazer orçamento de Palmas Hotel e SPA e Águas de Palma. Núcleo 
paga a inscrição para participantes e a empresa paga para o núcleo. Data: sugerido na 
reunião de novembro, aproveitando o deslocamento de todos: um dia antes da reunião 
de fechamento faz o evento, pernoite e no outro dia faz a reunião.  

� Avaliar os custos dos eventos em função do valor disponível das várias ações que estão 
em andamento.  

14 

 

Reunião  

 

Alteração da data da 
próxima reunião  

 

� Alterar para 13/05 – Terça. SENAI/SC – São José.  

15 Assuntos Gerais � Micheline entregou material sobre o Dia Mundial da Água.  

16 Encerramento 

� Fabio: desculpa pelo atraso. Agradece Embraco pela receptividade. 
� Anderson: agradece e ressalta a preocupação com custos. 
� Giselli: agradece Embraco. Reunião anterior foi mais produtiva. Estamos rediscutindo 

assuntos. Procurar forma de definir rapidamente as questões.  
� Micheline: grupo busca sempre melhorar, também percebe que precisamos definir 

alguns assuntos antes da reunião.  
� Márcia: tempo maior na discussão.  
� Fabiano: reunião foi produtiva. 
� Hermes: como sugestão, adequar-se ao tempo da pauta. Também ressalta preocupação 

com a situação financeira e priorizar ações em função do investimento.  
� Ademir: reunião produtiva. Definir pauta na reunião para a próxima.  
� Sergio: agradece a troca de experiência.  
� Orlando: agradece à Embraco. Ressalta importância da troca de experiência do período 

da manhã.  
� Daniela: discussões sempre são válidas. Importante ver valores.  
� Edcarlos: agradece a presença do grupo.  Verificar o resultado que as ações irão trazer. 
� Eliane: agradece, verificar uma forma de agilizar reuniões, com envio de pré-pauta ou 

apresentação. 

17 Visita à Fábrica � Todos 
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Figura 1 - Assuntos Discutidos na Reunião 

 
 

 
 

 
 

 

Cronograma de Reuniões 2014 

N.° Data Empresa Cidade Brinde Boas Práticas 

01 � 23/01/2014 � Anjo tintas � Criciúma � Padrão � Desenvolvimento equipes 

02 � 20/03/2014 � Embraco � Joinville � Padrão � Motivação equipes 

03 � 13/05/2014 � SENAI � Florianópolis � Padrão �  

04 � 17/07/2014 � Baterias � Treze Tílias � Padrão  �  

05 � 02/10/2014 � Duas Rodas � Jaraguá do Sul � Padrão �  

06 � 20/11/2014 � Hospital São José � Criciúma � Padrão �  

Figura 2 - Próximas Reuniões 2014 

 

Ações 

N.° O que? Quem? Prazo? Status 

01 � Fazer arte do banner � Geani Janeiro/2014 
Aguardar definição se 
vai ter banner 

02 � Enviar atualização lista das empresas e participantes (enviar 
por e-mail para Eliane – elianenunes@sc.senai.br) 

� Todos 13/05/14  

03 � Solicitar amostra da sacola � Helder 13/05/14  

04 � Alterar a forma do gráfico (visualização) dos indicadores do 
Núcleo para facilitar entendimento. Atualização site. 

� Fabiano 13/05/14  

05 � Rever logos das empresas do site (conforme atualização do 
modelo de apresentação) 

� Fabiano 13/05/14  

06 � Atualizar apresentação padrão do núcleo e publicar no site � Daniela 13/05/14 
Pendente atualização 
logo 

07 � Criar novo certificado com a nova logo. Solicitar à IBEMA 
(empresa de marketing) elaboração de imagem.  

� Sérgio 13/05/14  

08 � Definição do troféu e medalha para o Prêmio – verificar 
modelo. 

� Giselli 13/05/14  

09 
� Verificar o orçamento das camisetas e trazer na próxima 

reunião um demonstrativo (apresentação) como ficaria com 
a logo. Solicitar amostras de tamanho. 

� Fabio 13/05/14  

10 � AGQ – Gramado: Enviar confirmação de quem vai para Giselli 
até 01/04 para desconto na inscrição. 

� Todos 01/04/14  

11 � Verificar CEEL/SENAI - realização TEAL  � Eliane 13/05/14  

12 � Verificar Palmas Hotel e SPA e Águas de Palma � Orlando 13/05/14  

13 � Verificar na COTEMINAS – realização TEAL � Fabio 13/05/14  

14 � Enviar e-mail para as empresas sobre definições de horário 
da organização de stands e credenciamento do encontro  

� Danieli 17/07/14  

15 � Elaborar um banner com o histórico do programa e 
resultados com título “Por que estou no Núcleo Catarinense” 

� Todos 17/07/14  

16 
� Organizar um stand para contar a história do núcleo: 

empresas participantes, evolução do crescimento com dados 
estatísticos, logos utilizados (coletar material) 

� Geani e Márcia 17/07/14  

17 � Encaminhar documentação dos encontros anteriores. (artes, 
flyers, folders, etc) e eventos para atualização no site 

� Todos 20/03/14 Pendente 
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Ações 

N.° O que? Quem? Prazo? Status 

18 � Buscar parceria para as avaliações como o MCE (sugestão) � Giselli Dezembro/2014  

Figura 3 – Ações de resultado da reunião 

 

Participação nas Reuniões 

Nº EMPRESA REPRESENTANTE 21/jan 20/mar 13/mai 17/jul 02/out 20/nov %
01  Adl in Daniela X X 100

02  Anjo Tinta s Geani/Michel ine X X 100

03  Baterias  Pionei ro Daniel i /Ademir X X 100

04  Brandi l i Fábio X X 100

05  Condor Gisel l i X X 100

06  Duas  Rodas Sirley/Sabrina X 83

07  El iane Reves timentos Fabiano X X 100

08  Embraco Edicarlos X 83

09  Hospita l  São José Ma rcia X X 100

10  Maris ol Hermes  X X 100

11  Rovi tex Fi lomena

12  SENAI El iane/Adriana X X 100

13  Weg Orlando X 83

14 Ibema Sérgio X X 100

15 Copobras Helder X 83

16 Textil  FABER Anderson X 83

afastado por 6 meses

 
Figura 4 – Acompanhamento da participação nas reuniões 

 

Foto do encontro 

 
Figura 5 – Foto do Encontro 

 


