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EMPRESA REPRESENTANTE Ausente  Presente 
 

01 � Anjo Tintas � Geani  X 
02 � Rampinelli Agroindustrial  � Marcia X  
03 � Eliane Revestimentos � Fabiano  X 
04 � Grupo Copobras � Heder  X 
05 � Hospital São José � Francieli/Marcia  X 
06 � ICON � Maicon  X 
07 � Irmãos Olivo � Jane  X 
08 � Usipe � Alessandra X  
09 � Laboratório Búrigo  � Gisele  X 
10 � Colorminas � Josiane X  
11 � Ceusa � Fernando X  
12 � Forauto � Renato X  
13 � La Moda � Suany X  

Percentual de Presença da Reunião-------> 53,9% 6 7 
 

N. Assunto Detalhamento 

01 

Acompanhamento das 

Atividades Encontro 

Catarinense de Equipes 

de Melhoria 

� Conversar com os fornecedores para desmontagem de tudo até às 9h do dia 05/10, de 

preferencia desmontar no dia 04 a noite. 

� Certificado vai na bolsa. Quantidade a ser feita: 700. 

� Flyer – verificar quantidade para ser colocada nas bolsas e outros preços. 

� Gráficas: ver o prazo de entrega. 

� Todos os coordenadores do regional devem ficar depois das 19h 

� Crachá: com cordinha (800).  

� Stands: 1 mesa, 1 cadeira, 1 tomada, 1 lâmpada, 2mx1mx2,2m –. Cada empresa pode 

expor apenas 1 projeto por estande, não pode mais de um projeto. 

� Hall de entrada: não será feito nada de mais, somente recepção, entrega de crachás, 

bolsas com kit... 

� Montagem de kits: quinta dia 03/10 de manha. 

� Segurança na entrada: ter um profissional para fazer a organização do estacionamento 

de ônibus, carros. 

� Bandeiras: Heder vai trazer o suporte. Marcia vai ver no HSJ e Geani vai ver na Anjo. 

� Banner: temos que ver com Gustavo, não imprime nada até ser aprovado pela equipe 

de organização. 

� Divulgação: verificar se podem estar divulgando: RBS, eldorado, jornal da manha... 

� Fotos: Maicon vai verificar... 

� Discurso: levantada a ideia do prefeito de Criciúma fazer, como prefeito recebendo as 

empresas visitantes e como diretor de empresa. 

� Sorteio de brinde: método tradicional, crachás com número, entre as apresentações, 

intervalos, coffee, faz sorteio do saco. Colar etiqueta com números atrás dos crachás, 

Gisele e Maicon são os responsáveis. Verificar etiqueta com numeração automática. 

� Mapas: Maicon vai mandar mapa por e-mail com as opções, print screen do Google. 

� Cada pessoa deve cuidar das suas atividades no dia, do pessoal do teatro, quem cuida 

do coffee, quem cuida do bairro da juventude (convidar para tomar um café, dar um 

brinde para cada criança), quem cuida do quartel. Coffee break Heder cuida, 

Marcia/Geani ficam como cronometrista e apoiando a mestre de cerimônias. 

� Fotos no facebook: serão postadas na hora, Fabiano e Geani. 

� Chamamento das empresas: vai chamando a empresa e o coordenador em ordem 

alfabética. Coordenadores já estarão dispostos em fila para a entrada. 

� Patrocinador: poderá colocar material dentro da sacola (SATC, Useall e outros). 

� Camiseta: os coordenadores farão uma camisa polo branca com logo do Núcleo CCQ e 

os participantes, cada empresa fica responsável por providenciar as suas. 
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N. Assunto Detalhamento 

02 

Acompanhamento 

Atividades Encontro 

Catarinense de Equipes 

de Melhoria 

� Patrocinador: poderá colocar material dentro da sacola (SATC, Useall e outros). 

� Camiseta: os coordenadores farão uma camisa polo branca com logo do Núcleo CCQ e 

os participantes, cada empresa fica responsável por providenciar as suas. 

� Parte de sonorização, vídeos, notebook: Fabiano. 

� Entrega da premiação: coordenadores das regionais. 

� Brinde para as crianças do bairro da juventude, verificar com as empresas aqui da 

região sul. 

� Hino nacional com exercito: Jane e Maicon entraram em contato para a banda tocar o 

hino. Entrar em contato com eles novamente para reforçar data, horário e local do 

evento e os detalhes. 

� Fazer layout do local com distribuição. 

� Plantas a serem entregues: Heder verificou com Tractebel, que disponibiliza as mudas, 

porém devemos ir buscar. Maicon disse que caminhão da ICON vem todos os dias de 

Tubarão e pode estar pegando estas mudas.  

� Assessorias de imprensa das empresas poderão ter acesso livre ao evento, fazer um 

crachá diferenciado. 
 

 

 

 

Lista e Acompanhamento de Pendências 

N.° O que? Quem? Prazo? Status 

01  

� Verificar os responsáveis pela limpeza, quantos 

vai precisar. Verificar também os lixos no Sisos, 

qual o tamanho para podermos levar sacos de 

lixo. 

� Gisele 13/09/2013  

02  

� Passar um e-mail para todos os nucleados 

avisando o que pode e o que não pode nos 

stands. 

� Gisele 13/09/2013  

03  

� Ver com alpha laser uma impressora de etiqueta 

para o dia, assim vai imprimindo e colando no 

crachá. 

� Maicon 20/09/2013  

04  � Vai ver com Radar os seguranças para a entrada. � Geani 20/09/2013  

05  
� Verificar com Makrotape se eles emprestam só 

as bandeiras,  
� Gisele 13/09/2013  

06  
� Solicitar ao Márcio Búrigo para fazer um discurso 

inicial no evento. 
� Gisele 13/09/2013  

07  

� Mandar e-mail pra ver o que cada empresa pode 

dar para as crianças do Bairro da Juventude. 

Primeiro ver com a regional sul, caso não consiga 

aí verificar com o estadual. 

� Marcia 20/09/2013  

08  
� Fazer uma planilha com as atividades do evento 

com cada responsável. 
� Gisele 13/09/2013  

 


