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EMPRESA REPRESENTANTE Ausente  Justificado Presente 
 

1.  ❑ Adlin ❑ David   X 

2.  ❑ Anjo Tintas ❑ Geani   X 

3.  ❑ Aurora Alimentos ❑ Aline   X 

4.  ❑ Condor ❑ Giselli   X 

5.  ❑ Eliane Revestimentos ❑ Luan   X 

6.  ❑ SENAI/SC Vinotti   X 

7.  ❑ Inplac ❑ Savio e Ana Paula   X 

8.  ❑ Baumgarten ❑ Daniela   X 

Percentual de Presença na Reunião ---- > 100% 0 0 07 
 

N. Assunto Detalhamento 

01  

❑ Abertura 

o Boas vindas 

o Apresentação dos participantes 

o Apresentação do projeto – 
Equipe de Melhoria 

❑ Boas-vindas dada pela Cleusa Ronsani representante da empresa no 
Núcleo. 

❑ Apresentação do vídeo institucional da empresa; 

❑ Apresentação dos participantes da reunião; 

❑ Boas vindas dada pelo Sr. Valcir Zanette Diretor das empresas Rio 
Deserto. O seu discurso enfatizou a importância do 
compartilhamento de boas práticas e da presença da qualidade em 
todas as operações da empresa. Necessidade de mudança de 
cultura do empresariado no sentido de se comprometer com a 
qualidade dos processos da empresa. Trabalho com felicidade com 
alegria. Fazer o que gosta! 

❑ Engenheiro Fábio apresentou o setor de mineração, conceito, 
métodos de escavação; mercado; mineração no mundo. 

❑ Apresentação do projeto da equipe Valor Humano da Unidade do  
Escritório Central. Projeto teve como foco a valorização dos 
profissionais que completaram tempo de empresa (10, 
15,20,25,30,35 e 40 anos) ou se aposentaram.   

 

02  

❑ Pendências | Andamento 

o Atualização documentação do 
Núcleo: Alvará  

o Indicadores (Diretor, Equipe, 
Falta e Noticias). 

❑ Documentação já está com a Sirley que vai encaminhar para 
contabilidade. Atualização do estatuto; Alvará Sanitário e Ata de 
posse da Diretoria. 

❑ Pendente documentação de saída da Sical e documentação de 
entrada da Zanotti.  

❑ Dani questionou sobre a obrigatoriedade de se ter 2 empresas 
de cada regional no estadual. Estatuto não faz essa 
obrigatoriedade. 

❑ Prêmio Catarinense – apenas participa da apresentação do 
projeto os circulistas do CCQ. Não pode ter pessoas para apoiar 
(de fora da equipe). Serão aceitos somente o “amigo do CCQ”. 

❑ Dani apresentou o resultado dos indicadores: Notícias no site 
em Março todos atenderam e em Abril somente o vale que não 
publicou nada. 

❑ Status de Falta: todos os regionais estão ok. 

❑ Rudolph oficializou a sua saída da regional do vale. 
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N. Assunto Detalhamento 

03  

❑ Financeiro 

o Informações gerais da conta 

 

❑ Luan apresentou a prestação de contas. Temos 32 mil reais entre 
conta corrente e aplicação. 

 

04  

❑ Encontro Catarinense de CCQ 2018  

❑ Andamento das atividades; 

❑ Data da inscrição/ficha; 

❑ Camisetas. 

❑ Daniella apresentou as contas previstas para o evento: 

❑ 14/09/2018 na associação da Artex. 

❑  Dani apresentou a proposta de cronograma:  
Cronograma: 
13:15 – 13:30 – Abertura 
13:30 – 14:30 – 4 apresentações de projetos (15 min cada) 
14:30 – 16:00 – Palestra 
16:00 – 16:30 – Coffee break 
16:30 – 17:15 – 3 apresentações de projetos (15 min cada) 
17:15 – 17:45 – Apresentação artística 
17:45 – 18:00 – Divulgação do prêmio e encerramento 

❑ Dani apresentou uma proposta de ficha de inscrição. Fazendo a 
separação entre nº de inscritos e nº de pagantes. Empresas 
nucleadas não precisam colocar o nome dos participantes na ficha 
de inscrição.  

❑ Hotel Plaza está fazendo desconto para empresas nucleadas. Para 
reservas utilizar o código para desconto descrito na ficha de 
inscrição. 

❑ Valor da inscrição: R$25,00 para as empresas nucleadas para 
pagamento até 31/08/18.  

❑ Palestrante será o Sr. Cleomir Vaz, valor de R$1800,00 mais 
deslocamento. 

❑ Apresentação artística será com o Grupo Alpino (Oktoberfest) de 
Pomerode. Serão apresentadas 4 músicas (com a participação do 
público). 

❑ Brinde: cada empresa (regional e estadual) deverá fornecer um 
brinde para sorteio que deverá ser levado na reunião do dia 19/07 
em Blumenau. Valor R$400,00. 

❑ Será feito crachá no lugar da camiseta. Dani vai passar o tamanho 
do espaço pois cada empresa deverá providenciar a etiqueta 
contendo NOME e EMPRESA do participante.  

❑ Troféus e medalhas: será feito para 1º, 2º e 3º lugar (10 medalhas 
por colocação). 

❑ Pesquisa de satisfação será via google.  

❑ Público: máximo 600 pessoas incluindo os Coordenadores. 

❑ Convite para diretores: será feito um convite especial para 
diretores. Cada coordenador deverá encaminhar para Dani o email 
dos diretores da sua empresa que deverão receber este convite. 

❑ Novos patrocínios: Rio Deserto R$500,00 Copobras (copos 
descartáveis); Inplac (sacos de lixo). 

05  ❑ Status dos regionais  

❑ Regional Sul: reunião dia 05/03 com 100% de presença; foram 
apresentados os indicadores usados por cada empresa; boa prática 
apresentada pela Geani; foi feito uma revisão do cronograma; 
04/07 Seletiva do Regional; 21/08 Evento sobre inovação; Outubro 
sala temática e Novembro DVAL. As 6 empresas vão participar da 
seletiva. Vamos participar do Congresso de ADM na Unesc com 
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N. Assunto Detalhamento 

banners e 10 min de exposição (21/06). Próxima reunião 21/06 na 
Anjo Tintas. 

❑  Regional Norte: formação de grupo para fomentar a entrada de 
novas empresas no regional; feito levantamento dos participantes 
do Encontro Catarinense (152 no total); Seletiva 06/07; Momento 
de avaliação da reunião somente deixar a palavra aberta; 
apresentação de missão, visão e princípios somente quando tiver 
empresas novas. Comentado que a leitura destes itens é para 
embasar a reunião (decisões e ações) e não somente para 
apresentar para novas empresas.  

❑ Definido fazer regaste e atualização das planilhas de plano de ação. 

❑ Regional Vale: Dani citou que o regional esta com dificuldades no 
funcionamento de andar. 

❑ Oeste: Levantamento das possíveis empresas participantes foi feito, 
Aline iniciará o contato com as empresas. Viagem será programada 
para o mês de novembro.  

❑ Cada regional deverá descrever quais são as perguntas mais 
frequentes dos coordenadores (novos ou não) a sugestão é montar 
um documento que responda estas perguntas. Fazer para 2 
públicos: empresas nucleadas para disponibilizar na área privada do 
site e empresas não nucleadas para disponibilizar na área pública do 
site. 

❑ Cada regional deverá fazer também uma sugestão para revisão dos 
procedimentos. 

 

06  

❑ Boa prática  

❑ Construção de Procedimento 

 

❑ Dani falou sobre a importância de se ter procedimentos 
estabelecidos para as atividades. Fizemos a dinâmica do porco. 

 

07  
❑ Boa prática:  

❑ Lean Manufacturing (Vinotti Senai) 
❑  

08  ❑ Encerramento | Coffee Break 

❑ Agradecimento pela receptividade; oportunidade de conhecer as 
empresas e outras práticas; reunião produtiva e de alinhamento das 
informações; reunião com demandas para repassar para aos 
regionais; reunião objetiva onde foi discutido o assunto sem 
retomar outros; tornar a reunião mais dinâmica; será feito mais 
cobrança das pendências com antecedência para a reunião. 
Colaboração de todos no envio das solicitações com antecedência.  

09  
❑ Próxima reunião:  

 

❑ 19/07/2018 – Farbe - Indaial 
❑ Brinde: Aurora 

❑ Boa prática: 
 

 
 

Cronograma de Reuniões 2018 

N.° Data Empresa Cidade Brinde Boa Pratica 

01  o 25/01/2018 o Baumgarten o Blumenau o Condor o Planejamento / Encontro 
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Cronograma de Reuniões 2018 

N.° Data Empresa Cidade Brinde Boa Pratica 

02  o 22/03/2018 o Aurora o Chapecó o Baumgartem 

1º tema – Boa pratica da estrutura de 
procedimento da Baumgarten 

2º tema – Forma de Avaliação (indicadores e 
equipes) – Todos 

3º tema – Boa pratica de coordenação de 
equipes de CCQ – Geani 

03  o 10/05/2018 o Rio Deserto o Içara o Eliane 
o Lean – Vinotti 
o Estrutura de Procedimentos - Daniella 

04  o 19/07/2018 o Vale (Farbe) o Indaial o Aurora 

o Grupos de Melhoria – Condor 
o Grupo de Melhora – Farbe 
o Registros do CCQ – Todos 
o Revisão dos procedimentos do Núcleo. 

05  o 14/09/2018 o Encontro o Blumenau o Todos o  

06  o 22/11/2018 o Norte o ? o Adlin o  
 

 
 

 

 

 

Plano de Ação 

N.° O que? Quem? Prazo? Status 

1.  ❑ Contatar BRF ❑ Daniella 23/02/18  

2.  ❑ Boas Práticas planejadas (passar p/ Dani) ❑ Regionais sempre  

07  ❑ Lista de possíveis empresas para o regional oeste 

❑ Vinotti 

❑ Geani 

❑ Aline 

30/04/18 ok 

08  ❑ Encaminhar documentação do Núcleo para contabilidade ❑ Daniella 05/04/18 ok 

09  
❑ Levar previsão do número de participantes das empresas 

no Encontro Catarinense na reunião de 10/05. 

❑ Coord. Regionais 

❑ Empresas do estadual 
10/05/18 

 
ok 

10 P
r 
❑ Providenciar documentação de saída da Sical ❑ Cleusa 30/05/18  

11 P ❑ Providenciar documentação de entrada da Zanotti ❑ Giselli 30/05/18  

12  
❑ Levar o brinde para o Encontro Catarinense na próxima 

reunião do seu regional. 
❑ Todas 10/07/18  

13  
❑ Levar os brindes para o Encontro Catarinense na próxima 

reunião do estadual. 

❑ Coordenadores 
Regionais e Empresas 
do Estadual 

19/07/18  

14  
❑ Encaminhar o tamanho do espaço do crachá para 

colocação da etiqueta de identificação para todas as 
empresas nucleadas. 

❑ Daniella  30/07/18  

15  
❑ Encaminhar para Dani o email dos diretores da sua 

empresa que deverão receber o convite especial do 
Núcleo Catarinense para o Encontro Catarinense. 

❑ Todos 30/05/18  

16  
❑ Fazer contato com as possíveis empresas para se visitar no 

oeste. 
❑ Aline 17/07/2018  
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Plano de Ação 

N.° O que? Quem? Prazo? Status 

17  

❑ Descrever quais são as perguntas mais frequentes dos 
coordenadores (novos ou não) a sugestão é montar um 
documento que responda estas perguntas. Fazer para 2 
públicos: empresas nucleadas para disponibilizar na área 
privada do site e empresas não nucleadas para 
disponibilizar na área pública do site. 

❑ Cada regional deverá fazer também uma sugestão para 
revisão dos procedimentos. 

❑ Encaminhar para Giselli da Condor 
(giselli.souza@condor.ind.br). 

❑ Regionais Até 15/07/18  

 

Foto do encontro 

 
 


