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oi pensando em deixá-lo mais informado que idealizamos este 

informativo. Ele é um meio importante para compartilharmos nossas 

atividades com você. 

Nesta primeira edição estão os acontecimentos mais relevantes do primeiro 

semestre de 2014.   

Além deste informativo, o primeiro de 2014, serão enviados outros ao longo 

do ano. 

Também fique por dentro do MCE através dos nossos canais de comunicação: 

Excelenciasc.org.br e facebook/excelenciasc 

 

 

Aprendizado e crescimento 

 

No mês de janeiro o MCE dedicou-se a 

estruturação das ações para 2014 

alinhadas no final do ano anterior. 

As ações foram levantadas e analisadas 

para que fosse viável a prática do 

planejamento das atividades desse ano. 

O calendário de cursos MCE 2014 foi 

lançado e inserido em nosso site. 

Em fevereiro foi ofertada uma vaga de 

secretária executiva para preencher o 

quadro de funcionários. 

 

 

Clientes 

Em março foram solicitadas e enviadas 

propostas de prestação de serviço e 

associação para diversas entidades Neste 

mês também começaram as negociações 

com o SEBRAE para o fechamento do 

prêmio MPE de 2014. 

Em junho as negociações para conduzir o 

Prêmio FACISC de Excelência da Gestão 

começaram.  
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PCE 2014 

No início de fevereiro 

lançamos e abrimos as 

inscrições para o PCE 

2014. No final de março as 

inscrições foram 

encerradas. 

Tivemos 11 candidatas 

inscritas. Sendo elas nas seguintes 

categorias: Gespública – 02; PCE – 06; 

PNGS – 03. Apenas 01, da  

 

 

categoria PCE, declinou do processo de 

candidatura. 

Contratação 

 

Ainda em março houve a contratação de 

Tamara Martins para preenchimento da 

vaga de secretária. 

 

XI Assembleia Geral Ordinária 

 

   

No dia 28 de março de 2014 foi realizada a 

XI Assembleia Geral Ordinária. Na ocasião, 

também foram apresentados os membros 

voluntários para compor a diretoria 

2014/2016.  A diretoria foi aprovada, por 

unanimidade, formando a seguinte equipe:  

Amândio Jr. (presidente executivo); Glauco 

Côrte Filho (vice-presidente); Fernanda 

Noceti (diretora executiva); Marcio 

Almeida (diretor jurídico); Roberto Zardo 

(diretor técnico) e Sandro Yuri Pinheiro 

(diretor financeiro).  
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Fidelização 

Foi feito um levantamento de todos os associados ativos, enviados convites e propostas novas. 

Obtemos, ainda, poucos retornos. Tendo em vista que boa parte dos associados  ainda está no 

prazo de cobertura de suas anuidades.  

Houve retorno de desligamento, após vencimento de contrato, por parte da Porto Nave e da 

Imobiliária Bello. Havendo, também, retornos positivos de interesse de renovação por parte da 

Ceteg, Maestria, Sopasta e Sesc.  

 

Processos internos 

Com o intuito de captar recursos foi 

contatado o “Escritório de Projetos da 

Udesc”. Uma representante do escritório 

passou os direcionamentos de como 

funciona o trabalho para captar recursos, 

através do serviço prestado por sua 

equipe.  

 

A ata da XI Assembleia Geral Ordinária foi 

registrada em cartório e enviada para as 

partes interessadas. Também foi publicada 

no site institucional, enviada para o 

mailling do MCE e na nossa página na rede 

social facebook (facebook/excelenciasc).  

 

 

Cursos 

 

Em abril foi fechado, e ministrado com 

sucesso, o primeiro curso do calendário 

2014, o curso “Elaboração do Relatório da 

Gestão”. 

Ainda tratando-se de cursos em abril foi 

feita uma parceria com a FNQ para ofertar 

dois novos cursos (1000 pontos) em 

Florianópolis.  A oferta e captação de 

possíveis interessados estão em stand by , 

mas logo serão retomados os contatos 

para a realização do CEG – Critério de 

Excelência da Gestão, o primeiro a ser 

ofertado. 
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Consultores 

Finalizando as atividades do mês de abril o processo de 

credenciamento do quadro de consultores passou por uma 

atualização para atender os critérios exigidos, atualmente, 

pelo MCE. 

 

 

Workshop 

No dia 29 de maio Amândio Jr., presidente do MCE, participou 

como convidado do Whorkshop Gestão Municipal e 

Simplificação dos Procedimentos de Abertura de Empresas, 

realizado pela FIESC. Amândio  fez parte do time de que 

integrou o  painel “Debate sobre os Desafios da Gestão 

Municipal”. 

 

 

Excelência SC 

Devido a negativa de registro da marca MCE foi decido na XI 

Assembleia Geral Ordinária a mudança das siglas “MCE” para 

“Excelência SC”, como já temos no site institucional, 

Excelenciasc.org.br. A diretoria está em trâmite interno para 

contratação de serviços publicitários  elaboração da nova 

logomarca e registro da mesma. 

 

 

 

 

 

 


