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Jean Pereira <jean.pereira17@gmail.com>
À : Lúcio Patrício <lucio@cefetmg.br>, Valter Leite <valter@ieee.org>, Engenharia Mecatronica
<dinamicarobos@gmail.com>, Marlon Henrique <marlonhteixeira@gmail.com>

24 mai 2018 à 13:47

Boa tarde pessoal,

A Gerdau enviou a última versão do nosso convênio.
Peço, se possível, para vocês o lerem e o analisarem para passar um de acordo ou, caso ainda houver, apontar
questionamentos até dia 28/05 (segunda-feira). Pode ser?

Após a resposta de todos vocês, e caso mantenhamos a proposta em anexo, temos que enviar para BH (acredito
que em primeiro momento informalmente, tipo para o Paulo). Aproveito para perguntar quem de vocês se habilita em
assumir essa parte administrativa junto à extensão (abrir o processo, follow-up, etc)?

Aguardo o retorno de vocês.

Abraços

De: Jackson de Assis Reis [mailto:jackson.reis@gerdau.com.br]
Enviada em: quinta-feira, 24 de maio de 2018 12:48
Para: jean.pereira17@gmail.com
Assunto: Versão Final - Convênio de cooperação

Jean, boa tarde!

Segue arquivo revisado e preenchido, caso não tenham mais nenhuma duvida podemos dar sequencia no processo.

Att.

Jackson de Assis Reis
Gestão e Inovação - Usina Barão de Cocais
Aços Brasil

Tel.: +55 31 3837-8238 | DSD: 9319-8238
jackson.reis@gerdau.com.br | www.gerdau.com.br

Esta mensagem pode conter informações de uso restrito e/ou legalmente protegidas. Se você a recebeu por engano,
por favor elimine-a imediatamente e avise-nos. Esta mensagem somente pode ser considerada como proveniente da
https://mail.google.com/mail/u/0?ik=834d4c880c&view=pt&search=all&permthid=thread-f%3A1601364776575393493&simpl…
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Gerdau (ou qualquer das suas subsidiárias) quando confirmado formalmente por um de seus representantes legais,
devidamente autorizado para tanto.
Este mensaje puede contener informaciones de uso restringido y/o legalmente protegido. Si usted ha recibido este
mensaje por error, por favor eliminelo e informe de tal situación al remitente. Este mensaje solamente será
considerado como proveniente de Gerdau o de sus subsidiarias cuando sea confirmado formalmente a través de los
representantes legales debidamente autorizados para tal fin.
This message may include restricted, legally privileged, and/or confidential information. If you received this message
by mistake please delete it immediately and inform us about it. This message will be considered as originated from
Gerdau or its subsidiaries only when formally confirmed by its officers authorized for that.
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Valter Leite <valter@ieee.org>
24 mai 2018 à 18:42
À : Jean Pereira <jean.pereira17@gmail.com>
Cc : Lúcio Patrício <lucio@cefetmg.br>, dinamicarobos <dinamicarobos@gmail.com>, Marlon Henrique
<marlonhteixeira@gmail.com>
Jean, talvez antes de abrir o processo seja mesmo necessário conversar com o Paulo. Até porque é necessário
preencher os planos de trabalho e fazer as previsões de recurso.
Posso tentar manter um contato com o Paulo por e-mail e conversar pessoalmente após 11/6.
Valter
[Texte des messages précédents masqué]

Jean Pereira <jean.pereira17@gmail.com>
24 mai 2018 à 18:50
À : "Leite, Valter" <valter@ieee.org>
Cc : Lucio Flavio Santos Patricio <lucio@cefetmg.br>, Engenharia Mecatronica <dinamicarobos@gmail.com>, Marlon
Henrique <marlonhteixeira@gmail.com>
Concordo Valter. Após todos sinalizaram o de acordo, você já envia para ele então.
Jean
[Texte des messages précédents masqué]

Lúcio Patrício <lucio@cefetmg.br>
26 mai 2018 à 23:07
À : Jean Pereira <jean.pereira17@gmail.com>, Valter Leite <valter@ieee.org>, Engenharia Mecatronica
<dinamicarobos@gmail.com>, Marlon Henrique <marlonhteixeira@gmail.com>
Boa noite.

À exceção de pontos finais ao final de parágrafos, percebi:

- uma frase solta na cláusula quinta: “...e terá início em,”

Só.

Abraço.

Lúcio.
[Texte des messages précédents masqué]
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-Esta mensagem foi verificada pelo sistema de antivírus e
acredita-se estar livre de perigo.
-Esta mensagem foi verificada pelo sistema de antivírus e
acredita-se estar livre de perigo.
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