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Base de Hidrografia da Marinha em Niterói
Excelência sempre presente
Com a missão de executar atividades logísticas, administrativas,
técnicas e de apoio à Diretoria de Hidrografia e Navegação, a
Base de Hidrografia da Marinha em Niterói (BHMN), há 22 anos
se destaca no desempenho de sua atuação como Organização
Militar Prestadora de Serviços Especiais.
Desde sua criação, em 1998, a BHMN vem aprimorando sua
expertise e ampliando suas atividades, tanto no ramo da
Segurança da Navegação, com a entrega de produtos como
Cartas, Almanaques Náuticos e Tábuas de Maré, como no
suporte a outras Organizações Militares.
Para o cumprimento dessas tarefas, a Base utiliza com eficácia e
eficiência a infraestrutura e a capacidade técnica disponível,
enaltecendo o nome e a qualidade da Marinha do Brasil.
Fruto da dedicação e do comprometimento de seus Militares e
Servidores Civis, o trabalho desenvolvido pela BHMN é
reconhecido e amplamente divulgado pelas diversas instituições
que, de alguma forma, fazem uso dos serviços e produtos
ofertados por esta Organização Militar de Excelência.

AIGNEP - LÍDER NA PRODUÇÃO DE VÁLVULAS, CONEXÕES E CILINDROS
No Brasil desde 2013, a Aignep é uma empresa do Grupo Bugatti, nascido em 1923 e com empresas em vários setores: equipamentos para uso
doméstico (Casa Bugatti), produtos para iluminação (Landa), Transfers, centros de usinagem e máquinas de produção (Picchi) e segmento
Fluidpower (Aignep).
A Aignep nasceu em 1976 em Bione (província de Brescia) como fornecedor de conexões termo-sanitárias para o distrito industrial da região,
especializado em torneiras, registros e válvulas.
Com uma filosofia de qualidade e respeito aos clientes, a marca Aignep criou rapidamente sua identidade de mercado e desenvolveu uma linha
de produtos forte logo nos primeiros anos de operação. A Aignep cresceu rapidamente no mercado de conexões e posteriormente expandiu sua
linha de produtos para os segmentos de automação pneumática e fluidos, tornando-se um dos principais players neste mercado.
Produtos de qualidade, investimentos em inovação e atendimento direcionado ao cliente são os pilares da Aignep: todos os produtos são feitos
na fábrica italiana e de lá são distribuídos para todo o mundo. A única exceção se dá com alguns itens do mercado norte-americano, que devem
atender regulamentos e normas regionais. Estes são personalizados na Aignep-USA, com componentes enviados pela matriz.
A Aignep está presente em mais de 100 países graças à uma forte rede de distribuidores e às 10 subsidiárias Aignep: EUA, Espanha, Suíça, Brasil,
França, Colômbia, China, Rússia, Alemanha e Singapura. Esta qualificada rede comercial permite uma maior proximidade com os clientes e ajuda
a entender as particularidades regionais e captar informações para desenvolver novos produtos.
No Brasil a Aignep chegou em 2013, e a primeira preocupação da empresa foi na formação de uma equipe altamente qualificada e voltada ao
atendimento técnico e comercial de qualidade. A empresa investe em proximidade com o cliente como ferramenta de vendas e formou
importantes parcerias com grandes e pequenas empresas no Brasil. Com este trabalho diferenciado, focando em um custo-benefício superior,
suporte personalizado e na pronta entrega, a Aignep cresceu rapidamente e criou sólidos e qualificados parceiros regionais pelo Brasil, se
tornando um player importante no segmento industrial.
Buscando sempre a troca de informações claras, rápidas e eficientes com os clientes e parceiros e elaborando um estoque adequado à realidade
do mercado brasileiro, a Aignep rapidamente conquistou clientes importantes e de todos os portes em todos os segmentos industriais do Brasil.
Todas as linhas de produto da Aignep: conexões e engates rápidos para ar e fluidos, automação pneumática, válvulas industriais e redes de ar
comprimido em alumínio, são produzidas na Itália. Mas contam com um significativo estoque no Brasil, para que os clientes possam desfrutar
dos melhores produtos do mercado com entrega imediata, reduzindo assim necessidade da criação de estoques próprios para evitar atrasos de
entrega e paradas de máquina.
Os itens disponíveis em estoque respondem atualmente por mais de 90% das vendas realizadas no Brasil, o que mostra a assertividade, a
atenção aos clientes e a experiência técnica da equipe da Aignep do Brasil e seus parceiros regionais.
A Aignep busca sempre uma comunicação rápida e direta com seus clientes e parceiros, para que possa ter o produto correto sempre disponível
e oferecer um atendimento personalizado em qualquer região do Brasil para clientes de qualquer porte.
Apoiada nesta filosofia de investimentos, dedicação a todos os clientes, alta qualidade e fortes parcerias, a Aignep cresce mais a cada ano,
disponibilizando ao mercado uma linha de produtos que une tecnologia de ponta, design italiano e alta durabilidade em seus produtos.
Conheça mais em www.aignep.com/bra

AIGNEP - LÍDER NA PRODUÇÃO DE VÁLVULAS, CONEXÕES E CILINDROS
No Brasil desde 2013, a Aignep é uma empresa do Grupo Bugatti, nascido em 1923 e com empresas em vários setores: equipamentos para uso doméstico (Casa
Bugatti), produtos para iluminação (Landa), Transfers, centros de usinagem e máquinas de produção (Picchi) e segmento Fluidpower (Aignep).
A Aignep nasceu em 1976 em Bione (província de Brescia) como fornecedor de conexões termo-sanitárias para o distrito industrial da região, especializado em
torneiras, registros e válvulas.
Devido à filosofia de foco na qualidade e respeito aos clientes, a marca Aignep criou rapidamente uma forte identidade de mercado e iniciou a criação de uma linha
de produtos forte logo nos primeiros anos de operação. A Aignep cresceu rapidamente no mercado de conexões e posteriormente expandiu sua linha de produtos
para os segmentos de automação pneumática e fluidos, tornando-se um dos principais players neste mercado.
Produtos de qualidade, investimentos em inovação e atendimento direcionado ao cliente são os pilares da Aignep: todos os produtos são feitos na fábrica italiana e
de lá são distribuídos para todo o mundo. A única exceção se dá com alguns itens do mercado norte-americano, que devem atender regulamentos e normas
regionais. Estes são personalizados na Aignep-USA, com componentes enviados pela matriz.
A Aignep está presente em mais de 100 países graças à uma forte rede de distribuidores e às 10 subsidiárias Aignep: EUA, Espanha, Suíça, Brasil, França, Colômbia,
China, Rússia, Alemanha e Singapura. Esta qualificada rede comercial permite uma maior proximidade com os clientes e ajuda a entender as particularidades
regionais e captar informações para desenvolver novos produtos.
A internacionalização da Aignep se manifesta também através de seu site e de toda a documentação técnica disponível, sempre traduzida para 6 idiomas (
).
Uma gama completa de produtos
A Aignep possui 5 divisões de produtos principais: conexões, engates rápidos, automação industrial, para controle de fluidos (série Fluidity) e redes para a
distribuição de ar comprimido (série Infinity).
A linha de produtos Aignep é desenvolvida para atender às mais variadas aplicações industriais: automação pneumática, distribuição de fluidos, redes de ar e os
mais rigorosos processos industriais, com produtos em aço inoxidável 316L ou latão com ligas especiais alimentícias. Sem contar com as soluções customizadas,
onde a Aignep apoia seus clientes desde a concepção do projeto até a construção final, mostrando uma forte e consistente parceria.
Competências e inovação
O coração dos produtos Aignep está na inovação contínua, na competência tecnológica de sua equipe e em sua presença em um distrito industrial italiano que é um
dos mais avançados da Europa.
Na sede de Bione, uma área técnica é totalmente dedicada ao estudo de novos produtos. Junto a esta existe um departamento que controla e testa protótipos e
soluções desenvolvidos.
Para demonstrar o direcionamento e foco na inovação, a Aignep possui inúmeras patentes, que resguardam produtos, processos de trabalho ou de montagem dos
itens.
Qualidade também no serviço
Graças ao seu estoque totalmente automatizado, localizado na matriz em Bione, e a um sistema informatizado que conecta matriz e subsidiárias disponibilizando
informações em tempo real, a Aignep é capaz de expedir produtos para qualquer parte do mundo em um curto espaço de tempo.
Com o Aplicativo para celulares AignepScan, distribuidores e cientes podem otimizar a gestão do estoque e enviar pedidos simplesmente escaneando o código QR
ou o código de barras diretamente das embalagens ou das etiquetas pré-impressas, que podem ser obtidas no site da Aignep.
Apoiada nesta filosofia de investimentos, dedicação aos clientes, alta qualidade e fortes parcerias, a Aignep cresce mais a cada ano, disponibilizando ao mercado
uma linha de produtos que une tecnologia de ponta, design italiano e durabilidade.
Conheça mais em www.aignep.com/bra

Jornal Dr1
Desde o seu início, em 2016, o jornal DR1 apresenta aos seus leitores uma diversificada pauta, trazendo assuntos dos mais variados tipos. Além das notícias do Rio de
Janeiro e do país, em suas páginas são publicadas, ao longo do tempo, iniciativas de projeto sociais, orientações jurídicas e temas como saúde, política, economia,
meio ambiente, cultura, eventos, esportes, entrevistas, música, horóscopo, culinária, cidadania, TV, turismo, entre outros. Tudo isso escrito pelos seus jornalistas e
colunistas, sempre buscando a melhor qualidade de textos e bom gosto em sua diagramação.
A razão para o jornal ter essa diversificação é bem simples: atender às exigências dos seus leitores, os de hoje e daqueles que estão por vir, cada vez mais exigentes
quanto ao conteúdo do material, se tratando de um periódico impresso e de distribuição gratuita e também de um informativo online. Atualmente com 28 páginas, a
publicação tem aumentado exponencialmente o número de leitores, bem como os acessos em seu site (www.jornaldr1.com.br) e dos seguidores nas redes sociais, tem
demonstrado que a receita está dando certo!
Além do 'compromisso com a verdade', lema do Jornal DR1, o veículo faz uma parceria incontestável com as ações sociais e culturais. São diversos apoios a projetos
esportivos, como o 'Bola na Praça', realizada em pleno Centro do Rio; projetos sociais, como o M. Santos F. C, em Marechal Hermes; o projeto Diário do Rio Musical,
que resgata grandes nomes da MPB em shows no Centro do Rio, que estreou em setembro de 2019 com os músicos Tunai e Wagner Tiso.
Realizamos também 'Vakinhas Virtuais' que auxiliam pessoas com histórias marcantes mas que em todas elas conseguimos um final feliz.
O Jornal também homenageia brasileiros que realizam atividades diversificadas com o Prêmio que tem como nome uma de suas colunas - Brasileiro Com Muito
Orgulho - com um lindo troféu, consagrando que tal pessoa é um patriota que possuímos orgulho.
Importante registrar que em seus 4 anos de existência, o Jornal DR1 foi agraciado com diversas premiações, a saber:
Instituto Cultural da Fraternidade Universal (ICFU) Prêmio Excelência em Jornalismo, segmento: Jornalismo Informativo São Paulo, 18 de Dezembro de 2017.
Instituto Cultural da Fraternidade Universal (ICFU) Prêmio Jornalismo Empreendedor 2018 São Paulo, 01 de maio de 2018.
Agência Nacional de Cultura, Empreendedorismo e Comunicação (ANCEC) Prêmio Referência Nacional e Qualidade Empresarial 2018 São Paulo, 26 de Novembro de
2018.
Instituto Cultural da Fraternidade Universal (ICFU) Prêmio Destaque Jornalístico, segmento: Qualidade em Matérias Jornalísticas São Paulo, 18 de Dezembro de 2018.
Agência Nacional de Cultura, Empreendedorismo e Comunicação (ANCEC) Prêmio Referência Nacional Ação Social 2019 Brasília, 08 de Abril de 2019.
Agência Nacional de Cultura, Empreendedorismo e Comunicação (ANCEC) Prêmio Referência Nacional e Qualidade Empresarial 2019 São Paulo, 19 de Agosto de
2019.
Agência Nacional de Cultura, Empreendedorismo e Comunicação (ANCEC) Medalha Cruz da Referência Nacional na Sociedade, Comunicação e Cultura Rio de Janeiro,
25 de Novembro de 2019.
Instituto Cultural da Fraternidade Universal (ICFU) Prêmio Performance de Excelência 2019, segmento: Jornalismo São Paulo, 30 de novembro de 2019.
Agência Nacional de Cultura, Empreendedorismo e Comunicação (ANCEC) Prêmio Referência Nacional Ação Social 2020 Brasília, 13 de Abril de 2020.
Instituto Cultural da Fraternidade Universal (ICFU) Prêmio Destaque Jornalístico 2020, segmento: Jornalismo Informativo São Paulo, 15 de Novembro de 2020.
Agência Nacional de Cultura, Empreendedorismo e Comunicação (ANCEC) Selo Apoiador Cultural 2020.
Instituto Nacional da Qualidade Social (INQS) Prêmio Master Águia Americana 2020, segmento: Notícias e Entretenimento São Paulo, 27 de Novembro de 2020.
International Quality Company (IQC) Prêmio Quality Brasil 2020, segmento: Canal de Notícias São Paulo, 28 de Novembro de 2020.
Federação das Academias de Letras e Artes do Estado de São Paulo (FALASP) Medalha Presidente Café Filho São Paulo, 07 de Dezembro de 2020.
Agência Nacional de Cultura, Empreendedorismo e Comunicação (ANCEC) Prêmio Referência Nacional e Qualidade Empresarial, categoria ouro São Paulo, 7 de
dezembro de 2020.
Instituto Nacional da Qualidade Social (INQS) Prêmio Águia Americana Rubi 2021, segmento: Notícias e Entretenimento São Paulo, Junho de 2021.
Instituto Cultural da Fraternidade Universal (ICFU) Prêmio Credibilidade Jornalística 2021, segmento: Jornalismo São Paulo, 26 de Junho de 2021.
Sendo assim um Jornal reconhecido nacionalmente.
O sucesso até aqui não significa, no entanto, espaço para acomodação. Novos projetos para 2021 foram implementados, como, por exemplo, o quadro de lives em
nosso Instagram, buscando sempre evolução e comprometimento social, informativo e cultural. Em se tratando de um jornal independente e alternativo, essa busca é
desafiadora e, ao mesmo tempo, gratificante.

Jornal DR1 - Sua Cidade, Seu Jornal

Lemos Santos Advogados
Negócios e Orientações
Promove serviços jurídicos de excelência, estabelecendo empatia pelo diálogo franco e leal, vivenciado em um ambiente de trabalho
motivante que impõe reciclagem constantes e aprimoramento, com profissionais talentosos e vocacionados. Atuando com ética,
pró-atividade e disciplina, com o foco no resultado, sempre com a marca da modernidade.
Atuando em diversas áreas do direito nacional e internacional. Atua também em diversas comunidades do Rio de Janeiro: tais como
Rocinha, Cidade de Deus, Vigário Geral, Cidade Alta, Jacaré, Engenho da Rainha, Complexo do Alemão, Quitungo, Muzema, entre
outros, ajudando e orientando as pessoas destas Comunidades.
Lemos Santos Advogados é formado por uma equipe de profissionais que apostam na atualização, formação e informação
permanentes como instrumentos de sucesso, agregando ao seu corpo jurídico uma consultoria de alto nível técnico. E a partir da
técnica e qualidade oferece agilidade na superação dos problemas e parcerias que promovam sucessos nos negócios dos clientes.
Nos ininterruptos 40 anos de atividade, o Escritório conta com uma clientela sempre crescente, atuando junto de cerca de 8 mil
clientes. O perfil econômico dos clientes do escritório é eclético e abrange desde pequenas causas até as consideradas de grande
vulto econômico e jurisprudencial.
Os escritórios possuem infraestrutura para um excelente atendimento, dispondo de advogados no seu quadro fixo e móvel, nas
cidades do Rio de Janeiro, filial em Natal e parceiros em Campinas, Belo Horizonte e Brasília; Estagiários, Secretários, Contadores,
Perito, Investigadores Particular, Relações Publicas. Vale uma passada no site e nas mídias sociais: Facebook, Instagram, LinkedIn e
Youtube.
Dra Ana Cristina Campelo de Lemos Santos que é CEO da Lemos Santos Advogados, Negócios e Orientações é graduada desde 1979.
Trabalhou em vários sindicatos de classe, tendo diversos trabalhos publicados em Revistas e Jornais. Foi Diretora de Associações
Classistas de Advogados, Curadora e representado a OAB/RJ, em várias Bancas Examinadoras para Concurso de Juiz Trabalhista.
Membro do Instituto dos Advogados Brasileiros - IAB, da Comissão Permanente de Direito do Trabalho. Membro Corresponsal da
ALAL - Associação Latino Americana de Advogados Laboristas, com sede na cidade de Havana, Cuba, da ALACH Associação Latino
Americana de Ciências Humanas, ocupando a cadeira 48 cuja patronesse é a escritora Cora Coralina. Da ANADS Academia Nacional
de Artes e Direito Social, ocupando a cadeira IV cuja patronesse é a jornalista e escritora Clarice Lispector. Do ABI Academia
Brasileira de Imprensa. Da ABBA Academia Brasileira de Belas Artes.

PARQUE MEMORIAL DE GOIÂNIA
Há 30 anos mantendo as memórias vivas
O Cemitério Parque Memorial de Goiânia foi fundado em novembro de 1992, com o objetivo de oferecer um local em que
familiares e amigos se sentissem acolhidos no momento da dor, além de viabilizar e custear ações sociais voltadas à
comunidade. Atualmente, mais de 28 mil famílias confiam no trabalho que é feito diariamente com muito respeito,
responsabilidade, acolhimento e atenção.
Comparado aos melhores e mais completos cemitérios da América do Sul, o Parque Memorial de Goiânia destaca-se graças
aos excelentes serviços prestados, atendimento 24 horas e completa infraestrutura do local, que conta com funerária,
floricultura, clínica, lanchonete, salas de velório privativas e estacionamento.
Um dos pilares do seu trabalho é o respeito e a valorização do ser humano. Por isso, oferece a todos os seus clientes um
ambiente seguro para prestarem suas homenagens, com atendimento humanizado e profissionalismo, para que possam
enfrentar o processo de luto com todo amparo e assistência necessária.
A estrutura do local se destaca entre os cemitérios do país por oferecer um ambiente natural, completamente arborizado,
para que despedidas sejam feitas de forma digna com conforto e cuidado. Essa integração com a natureza os torna ainda
mais preocupados com o meio ambiente.
Em 2020, o cemitério inaugurou, no dia 30 de outubro, o Monumento Memorial da Despedida: “Àqueles que não se
tocaram no último adeus”. Tributo feito a todas as vidas perdidas devido à Covid-19 no país. Na ocasião, familiares e pessoas
próximas às vítimas do vírus, que não tiveram a oportunidade de se despedirem, puderam prestar suas últimas
homenagens.
Após 30 anos do início dessa história, o Parque Memorial continua cumprindo seu papel na sociedade com todo serviço que
presta à sociedade. Assim, ajuda famílias carentes com complementos alimentares, mantém Postos de Assistência Social,
custeio de atividades educacionais de escolas-creches, abrigo de idosos, comunidade terapêutica e abrigamento de
adolescente, distribuídos no estado de Goiás, especificamente na cidade de Goiânia, Aparecida de Goiânia e em Brasil novo,
cidade localizada no estado do Pará.

PRÊMIOS
Como resultado de todos os esforços, nos últimos quatro anos (2018, 2019, 2020 e 2021) a empresa foi
reconhecida pela Latin American Institute como empresa brasileira do ano. A premiação reconhece a
posição de liderança na qualidade e melhores resultados de negócios com base no modelo LAEM da
LAQI. Pela mesma instituição foi creditado também o selo "President 's Choice”, uma distinção feita
pelo próprio CEO para as empresas que atendem os altos padrões de qualidade.
Outro reconhecimento veio da Instituição Águia Americana Rubi, no ano de 2020 e 2021, prêmio que
busca reconhecer ações voltadas para a recuperação e preservação dos bens naturais (Meio Ambiente)
bem como, dos benefícios sociais, dedicada aos colaboradores, parceiros,clientes, inclusão social,
qualificação profissional e segurança.
Não obstante, a Associac¸aÞo e Sindicato de Cemiteìrios Particulares do Brasil, ACEMBRA|SINCEP
concedeu ao Parque Memorial de Goiânia o reconhecimento por meio do Prêmio Qualidade &
Excelência 2021, um destaque aos empreendimentos com as melhores práticas de gestão, qualidade e
excelência.
Criar o melhor ambiente para que as homenagens sejam feitas de forma acolhedora é o que faz a
empresa triunfar por três décadas. “Nosso objetivo é sempre proporcionar um ambiente acolhedor
para que as memórias dos entes queridos permaneçam sempre vivas”, comenta Rafael Domenciano,
CEO do Parque Memorial. (Rafael Domenciano é o homem da foto em anexo)
A empresa celebra a sua trajetória como uma organização ética, ágil e comprometida, que valoriza
pessoas e preza pela qualidade dos serviços oferecidos. E, cujo objetivo é ser uma ferramenta de
transformação na vida de todos que, diariamente, confiam as memórias, lembranças e homenagens de
pessoas estimadas.

PRÊMIO QUALITY 2022
Reconhecimento Internacional
QUALIDADE E COMPROMISSO COM A EXCELÊNCIA
O Prêmio Quality é um Reconhecimento Internacional de Excelência
para Profissionais, Empreendedores e Organizações de Destaque
Que contribuem efetivamente no desenvolvimento sócioeconomico do País.

CERIMÔNIA DE OUTORGAS
Show Musical, Coquetel e Jantar de Confraternização
LOCAL:

HAKKA PLAZA EVENTOS
Um espaço amplo, harmonioso e cheio de histórias e tradições
Que o tornaram uma referência em São Paulo, no Brasil e no mundo

WWW.HAKKAEVENTOS.COM.BR

Por que participar ?
A premiação proporciona o Direito de utilização do SELO QUALITY em Produtos, Serviços e
comunicação institucional e ainda o recebimento do Certificado em Aço Escovado e
Troféu Prêmio Quality personalizados, fotografias do evento e muito mais benefícios .

Business Networking
Mais de 100 líderes empresariais de todo o País reunidos na Cerimônia de Outorgas para
formar uma rede networking no Quality Clube.
As melhores oportunidades estão aqui !

Divulgação

Revista QUALITY CLUBE - Mídia digital de divulgação das Melhores Empresas e
Profissionais do Prêmio Quality.
Canal PRÊMIO QUALITY TV - Programa para Divulgar produtos e serviços das
Empresas Premiadas com Estrevistas de Empreendedores de destaque nacional.

História
Quando a International Quality Company decidiu instituir o Prêmio Quality no Brasil, o objetivo principal é Referendar as Organizações e
Profissionais que se dedicam a destacar a Qualidade de seus produtos e serviços, com a missão de buscar a excelência e o reconhecimento.
Diferencia-los era o objetivo e tornou-se meta da Instituição. Trazer a público estas Organizações e Profissionais nada mais é do que a nossa
obrigação como brasileiros e fomentadores da sociedade e da economia sustentável do País. Assim, o Prêmio Quality surge como uma
ferramenta fundamental para divulgar o esforço pela qualidade de nossas Organizações e Profissionais e destacando cases de sucesso.
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