
ABQV promove 5ª Jornada Nacional de Qualidade de Vida para debater soluções 

em bem-estar nas organizações 

O evento será no dia 25 de maio e em formato digital; inscrições com valor especial para 

associados da entidade e 10% de desconto para quem se inscrever até 10 de maio 

A Associação Brasileira de Qualidade de Vida (ABQV) promove, no dia 25 de maio, sua 

5ª Jornada Nacional de Qualidade de Vida. O tradicional evento volta a ser realizado, 

agora no formato virtual, para promover o intercâmbio de experiências e disseminar 

“Soluções em bem-estar” – temática central da Jornada. 

➢ Profissionais de Promoção da Saúde e Qualidade de Vida; 

➢ Gestores; 

➢ Líderes; 

➢ Organizações de todo o país;  e  

➢ Alunos do MBA Gestão Estratégica da Promoção da Saúde e Bem-Estar estarão 

reunidos em um dia de imersão em conhecimento para a troca de experiências, 

aperfeiçoamento e educação continuada em soluções em bem-estar eficientes, 

verdadeiros cases de sucesso, apontados pelas empresas vencedoras na categoria 

Prata e Ouro do Prêmio Nacional de Qualidade de Vida (PNQV) 2021 e pelas 

mantenedoras da entidade. 

“Será a oportunidade para aprendermos com as experiências bem-sucedidas de 

organizações reconhecidas por seus esforços em promover ativamente a proteção e 

manutenção da saúde de seus colaboradores”, explica Karla Kurtz, diretora de Educação 

e Conhecimento da ABQV. 

Durante a 5ª Jornada Nacional de Qualidade de Vida também será realizado o 

lançamento do PNQV 2022 – a premiação visa reconhecer publicamente as empresas 

que possuem práticas de excelência e êxito na melhoria da saúde, bem-estar e 

qualidade de vida dos seus profissionais. 

Ao longo de mais de duas décadas, o PNQV consagrou-se como o mais importante e 

tradicional reconhecimento neste campo de atuação do país, evidenciando que a 

ABQV assume sua missão de reconhecer e dar visibilidade as melhores práticas de 

promoção de saúde dos programas de qualidade de vida organizacionais. Está 

fundamentado no Modelo de Excelência da Gestão (MEG), da Fundação Nacional de 

Qualidade (FNQ), adaptado aos objetivos dos Programas de Qualidade de Vida e à 

Gestão das suas atividades, bem como no Modelo de Ambiente de Trabalho Saudável da 

Organização Mundial da Saúde (OMS). 

As inscrições para a 5ª Jornada Nacional de Qualidade de Vida – Soluções em bem-

estar podem ser feitas AQUI. Há valores especiais para associados da ABQV e 10% 

de desconto para quem se inscrever até o próximo dia 10 de maio. Mais informações 

no site da ABQV. 

As empresas também podem patrocinar o evento e, dessa forma, promover o 

desenvolvimento saudável do mundo corporativo e trabalhar para que as 

organizações assumam a saúde como um valor. Para mais informações sobre 

patrocínio da 5ª Jornada Nacional de Qualidade de Vida entre em contato: 

comunicacacao@abqv.org.br. 

Confira a programação da 5ª Jornada de Qualidade de Vida: 
 

https://abqv.org.br/
https://abqv.org.br/eventos/90/5-jornada-nacional-de-qualidade-de-vida-solucoes-em-bem-estar
https://abqv.org.br/mba
https://www.youtube.com/watch?v=n0uKRt_22Kc&t=1781s
https://abqv.org.br/eventos/90/5-jornada-nacional-de-qualidade-de-vida-solucoes-em-bem-estar
https://abqv.org.br/
mailto:comunicacacao@abqv.org.br


• 08:00 às 08:30  Abertura  
     Rita Passos - Presidente da ABQV 
  
•    08:30 às 09:00 História da ABQV 
     Kiara Terra - Contadora de estórias  
  
• 09:00 às 10:00      "Como eu faço e Por que eu apoio"  
    Danilo Garcia de Araújo - Gerente de Saúde e Qualidade de Vida na Suzano Papel e   
    Celulose - Mantenedora ABQV -  
  
• 10:00 às 10:15      Intervalo 
  
• 10:15 às 12:30      Mesa Redonda - Sessão "Como eu faço" 
- Accenture do Brasil Ltda. -  Excelência em Gestão no PNQV 2021 (palestrante a 
confirmar) 
- Adecoagro Vale do Ivinhema S.A. - Boas Práticas Prata no PNQV 2021 
  Franciene Cristina da Silva - Gerente de Saúde e Bem-estar, Diversidade e Cidadania        
Corporativa 
- Associação Adventista Norte Brasileira de Previdência e Assistência à Saúde - 
Excelência em Gestão no PNQV  
   Kelly Barboza - Coordenadora do Serviço de Nutrição do EMTN e Coordenadora do 
Time de Prevenção 
- Companhia Paranaense de Energia - Copel Energia - Excelência em Gestão no PNQV 
2021 
  Andreia de Jesus Almeida Fiori - Assistente Social 
  
• 12:00 às 13:30     Almoço 
  
• 13:30 às 14:30     "Como eu faço e Por que eu apoio" 
     Gabriela Moutinho Florez - Gerente Médica de Saúde e Segurança e Qualidade de 
Vida no Hospital Sírio Libanês - Mantenedora ABQV 
  
• 14:30 às 16:45     Mesa Redonda - Sessão Como eu faço 
- Oracle Sistemas do Brasil - Boas Práticas Prata no PNQV 2021 
  Carolina Junqueira - Gerente de Saúde e Bem-estar 
- Diagnósticos da America S.A. - DASA - Excelência em gestão no PNQV 2021 
  César Izique – Gerente-executivo de Gestão de Saúde e Bem-estar 
- Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal - Excelência em gestão no PNQV 
2021 
  Adriana Barbosa Rocha de Faria  -  Ex-Secretária Executiva de Valorização e Qualidade 
de Vida 
- Marsh Corretora de Seguros Ltda - Excelência em gestão no PNQV 2021 
  Natália Contente - Gerente de Qualidade de Vida 
  
• 16:45 às 17:00     Intervalo 
  
• 17:00 às 17:30     História do PNQV - Prêmio Nacional de Qualidade de Vida 
Kiara Terra - contadora de estórias 
  
• 17:30 às 18:00     Lançamento do PNQV 
Sâmia Simurro - Diretora de Certificação da ABQV 
 

• 18:00 às 18:30    Encerramento 
Rita Passos - Presidente da ABQV 


