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CLIQUE AQUI
(http://www.blogdaqualida
de.com.br/) e conheça

(http://www.blogdaqualida
de.com.br/)
também o
(http://www.blogdaqualida
de.com.br/) Blog da
Qualidade!!!
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de.com.br/)

(http://www.qualiblog.com.
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Quer anunciar no

(http://www.portaldosempreendedores.com.br/)
Já está disponível na internet o Portal dos Empreendedores,
projeto do Wilson Giglio que pretende agrupar toda e qualquer
informação a respeito de gestão, oferecendo orientações,
respostas a consultas, banco de oportunidades, pesquisas,
downloads de muitos tópicos (entre eles Qualidade), etc… tudo
isto GRATUITAMENTE!
O Portal já começa com uma seleção de quase 30 colunistas,
especialistas em diversas áreas, além de muito material para
download separado por temas que vão de Administração e
Gestão Estratégica a Vigilância Sanitária.
E tem muito mais ferramentas disponíveis ou em
implantação:
- Dicas rápidas
- Escambo (troca de produtos e serviços)
- Doa-se e Aceito Doação
- Cadastro de Membros e Empresas
- Chat (com várias salas para empresários e empreendedores)
- Forum de discussão
- O que está precisando ? (Você diz o que precisa e todos
podem consultar e te ajudar)
- Banco de Curriculos (Aqui você poderá anunciar o seu CV
gratuitamente)
- Banco de Oportunidades (Aqui você poderá anunciar a sua
vaga gratuitamente)
- Comunidades (discussões permanentes)
É um novo espaço para se obter conhecimento profissional
prático e teórico que já começa grande e, tenho certeza, será
ampliado e melhorado ainda mais pelo Wilson Giglio.

QUALIBLOG?
Para saber como,
CLIQUE AQUI
(http://www.qualiblog.com.
br/midia-kit/)...

RECEBA A
NEWSLETTER
SEMANAL DO
QUALIBLOG
Digite seu endereço de
email para assinar o
Qualiblog GRÁTIS! Mais
de 3500 profissionais da
área já fizeram isso! Você vai ficar de fora?
Endereço de Email
Assinar

ENQUETE
()

Desejo muito sucesso a esse empreendimento e aos
profissionais que dele estão participando!

Quem leu este artigo, também leu:

Porque sua em presa tem
ISO 9001?
Por querer melhorar
seus processos
internos
Por ser uma boa
ferramenta de Marketing
Porque os concorrentes
tem
Por exigência do
mercado ou dos clientes
Porque Qualidade aqui é
levada a sério

(http://www.qualiblog.com.br/aprenda-a-mapear-seusprocessos/)Aprenda a mapear seus processos
(http://www.qualiblog.com.br/aprenda-a-mapear-seusprocessos/)

Por outros motivos.
(Explique quais nos
comentários, por favor)
Por exigência legal ou
regulamentar da área

Vote ()
View Results
(javascript:PD_vote6621815(1);)
Polldaddy.com
(http://polldaddy.com/signupfree/?ad=poll-front)

Se você escolheu a
alternativa "Por outros
motivos", por favor clique
aqui
(http://www.qualiblog.com.br/verdadeiros-portais-daqualidade/)Verdadeiros Portais da Qualidade
(http://www.qualiblog.com.br/verdadeiros-portais-daqualidade/)

(http://www.qualiblog.com.br/acesso-gratuito-a-revistasoficiais-da-iso/)Acesso gratuito a revistas oficiais da
ISO! (http://www.qualiblog.com.br/acesso-gratuito-arevistas-oficiais-da-iso/)

(http://www.qualiblog.com.
br/porque-sua-empresatem-iso-9001/) e
comente...
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(HTTPS://WWW.
FACEBOOK.COM
/PAGES/QUALIB
LOG/10357000
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Zemanta (http://www.zemanta.com/?wp-related-posts)
ShareThis (javascript:void(0))
Link to this post!
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Curtir
656 pessoas curtiram Qualiblog.
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Deixe uma resposta
Escreva o seu comentário aqui...

SIGA O
QUALIBLOG NO
TWITTER
(HTTP://TWITTE
R.COM/QUALIBL
OG)
Criogenia Virtual
wp.me/p26Ndy-2Qt
(http://wp.me/p26Ndy2Qt)_QUALIBLOG
disse:_ 1 week ago
(http://twitter.com/quali
blog/statuses/314544766
534680576)
Gestão estratégica de
pessoas - Obtendo
resultados com a ISO
10015 wp.me/p26Ndy2PP
(http://wp.me/p26Ndy2PP)_QUALIBLOG
disse:_ 1 month ago
(http://twitter.com/quali
blog/statuses/301624481
183584256)
Fim da folia – acelere
a Qualidade
wp.me/p26Ndy-2Q4

(http://wp.me/p26Ndy2Q4)_QUALIBLOG
disse:_ 1 month ago
(http://twitter.com/quali
blog/statuses/301533631
782981632)
Entrevista com
Alexandre Soriano
wp.me/p26Ndy-2PJ
(http://wp.me/p26Ndy2PJ)_QUALIBLOG
disse:_ 1 month ago
(http://twitter.com/quali
blog/statuses/299841707
632099328)
Venha fazer parte do
QUALIBLOG!
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(http://wp.me/p26Ndy2PC)_QUALIBLOG
disse:_ 1 month ago
(http://twitter.com/quali
blog/statuses/298753890
323689472)

BLOGS
RECOMENDADO
S
Total Qualidade
(http://www.totalqualidade.
com.br/)
Consultoria PBQP-H
(http://www.consultoriapbq
ph.com.br/)
Gestão Ambiental 14001
(http://gestaoambiental14
001.blogspot.com.br/)
A Engenharia de
Produção
(http://aengenhariadepro
ducao.blogspot.com.br/)
Motiva e Inova
(http://motivaeinova.blogs
pot.com.br/)
Profissional da Qualidade
(http://www.profissionalda
qualidade.com/)
Quality Planilhas
(http://www.qualityplanilha
s.xpg.com.br/)

Segurança no Trabalho
(http://segurancanotrabal
hors.blogspot.com.br/)

PARCEIROS

(http://www.qualidadeemq
uadrinhos.com.br/)

(http://www.empregovirtua
l.blog.br)

(HTTP://NEWS.G
OOGLE.COM.BR/
NEWS?
UM=1&CF=ALL&
NED=PTBR_BR&HL=PTBR&AS_SCORIN
G=N&AS_MAXM
=3&Q=%22ISO+9
001+2008%22&
AS_QDR=A&AS_
DRRB=Q&AS_MI
ND=3&AS_MINM
=2&CF=ALL&AS
_MAXD=5&OUTP
UT=RSS) ISO
ESTÁ ROLANDO
(HTTP://NEWS.G

OOGLE.COM.BR/
NEWS?NED=PTBR_BR&HL=PTBR&Q=%22ISO+
9001+2008%22)
ELV recycling plant
gains ISO 9001:2008
accreditation Recycling News (press
release)
(http://news.google.co
m/news/url?
sa=t&fd=R&usg=AFQjC
NH1HSI07E1QOhgxYA5705Bcinp
kQ&url=http://www.rec
yclingportal.eu/artikel/3
0312.shtml) 28 de
março de 2013
Axion's ELV Recycling
Plant Receives ISO
9001:2008 Accreditation
- Recycling Today
(http://news.google.co
m/news/url?
sa=t&fd=R&usg=AFQjC
NFkFQRiSD3qdIQVyhIZ
Zmm1ktnyvA&url=http://
www.recyclingtoday.co
m/axion-uk-iso-elvrecycling-plastics.aspx)
27 de março de 2013
Cast: R$ 116 mi em
contratos com a Caixa Baguete (liberação de
imprensa)
(http://news.google.co
m/news/url?
sa=t&fd=R&usg=AFQjC
NGoIfOl93Uc_1MxmkF8
z9AAnZMqw&url=http://ww
w.baguete.com.br/notic
ias/27/03/2013/cast-r116-mi-em-contratoscom-a-caixa) 27 de
março de 2013
Satisfação de clientes
da TURIHAB e CENTER
é "muito elevada" PressTur
(http://news.google.co
m/news/url?
sa=t&fd=R&usg=AFQjC
NEmgq00OQXoLmY1pe
HOMplv93YnRg&url=htt
p://www.presstur.com/s

ite/news.asp?
news%3D41662) 27 de
março de 2013
Media Group
International Receive
Prestigious ISO
9001:2008 ... Broadcast Engineering
(http://news.google.co
m/news/url?
sa=t&fd=R&usg=AFQjC
NFdiIQfAvHbDhjGm4cp
K6xzLnLrjg&url=http://b
roadcastengineering.co
m/media-groupinternational-receiveprestigious-iso90012008-certification)
26 de março de 2013

(HTTP://FEEDS.F
EEDBURNER.CO
M/INMETRO_NO
TICIAS) NOTÍCIAS
DO INMETRO
(HTTP://WWW.I
NMETRO.GOV.BR
/)
Inmetro obtém status
de signatário do
acordo internacional
do ILAC/IAAC para
organismos de
inspeção
(http://www.inmetro.go
v.br/noticias/verNoticia.
asp?seq_noticia=3466)
22 de março de 2013
Inmetro ouve a
população sobre
calibradores de pneus Participe
(http://www.inmetro.go
v.br/noticias/verNoticia.
asp?seq_noticia=3465)
21 de março de 2013
Cursos especializados
do Inmetro para o
público externo
(http://www.inmetro.go

v.br/noticias/verNoticia.
asp?seq_noticia=3464)
21 de março de 2013
Dia Mundial do
Consumidor: Inmetro
dá dicas de segurança
infantil
(http://www.inmetro.go
v.br/noticias/verNoticia.
asp?seq_noticia=3463)
18 de março de 2013
Inmetro lança Guia do
PBE Veicular no Dia
Mundial do
Consumidor
(http://www.inmetro.go
v.br/noticias/verNoticia.
asp?seq_noticia=3462)
15 de março de 2013

(http://www.inmetro.gov.br
/organismos/resultado_co
nsulta.asp?
sel_tipo_relacionamento=
7)Links para todas as
(http://www.inmetro.gov.br
/organismos/resultado_co
nsulta.asp?
sel_tipo_relacionamento=
7)
(http://www.inmetro.gov.br
/organismos/resultado_co
nsulta.asp?
sel_tipo_relacionamento=
7)
Certificadoras
Credenciadas
(http://www.inmetro.gov.br
/organismos/resultado_co
nsulta.asp?
sel_tipo_relacionamento=
7)
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