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Sicetel lança
Prêmio Destaque
O objetivo do prêmio é mostrar à sociedade
a preocupação e o empenho da indústria
brasileira do setor quanto à melhoria da
condição social do indivíduo.

O

Prêmio Destaque Sicetel, instituído em
2012 e implementado a partir de 2013,
terá como tema
desta sua primeira
edição a Iniciativa Social, com foco
em distinguir e homenagear a empresa industrial dos setores representados pelo sindicato, associada
ao Sicetel (Sindicato Nacional da
Indústria de Trefilação e Laminnação de Metais Ferrosos), que tenha
implementado iniciativa de ação
social com resultado significativo
para a melhoria da qualidade de
vida da comunidade.
O Prêmio Destaque Sicetel – Iniciativa Social irá mostrar à sociedade a preocupação e o empenho da
indústria brasileira do setor quanto
à melhoria da condição social do indivíduo. O prêmio se destina às empresas com ações sociais localizadas
e desenvolvidas em todo o território
nacional, sendo a participação das
mesmas gratuita, podendo concorrer com até dois projetos.
A comissão julgadora desse prêmio é formada por personalidades
de grande destaque na sociedade,
integrantes do Instituto Aço Brasil
(IABr, do Instituto Nacional dos Distribuidores de Aço Inda) e do CenABRIL/2013

tro das Indústrias do Estado de São
Paulo (Ciesp), além de dois convidados especiais. O Sicetel contará
também com o apoio técnico de
Roberto K. Kikawa, professor, pesquisador e idealizador da Carreta
da Saúde Cies – Centro de Integração de Educação e Saúde, detentor
do Prêmio Empreendedor Social
2010 da Schwab Foundation, Prêmio Empreendedor Social da Folha de São Paulo em 2010, Prêmio
Empreendedor Social Ernst Young
2011, Premio Cidadão Sustentável
– Saúde 2012 e Premio Doutor Cidadão APM 2012.
A entrega do prêmio à empresa
vencedora será feita em solenidade
marcada para o dia 26 de setembro
de 2013, data em que o Sicetel comemora os seus 79 anos de existência. As inscrições para a participação nesse prêmio poderão ser
feitas pelas indústrias associadas ao
Sicetel, a partir do mês de abril, diretamente pelo site da entidade.
www.sicetel.org.br
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