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SECCIONAIS EM AÇÃO

ABRH na Praça 2015
será realizado no
dia 13 de novembro

Os melhores do
Rio Grande do Sul

N

o ano em que completa
50 anos, a ABRH-Brasil
realizará o ABRH na
Praça no dia do seu
aniversário, 13 de
novembro. Sob o tema Recursos
Humanos para um Brasil Forte!
Talento, Inovação e Trabalho, a
principal iniciativa de responsabilidade social da associação, que tem
como foco a promoção da cidadania
por meio do trabalho, levará às ruas,
pelo nono ano consecutivo, profissionais de RH e parceiros da associação para atender gratuitamente à
população.

Os serviços variam de estado para
estado, de acordo com as parcerias
fechadas localmente pelas seccionais da ABRH com empresas
parceiras, ONGs e organismos
públicos. Entre as atividades, é
possível encontrar orientações sobre
como fazer um currículo competitivo, dicas de empreendedorismo,
emissão de Carteira de Trabalho,
encaminhamento de currículos para
vagas de emprego e até um rápido

check-up médico ou odontológico,
entre outros serviços.
Na 9ª edição nacional, o ABRH na
Praça ganhou nova identidade
visual, acompanhando as mudanças
comemorativas do cinquentenário
da associação.
No ano passado, o ABRH na Praça
mobilizou 14 seccionais e 1.150
voluntários. Cerca de 74 mil pessoas
circularam pelos locais onde o
evento aconteceu.
O ABRH na Praça foi criado em
2005 pela ABRH-RJ. Dois anos
depois, em 2007, foi integrado ao
elenco de projetos da ABRH-Brasil e
passou a ser promovido em parceria
com suas seccionais nas diferentes
regiões brasileiras.

ATÉ O MOMENTO, AS SEGUINTES
SECCIONAIS ESTÃO CONFIRMADAS:

ABRH-ES

ABRH-RJ

Local: Município de Serra
Horário: 9h – 16h

Local: Largo da Carioca –
Rio de Janeiro
Horário: 8h – 17h

ABRH-MS
Local: Praça Dr. Ary Coelho –
Campo Grande
Horário: 9h – 17h

Grendene, Banco Renner, Intercity Hotels, Embratec e Hospital
Moinhos de Vento são algumas
das organizações vencedoras
desta edição e Orlando Borges
Müller (foto), presidente da
Central Sicredi Sul, foi homenageado como a Personalidade Top
Ser Humano do ano.

Segundo Dórian Bachmann,
diretor da consultoria, a maioria
das métricas melhorou na
comparação com 2013. O levantamento constatou, por exemplo,
que a rotatividade média anual
nas organizações paranaenses
foi de 38,4%, o mais baixo índice
dos últimos cinco anos.

Confira a relação completa
dos vencedores:
www.abrhrs.org.br/top

Indicadores no
Paraná
Inscrições e informações:
abrh-pr@abrh-pr.org.br
Tel. (41) 3262-4317

Retenção, prioridade do RH no Brasil

ABRH-RS
Local: Largo Glênio Peres –
Porto Alegre
Horário: 8h – 17h

ABRH-SE
Local: Rua do Turista – Aracaju
Horário: 9h – 16h
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@ABRHBrasil

abrh-nacional

abrhbrasil

ABRH NO
CONGRESSO
Criado pela ABRH-SP com o
apoio da ABRH-Brasil, o
CORHALE – Comitê RH de
Apoio Legislativo tem como foco
acompanhar e influenciar leis que
afetam as relações trabalhistas.
Em 2014, o comitê decidiu ir mais
além e passou a contar com a
Subcomissão Propositiva para
elaborar projetos e anteprojetos
voltados ao aperfeiçoamento da
legislação e à inovação da relação
capital-trabalho.
Recentemente, a Subcomissão
teve sua primeira grande conquista: o deputado Laércio de Oliveira
(SD/SE) acolheu duas propostas
do CORHALE. Por entender que
ambas estão alinhadas com a atual
necessidade legal, o parlamentar
as apresentará ao Congresso
Nacional.
A primeira, enumerada Projeto de
Lei 3.015/2015, altera artigo da
CLT (Consolidação das Leis do
Trabalho) para que as horas suplementares sejam apuradas e pagas
no mês seguinte ao da prestação de
serviços. Também sugere atualizar
a redação de parágrafo da CLT
com base na Constituição Federal,
modificando o percentual de hora
suplementar, a constar do acordo
ou contrato coletivo de trabalho,
de 20% para 50%.

PESQUISA

*A seccional também realizará o evento no dia 12/11, no mesmo
horário, na Praça do Ferreira, em Fortaleza. Excepcionalmente, a
ABRH-GO realizou-o em setembro.

ABRHNacional

No último dia 7, a ABRH-RS
realizou a festa de entrega dos
prêmios Top Ser Humano e Top
Cidadania 2015. No Grêmio
Náutico União, em Porto Alegre,
a associação destacou 41 cases
nas áreas de RH e responsabilidade social corporativa.

ABRH-PE
Local: Parque 13 de Maio – Recife
Horário: 8h – 17h

Local: Praça Ponto de Cem
Reis – João Pessoa
Horário: 8h – 15h

A pesquisa traz uma análise da
gestão de pessoas no Paraná,
baseada nos dados de 2014, com
a participação de 218 organizações, e uma amostra com cerca
de 200 mil colaboradores. Esta
edição avaliou 12 indicadores,
como Absenteísmo, Rotatividade
e Grau de Terceirização.

No próximo dia 21, a ABRH-PR e a
consultoria Bachmann & Associados apresentarão os resulta-

ABRH-CE *
Local: Praça da Sé – Crato
Horário: 8h – 17h

ABRH-PB

dos do 7º Benchmarking Paranaense de Recursos Humanos
durante evento que acontecerá a
p a r t i r d a s 7 h 3 0 , n o H o te l
Bourbon, em Curitiba.

LEGISLAÇÃO

Em tempos de instabilidade ou bonança,
líderes de RH do Brasil têm na retenção de
talentos uma prioridade. Pelo menos é o que
constatou a pesquisa global da Michael Page,
consultoria especializada em recrutamento e
seleção.
De acordo com o levantamento, a prioridade dos RHs brasileiros é a retenção de talentos (46%), seguida de treinamento de
executivos (39%) e desempenho de gestão (36%). As médias
globais nesses quesitos são 26%, 33% e 28%, respectivamente.

Já o segundo PL, que recebeu o
número 3.016/2015, refere-se aos
Programas de Participação nos
Lucros ou Resultados (PLR) e visa
ao aprimoramento da legislação a
fim de permitir a negociação com
o sindicato da categoria preponderante quando a empresa possuir
diversas atividades ou negócios,
ou mesmo estiver estabelecida em
diversos municípios ou estados.

Saiba mais sobre o CORHALE:
www.corhale.org.br
Shutterstock/Frazao Production

Divulgação

CIDADANIA

Para realizar a pesquisa, a Michael Page consultou 2.572
líderes de Recursos Humanos de mais de 65 países.

Patrocinadores de Gestão do Conarh

Parceria

