Nº 1300 - ANO 26 - QUINTA-FEIRA, 17 DE OUTUBRO DE 2013

RESPONSABILIDADE SOCIAL

SECCIONAIS EM AÇÃO

Amanhã é dia de ABRH na Praça
em 12 estados brasileiros
Evento deste ano tem como tema Carreira, Trabalho e Educação para um Mundo Melhor!
SAIBA ONDE E EM QUE HORÁRIO O ABRH NA PRAÇA VAI ACONTECER:

portunidades de
trabalho e emprego,
orientação sobre
carreira, dicas de
empreendedorismo e
emissão de carteira de trabalho são
alguns dos serviços que, amanhã, dia
18, a ABRH vai oferecer à população
do país. É a sétima edição do ABRH
na Praça, maior evento de responsabilidade social da associação, que,
neste ano, está pautado pelo tema
Carreira, trabalho e educação para
um mundo melhor!
Em espaços públicos de 12 estados
brasileiros, voluntários e organizações parceiras da associação em todo
o país estarão mobilizados para
atender gratuitamente pessoas que
buscam aprimorar seu desempenho
no mundo do trabalho.
¨Um dos papéis da ABRH é promover o desenvolvimento do mundo do
trabalho por meio da área de gestão
de pessoas, que representamos há 48
anos no Brasil. Ao oferecer nossa
expertise gratuitamente à população,
procuramos dar nossa contribuição
para que o Brasil se movimente rumo
a um patamar mais justo e competitivo”, diz Leyla Nascimento, presidente da ABRH-Nacional.

Conheça os parceiros do ABRH na Praça em
cada estado e confira outras informações
do evento no site da ABRH-Nacional:
www.abrhnacional.org.br

ABRH-AM
Centro Estadual de Convivência da Família
Prof. Teonízia L.de Carvalho, em Manaus, das
8h às 17h
Tendas: • Palestras • Saúde • Direito e
Cidadania • Educação • Oportunidade e
Inserção Profissional
Informações: (92) 3238-5386
secretaria@abrham.com.br

ABRH-PA
Praça da República, em Belém, das 8h às 14h
Tendas: • Palestras • Trabalho e Renda •
Orientação Profissional • Oportunidades •
Empreendedorismo • Carreira • Inserção
Profissional
Informações: (91) 8425-3137
presidencia@abrh-pa.com.br

ABRH-BA
Espaço Cultural Marcos Moraes, em Feira de
Santana, das 9h às 17h30
Tendas: • Trabalho e Renda • Oportunidades •
Carreira • Inserção e Orientação Profissional •
Empreendedorismo
Informações: (71) 3341-0877
abrhba@abrhba.org.br

ABRH-PB
Parque Solon de Lucena, em João Pessoa, das
9h às 16h
Tendas: • Empreendedorismo • Educação e
Carreira • Saúde do Trabalhador • Orientação
Vocacional e Profissional • Orientação
Financeira • Emissão de Carteira de Trabalho
Informações: (83) 3243-3015
eventos@abrhpb.com.br

ABRH-CE
Praça Padre Cícero, em Juazeiro do Norte, das
8h às 13h
Tendas: • Espaço Trabalho e Emprego •
Espaço Saúde • Espaço Educação, Cultura e
Esporte • Seminários, Palestras e Cases
Informações: (88) 3572-0635 / 3521-0880 /
8814-6136

ABRH-PI
Praça da Bandeira, em Teresina, das 8h às 15h
Tendas: • Trabalho e Renda • Oportunidades •
Carreira • Inserção e Orientação Profissional •
Empreendedorismo
Informações: (86) 9564-8112
abrhpi@gmail.com

ABRH-ES
Pracinha de Vila Velha, em Vila Velha, das 9h às
14h
Tendas: • Espaço Empreendedorismo •
Espaço Saúde • Espaço Orientação Profissional
• Espaço Trabalho e Renda • Espaço
Oportunidade e Carreira • Espaço Direito e
Cidadania (orientação jurídica para questões
trabalhistas)
Informações: (27) 3225-0886
comercial@abrhes.com.br

ABRH-RJ
Largo da Carioca, no Rio de Janeiro, das 8h às
17h
Tendas: • ABRH na Praça (palestras,
apresentações culturais e consultoria jurídica)
• Empreendedorismo • Entrega de Currículos •
Responsabilidade Social • Saúde e Qualidade
de Vida • Qualificação Profissional • Trabalho e
Emprego • Microcrédito
Informações: (21) 2277-7750
abrhrj@abrhrj.org.br

ABRH-MA
Praça do Panteon, em São Luís, das 8h às 17h
Tendas: • Empreendedorismo • Orientação
de Carreira • Educação Profissional •
Oportunidades de Emprego
Informações: (98) 8509-0990 / 8162-2297
presidencia@abrhma.com.br
ABRH-MG
Praça Afonso Arinos, em Belo Horizonte, das
9h às 17h
Tendas: • Palestras • Cadastro de Vagas de
Emprego • Cadastro de Currículo • Serviço
Médico • Confecção de Carteira de Trabalho •
Serviço de Assessoria Jurídica • Promoção de
Saúde e Qualidade de Vida • Atendimento e
Cadastro de Pessoas com Deficiência
Informações: (31) 3227-5797
abrhmg@abrhmg.org.br

ABRH-SE
Praça General Valadão, em Aracaju, das 9h às
17h
Tendas: • Empregabilidade • O Mundo do
Trabalho • Inclusão Social • Medicina,
Segurança e Saúde no Trabalho
Informações: (79) 3224-6667
noemialucas@abrhse.com.br
ABRH-SP
Praça Rui Barbosa, em Bauru, das 8h às 18h
Tendas: • Cidadania (emissão de Carteira de
Trabalho) • Orientação de Carreira • Estágio &
Aprendiz • Oportunidades • Qualidade de Vida
• Emprego
Informações: (11) 5505-0545 e (19) 32943307
regionalbauru@abrhsp.org.br

Encontro no Planalto Central
Para discutir o compromisso da
gestão de pessoas com os resultados das organizações e, mais do
que isso, analisar como estabelecer
estratégias e desenvolver ações
com contribuição efetiva para a
produtividade e os resultados, a
ABRH-DF vai realizar o
ENCONTRARH 2013 – 23º
Encontro Anual de Recursos
Humanos do Planalto Central.
Nos dias 29 e 30 de outubro, o
Parlamundi Eventos, em Brasília,
vai reunir profissionais da área de
gestão de pessoas para uma série
de palestras, workshops e painéis.
Eles também vão conhecer
estudos de caso e experiências de
organizações nas quais a gestão de

pessoas contribui com os resultados do negócio.
Em 2013, o ENCONTRARH traz
como tema Compromisso da
Gestão de Pessoas com
Resultados: Estratégia e ação.
Entre os palestrantes está Sigmar
Malvezzi, professor e pesquisador
da Fundação Dom Cabral na área
de Organizações e Comportamento Organizacional, que vai
abordar A gestão do desempenho
de qualidade – Responsabilidade
estratégica da liderança.

Mais informações:
www.abrhdf.com.br

Votação popular no
Prêmio Ser Humano da ABRH-RJ
Até o dia 22 de outubro, os internautas podem escolher os vencedores da versão fluminense do Prêmio
Ser Humano 2013 pelo site da
associação: www.abrhrj.org.br.
Os trabalhos desta 33ª edição do
prêmio estão disponíveis para
análise de acordo com a categoria:
Micro e Pequena Empresa; Média
e Grande Empresa; Organização
Pública; Trabalhos Acadêmicos; e
Case Profissional.
Simultaneamente, a comissão julgadora do prêmio, composta de

especialistas em gestão de
pessoas, também trabalha para
selecionar os cinco vencedores
desta edição.

PESQUISA

Sobrenome corporativo é prioridade de jovens
Os jovens que buscam trabalho
estão bem atentos à marca da
empresa empregadora. É o que
mostrou uma pesquisa realizada em
setembro pela Page Talent, consultoria especializada em recrutamento de estagiários e trainees.
O levantamento ouviu 1.021 jovens entre 18 e 25 anos para saber o
valor que eles dão à marca do
empregador quando estão em busca de uma nova oportunidade profissional. Mais da metade – 55% –
afirmou que dá muito valor e que
esse é o foco principal de sua busca.

“Para os jovens, se identificar com
a marca é muito importante. É ela
que imprime o que a empresa representa para a sociedade. Por isso,
é preciso criar estratégias de
Employment Value Proposition
significativas”, diz Manoela Costa,
gerente da Page Talent.
O estudo também apontou que 34%,
apesar de valorizarem a marca
empregadora, a consideram secundária na busca. Outros 11% não
valorizam a marca e estão de olho
apenas na descrição de suas atividades e responsabilidades na empresa.

