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TRABALHO A DISTÂNCIA

SECCIONAIS EM AÇÃO

Paraná faz convite
à transformação

Divulgação

Ana Fuccia

De 6 a 8 de maio, o Campus da
Indústria da Fiep (Federação das
Indústrias do Estado do Paraná), em
Curitiba, será palco do CONPARH
2014 – XIII Congresso Paranaense de
Recursos Humanos.
Promovido pela ABRH-PR, o evento
deste ano traz como tema
P ro t a g o n i s t a s t r a n s f o r m a n d o
negócios e contará com a participação
de Marcelo Cardoso, vice-presidente
de Pessoas do Grupo Fleury, na
palestra magna de abertura, que tem o
mesmo título do congresso.
Entre os destaques, também estão
confirmados a consultora Vicky Bloch,
com a palestra Organizações e pessoas
conscientes, negócios sustentáveis; e
Juliano Pereira, vice-presidente global
de RH da Biomaterials/Stora Enso, que
vai apresentar o case Como ser jovem
com 726 anos?

Antonio Neto e José Roberto Melo estarão juntos no primeiro dia do fórum

No Auditório Abril, capital
paulista, especialistas do Brasil e
do exterior vão debater, nos dias
29 e 30 de maio, as questões que
hoje envolvem o home office e
outras modalidades de trabalho a
distância: sua relação com
mobilidade urbana e sustentabilidade, os aspectos legais do
teletrabalho e o que é preciso para
ser um líder a distância.
Entre os palestrantes, dois
especialistas internacionais
participarão do evento por meio
de videoconferência: Sonia
Boiarov, da Argentina, e Jorge
Llubere, da Costa Rica.
Presidente da ITA – International
Telework Academy e fundadora
da Torres de Teletrabajo, Sonia
participa do primeiro dia,
juntamente com Thiago Paretti,
diretor de TI da Sobratt –
Sociedade Brasileira de
Teletrabalho e Teleatividade, para
esclarecer o público sobre quais
são as ferramentas tecnológicas

indispensáveis para o trabalho a
distância.
Já Llubere, que é coordenador da
Comissão Nacional de
Teletrabalho da Costa Rica e
diretor de Teletrabalho e Videocomunicação do ICE – Instituto
Costarricence de Eletricidad,
estará na palestra O teletrabalho
transformando a gestão de pessoas
na área pública. O tema será debatido no dia 30 por ele e por Fabio
Prieto, presidente do Tribunal
Regional Federal da 3ª Região
(São Paulo e Mato Grosso do Sul).
Outros destaques da programação
são o sindicalista Antonio Neto,
presidente da CSB (Central dos
Sindicatos Brasileiros) e do
SindPD (Sindicato dos Trabalhadores em Tecnologia da Informação do Estado de São Paulo), e
José Roberto Melo, diretor de RH
do Sesi e Senai de São Paulo e exsuperintendente estadual do
Ministério do Trabalho e
Emprego. No encerramento do
primeiro dia, eles vão debater o
trabalho a distância sob os
aspectos sindicais e trabalhistas.

Programação completa:
www.abrhnacional.org.br

Mais informações:
Tel. (11) 3138-3420
teletrabalho@abrhnacional.org.br

Na manhã do dia 6, antes da abertura
oficial, serão realizados dois eventos
fechados, denominados Conversatórios,
um deles com CEOs e outro com diretores de RH de empresas paranaenses.
Ana Fuccia

entro de pouco mais
de um mês, a ABRHNacional vai realizar
o I Fórum ABRHNacional de
Teletrabalho – Trabalho a
Distância e Tecnologia Inovando
a Gestão de Pessoas, cujas
inscrições com desconto podem
ser feitas até o dia 30 de abril (veja
quadro).

Congresso Mineiro de Recursos
Humanos.
Nos dias 7 e 8 de maio, no
Minascentro, em Belo Horizonte, o
tema-chave Construir resultados em
um cenário de coopetição vai
estimular a reflexão sobre cooperação, competição e interdisciplinaridade para que haja um melhor entendimento das organizações e das
complexas relações destas com os
seus colaboradores.
A abertura ficará a cargo do velejador e
escritor Amyr Klink, na palestra
Estratégia – Cooperação e competição.
Também estão confirmados o educador empresarial Roberto Tranjan, com
o tema Construir resultados em
cenários de coopetição; Rivadávia
Drummond, reitor da UNI-BH e
presidente da HSM, que vai falar de
inovação; Sigmar Malvezzi, pesquisador e professor de Psicologia das
Organizações e do Trabalho, abordando Os desafios da qualidade de vida em
ambiente de coopetição; e, na palestra
Futebol – Lições e emoções, a
psicóloga e coach Suzy Fleury, que já
trabalhou com a Seleção Brasileira de
Futebol, entre outros destaques.
De acordo com Maria Letícia Leite,
coordenadora do COMRH e diretora
da ABRH-MG, um dos intuitos da
edição de 2014 é apresentar experiências e resultados concretos de
cooperação, apesar do alto nível de
competição ao qual as empresas são
submetidas na atualidade.
Informações e inscrições:
www.abrhmg.org.br
Tel. (31) 3227-5797
abrhmg@abrhmg.org.br

Daviane: pés no chão e cabeça nas nuvens
“O objetivo principal é promover
reflexão, conscientização e oferecer
visões, ações e modelos que já foram
testados para transformação dos
negócios e da sociedade. Gestão de
pessoas na atualidade requer pés no
chão e cabeça nas nuvens. Pretendemos, assim, estimular a imaginação
dos participantes e, também, apresentar resultados de pesquisas e boas
práticas como base sólida para novos
saltos qualitativos”, diz Daviane
Chemin, presidente da ABRH-PR.
Informações e inscrições:
www.abrh-pr.org.br
Tel. (41) 3262-4317

Até 30/04

A partir de 01/05
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Amyr Klink vai abrir
congresso mineiro
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R$ 1.411,20

R$ 1.693,44

Também no início do mês, a ABRHMG promove seu grande evento
anual, o COMRH 2014 – 18º

Estreia em Rondônia

Leme, diretor da Leme Consultoria,
com o tema Garantir resultados
diferenciados: Desempenho, ganho e
benefícios.
Mais informações:
www.abrhrondonia.com.br
Tel. (69) 3223-3584

O mundo Disney em Alagoas
Amanhã, das 8 às 18 horas, a
ABRH-AL vai realizar a primeira
edição do workshop Cast member por
um dia. No hotel Holiday Inn, em
Maceió, os instrutores Marcio Yabe e
Mayara Rios vão proporcionar aos
participantes a compreensão da gestão
de pessoas para o marketing da
experiência tomando como referência
a gestão da Walt Disney, que possui 60
mil funcionários (cast members).
Mais informações:
www.abrh-al.com.br
Tels. (82) 3313-2690 / 3326-2690
abrhal@abrh-al.com.br

CARREIRA
Up grade na Nívea
Neste mês, Mônica Longo, diretora
responsável pelas áreas de Recursos
Humanos e Sustentabilidade na BDF
Nívea Brasil, passou a acumular a
posição de vice-presidente de RH para
a América Latina.
Ela continuará no escritório de São
Paulo reportando-se a Christian Goetz,
CEO da empresa, e passará a se
reportar, também, a Ulrich Schmidt,
membro do Conselho Executivo do
grupo alemão Beiersdorf, sediado em
Hamburgo e detentor da marca Nívea.
Divulgação

Descontos para o
Fórum de Teletrabalho
terminam no dia 30

Já a ABRH-RO vai estrear seu grande
evento estadual nos dias 15 e 16 de
maio, quando realizará o 1º Congresso
de Gestão de Pessoas em Rondônia.
No Aquarios Selva Hotel, em Porto
Ve l h o , s o b o t e m a c e n t r a l
Organizações são resultados de
pessoas, o congresso será aberto pela
presidente da ABRH-Nacional, Leyla
Nascimento, na palestra intitulada
Tendências e inovações nas organizações: Para onde caminha a gestão de
pessoas?
Ta m b é m p a r t i c i p a m R o b e r t o
Santarém, diretor da Anima –
Consultoria para Evolução Humana,
falando de organizações com alma; o
professor Adilson Neves, especialista
em Liderança Avançada e Andragogia,
abordando a arte de liderar; e o
especialista em competências Rogério

Formada em Psicologia pela USP, com
especialização em Administração pela
FGV, a executiva ingressou na
companhia em 2006 como gerente de
Recursos Humanos; quatro anos depois
foi promovida a diretora, assumindo as
áreas de Recursos Humanos, Sustentabilidade e Administração Interna.

