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ABRH vai recrutar
voluntários para Jogos
Olímpicos de 2016

Rosane Naylor / Euro Comunicação

No dia 19 de agosto, das 16h25 às
17h15, o sociólogo Demétrio
Magnoli (foto), colunista dos
jornais Folha de S.Paulo e O
Globo, estará no Transamerica
Expo Center, na capital paulista,
para a palestra Movimentos de
Mudanças no Brasil – A voz do
povo nas ruas e os impactos para
as organizações.

CONARH 2014

O Brasil nas ruas
A intensificação das greves e
manifestações nas últimas semanas
confirma o acerto do comitê de
criação do CONARH 2014 – 40º
Congresso Nacional sobre Gestão de
Pessoas ao incluir na programação
uma palestra sobre os movimentos
iniciados em junho de 2013.

Confira a programação completa no
site: www.conarh.com.br

SECCIONAIS EM AÇÃO
Congresso da ABRH-PE
começa no dia 5

Sardinha, Pezão, Leyla e Nuzman: estímulo ao voluntariado

elecionar 70 mil voluntários para os Jogos Olímpicos
e Paralímpicos de 2016,
que serão realizados no Rio
de Janeiro, representa
contratar algo próximo ao
total de moradores da Rocinha, na capital
fluminense: segundo dados do IBGE
(Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística), a comunidade tem mais de 69
mil pessoas. Para dar conta desse desafio,
o Comitê Organizador Rio 2016, a
ABRH-Nacional e a ABRH-RJ firmaram
um acordo colaborativo.
A assinatura do acordo aconteceu no
último dia 20, no Centro de Convenções
SulAmérica, durante o RH-Rio,
congresso anual da seccional fluminense.
Participaram da solenidade Luiz
Fernando Pezão, governador do estado;
Carlos Arthur Nuzman, presidente do
comitê; Leyla Nascimento, presidente da
ABRH-Nacional; e Paulo Sardinha,
presidente da ABRH-RJ.
“Será uma grande realização contribuir
com esse evento mundial em que o
voluntariado dos profissionais de RH fará
a diferença”, disse Leyla.
A iniciativa consiste na busca de
profissionais da área de RH que irão
conduzir as dinâmicas no processo
seletivo para os candidatos a voluntários
nos Jogos Rio 2016. No total, serão 1.000
selecionadores, também voluntários, que
vão recrutar 45 mil pessoas para atuar nos
Jogos Olímpicos e 25 mil nos
Paralímpicos.
“Os voluntários são o grande segredo do
sucesso dos Jogos Olímpicos e
Paralímpicos. É impressionante o poder
de comando e a alegria deles nos Jogos.
Eu fico muito honrado e agradecido de
contar com o apoio da ABRH nesse
programa”, salientou Nuzman.

Para Henrique Gonzalez, diretor de RH do
Rio 2016, o grande legado desse acordo é
ajudar a desenvolver a cultura de
voluntariado no país, uma vez que, quando
um candidato é entrevistado por um
voluntário, compreende melhor o valor do
voluntariado para os jogos.
Ele ressalta que o trabalho com a ABRHNacional também vai ajudar as empresas
associadas a se planejarem e a desenvolverem seus próprios programas de
voluntários, além de incentivarem seus
colaboradores a participar do Programa
de Voluntários Rio 2016.
“A experiência adquirida, tanto pessoal
quanto profissional, será única,
inesquecível e de grande valia para todos
os envolvidos. Afinal, esse legado ficará
para toda a sociedade”, finaliza.
(Colaborou Gumae Carvalho, editor da
revista Melhor – Gestão de Pessoas)

Para ser um
recrutador voluntário
Os interessados precisam estar cursando ou ter
formação em Administração, Gestão de Pessoas,
Pedagogia ou Psicologia. Os aprovados participarão
de curso de capacitação oferecido pelo Rio 2016 e vão
atuar por quatro meses, a partir de fevereiro de 2015,
nos Centros de Recrutamento de Voluntários,
localizados em cinco capitais Rio de Janeiro, São
Paulo, Brasília, Salvador e Belo Horizonte e em
cidades de Pernambuco, Pará, Santa Catarina, Rio
Grande do Sul e Paraná.

Na próxima semana, nos dias 5 e 6 de
junho, a ABRH-PE realiza seu
grande evento anual, o CONGEPE
2014 – 11º Congresso sobre Gestão
de Pessoas em Pernambuco, que vai
acontecer no JCPM Trade Center, no
Recife, sob o tema central
Desafiando o RH para ousar, inovar
e empreender.
A palestra de abertura, intitulada
Educação – A alavanca do desenvolvimento, será apresentada por
Ricardo Dantas, secretário de
Educação e Esportes do Estado de
Pernambuco. Já o encerramento
ficará a cargo da empresária Luiza
Helena Trajano, do Magazine Luiza,
que vai abordar o perfil das empresas
e dos profissionais na economia
contemporânea.
O evento também contará com a
apresentação de experiências empresariais de sucesso, como no caso da
palestra Quebrando e inovando
regras de gestão, que será levada a
Pernambuco por Jorge Hoelzel Neto,
diretor superintendente da Mercur,
empresa do Rio Grande do Sul.
“O CONGEPE congrega pessoas com
várias expertises e propicia o embate
de ideias, além da convivência com
outros cenários, experiências e
realidades, o que, adicionado ao dia a
dia, transforma-se em um rico processo de aprendizagem”, assinala Ricardo Nicéas, presidente da ABRH-PE.

Mais informações:
www.congepe.com.br

Os interessados podem se candidatar por meio da
página de vagas do Rio 2016. Já as inscrições para o
programa que convocará 70 mil profissionais para
desempenhar as mais variadas funções, durante os
Jogos Olímpicos e Paralímpicos, serão abertas no dia
28 de agosto.

Valorização da
Diversidade chega a SC

Mais informações: www.rio2016.com.br

No início de junho, a diretora de
Diversidade da ABRH-Nacional,

Jorgete Leite Lemos, cumpre mais
uma etapa do programa Valorização
da Diversidade.

das pessoas durante o evento e a
forma como elas clamam por mais
iniciativas dessa natureza.

Depois de passar pela Bahia, pelo
Piauí e pela Paraíba, ela estará, na
próxima terça-feira, dia 3, na cidade
de Itajaí, em Santa Catarina, para
difundir a gestão da diversidade
como valor essencial à sustentabilidade das organizações empresariais.

“Percebemos que há sim disposição
pela mudança nas práticas de gestão
de pessoas e ainda mais pela
implementação de práticas focadas
em uma dimensão mais estratégica.
Nos momentos de interação, foi
possível notar o nível de conhecimento dos participantes; as intervenções em todos os momentos
foram feitas com sabedoria, predominou o espírito de compartilhamento e troca de experiências”, conta
Graça, salientando, também, a
disposição dos patrocinadores em
apoiar o evento a fim de contribuir
para a concretização da proposta de
formação continuada.

Balanço em Rondônia
Um marco na história do RH
rondoniense. Assim pode ser
considerada a primeira edição do
Congresso de Gestão de Pessoas em
Rondônia, realizada nos dias 15 e 16
deste mês. No Aquarius Selva Hotel,
em Porto Velho, a ABRH-RO reuniu
cerca de 300 pessoas em torno do
tema Organizações são resultados de
pessoas e contou com Leyla
Nascimento, presidente da ABRHNacional, na palestra de abertura.
“O sentimento é de realização plena
por acreditar que estamos contribuindo para o desenvolvimento das
pessoas do estado e, principalmente,
ajudando a construir um legado para
a ABRH nos níveis estadual e
nacional”, avalia Graça Souza,
presidente da associação.
Na visão de Graça, o que mais
chamou a atenção foi o envolvimento

“Estamos no caminho certo, temos
muito a oferecer. O melhor é que
ambas – ABRH-RO e sociedade –
anseiam por mudanças nessa área; a
associação pela proposta de ações
inovadoras e as pessoas em geral pela
busca constante do aperfeiçoamento
profissional e pessoal”, destaca.
Ela também chama a atenção para a
riqueza local: “Bem próximo da
gente existe um movimento positivo,
que se traduz pela implementação de
boas práticas e o esforço de pesquisadores em busca de respostas para a
melhoria contínua dos processos na
gestão de pessoas”, finaliza.
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