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SECCIONAIS EM AÇÃO

Pará e Goiás se preparam para
seus grandes eventos anuais
Shutterstock

O Norte e o Centro-Oeste do Brasil vão agitar a comunidade de Recursos Humanos no
próximo mês, quando as ABRHs do Pará e de Goiás realizarão seus congressos de 2015
vai abordar metodologias de
sucesso para o alinhamento dos
colaboradores à visão estratégica
do negócio. Nesta edição, sob o
tema central Tempo de Renascer:
SeRH, PodeRH e InterviRH, os
goianos farão uma reflexão sobre o
próprio RH.

INTELIGÊNCIA
COMPETITIVA
Nos dias 19, 20 e 21, o Hotel
Princesa Louçã, em Belém, vai
sediar a 12ª edição do Congresso de
Gestão de Pessoas do Pará,
promovido pela ABRH-PA.
A associação propiciará à comunidade de Recursos Humanos e
gestores de equipes três dias de
debate em torno do tema central
Inteligência Competitiva: Um
processo dinâmico para agilidade,
eficiência e eficácia.
“A inteligência competitiva agrega
componentes como a gestão da
informação e a gestão do conhecimento. É de extrema importância
para as organizações, que, cada vez
mais, necessitam ser competitivas
diante do mercado consumidor,
quer seja regional, nacional ou
internacional”, fundamenta
Cármen Mateus, presidente da
seccional paraense.
A inteligência competitiva, prossegue Cármen, será discutida como
um processo organizacional e
fundamental sob vários aspectos,
como, por exemplo, para as pessoas
desenvolverem suas atividades
profissionais, as unidades de
trabalho planejarem suas ações
táticas e operacionais e para os
setores estratégicos definirem seus
planos de ação, visando ao mercado,
à competitividade e à globalização.

Estão confirmadas as presenças dos
consultores Rogério Leme, abordando as competências colaborativas como geradoras de resultados diferenciados nas empresas; e
Carlos Legal, com o tema Gestão do
conhecimento como fator de
sustentabilidade e inovação organizacional, entre outros nomes.

Mais informações e inscrições:
www.congressogp.abrh-pa.
com.br
congresso.abrhpa@gmail.com
Tel. (91) 3230-0799

TEMPO DE RENASCER
A ABRH-GO promoverá o 15º
GOIANARH – Congresso Goiano
de Gestão de Pessoas nos dias 20 e
21, no espaço de eventos Oliveira’s
Place, em Goiânia, com uma
novidade na sua temática.
Pela primeira vez, o congresso não

“Será que somos realmente o que
queremos ser? Temos, nas organizações, a relevância, o poder e a intervenção de que gostaríamos? Estamos
suficientemente felizes no trabalho
para desenvolver políticas que tornem os outros mais felizes e plenos?
Por que alguns teóricos pregam a
‘morte do RH’? Esses são os questionamentos que nos inspiraram a
fazer um congresso diferente de tudo
o que já fizemos”, conta Dilze
Percílio, presidente da ABRH-GO.
Logo na abertura, o painel E o que
ELES querem de nós? apresentará
as conclusões do 15º Fórum de
Presidentes, realizado em agosto
pela ABRH-Brasil. Participam do
debate o consultor Wagner Brunini,
que fez carreira no RH da Basf e
chegou a vice-presidente da área
para América do Sul; Lídia Abdala,
CEO do Laboratório Sabin; e
Rodrigo Teixeira de Aquino, CEO
da Intensecare.
Já o segundo dia será aberto com o
consultor Robson Santarém na
palestra A jornada do herói –
Assumindo o podeRH.

Mais informações e inscrições:
www.abrhgo.com.br
contato@abrhgo.com.br
Tel. (62) 3941-0131

ABRH na Praça 2015
A ABRH-MA confirmou a participação no 9º ABRH na
Praça, evento da ABRH-Brasil que promove a cidadania
através do trabalho e, neste ano, será realizado em 13 de
novembro, dia do aniversário de 50 anos da associação.
Com isso, nove estados levarão serviços de RH gratuitos para a população. Consulte os horários e locais pelo link:
www.abrhbrasil.org.br/cms/servicos-e-projetos/abrh-na-praca
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AGENDA NACIONAL
A ABRH-Brasil também terá uma agenda de eventos movimentada no próximo mês. Em parceria com as ABRHs da Bahia e do
Rio de Janeiro, a associação vai realizar dois fóruns sobre temas
em destaque nas empresas: liderança e sustentabilidade.

III FÓRUM DESAFIOS DA LIDERANÇA
Nos dias 9 e 10 de novembro, o
Bahia Othon Palace, em Salvador,
receberá a terceira edição do Fórum
Desafios da Liderança, coordenado
por Glaucimar Peticov, diretora de
Trabalhos e Estudos de Liderança
da ABRH-Brasil.
Durante os dois dias, os participantes poderão assistir a especialistas
de renome na área de liderança,
entre eles:
- Daniel Motta, sócio e presidente
da BMI Brazilian Management
Institute, com uma apresentação
sobre liderança engajadora;
- Solange Mata Machado, diretora
da Imaginar Solutions –
Consultoria em Inovação
Estratégica, falando de líder
empreendedor;
- Ricardo Jucá, diretor da consultoria Atingire, na palestra

Pensamento estratégico da
liderança;
- Conrado Schlochauer, sócio e
diretor executivo da AfferoLab,
com o tema Liderança que
desenvolve;
- Cesar Souza, presidente da
Empreenda, tratando dos desafios
dos líderes nos próximos anos; e
- Luiz Calainho, empresário e
produtor musical, com a palestra
Reinventando a si mesmo.

Mais informações e inscrições:
www.abrhbrasil.org.br
forumdelideranca@abrhbrasil.org.br
Tel. (11) 3138-3420

I SUTENTABRH
FÓRUM ABRH-BRASIL DE SUSTENTABILIDADE
A iniciativa inédita da ABRH-Brasil
é coordenada por sua diretora de
Desenvolvimento Sustentável
Françoise Trapenard e traz à
discussão um aspecto ainda pouco
explorado no país: o de RH incluir a
sustentabilidade em sua agenda
não apenas com o objetivo de
apoiar a implantação nas organizações, mas também de repensar seus
próprios modelos e práticas de
gestão de pessoas, uma vez que
elas são uma das bases do tripé da
sustentabilidade, juntamente com
economia e meio ambiente.
Além da temática, o fórum inova no
seu formato. Nos dias 16 e 17 de
novembro, o SUSTENTABRH vai
ocupar o Espaço Corcovado da
Firjan – Federação das Indústrias do
Estado do Rio de Janeiro, onde serão
realizadas palestras seguidas de
debates e reflexões da própria plateia, orientada por um moderador.
Na programação, estão nomes como:
- Denise Asnis, sócia-diretora da

Patrocinadores de Gestão do Conarh

O ré Co n su lto r i a Ed u ca ç ã o e
Desenvolvimento Humano;
- Professor Cid Alledi Filho, sóciogerente da Núcleo Ético;
- Julia Spinassé, coordenadora de
Planejamento Estratégico da área
de Sustentabilidade Corporativa
do Bradesco;
- Alan Hiltner, vice-presidente de
Desenvolvimento de Negócios da
GranBio;
- Ricardo Voltolini, diretorpresidente da Ideia Sustentável; e
- Eugenio Liberatori Velasques,
diretor de Gestão de Pessoas e
Responsabilidade Socioambiental
da Bradesco Seguros.

Mais informações e inscrições:
www.abrhbrasil.org.br
sustentabrh@ abrhbrasil.org.br
Tel. (11) 3138-3420
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