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O INFORMATIVO DA ABRH-BRASIL

ENQUETE

Crise desmotiva 59%
das pessoas no trabalho
A ABRH-Brasil realizou uma
enquete em seu site sobre o impacto
da crise político-econômica no
clima organizacional com o
objetivo de saber como os últimos
acontecimentos têm se refletido
nas equipes.

CONARH 2016

Novas confirmações
incrementam a programação

Em um momento crucial de questionamentos sobre ética no Brasil, o
congresso terá a participação de um
dos mais respeitados juristas do país:
o sergipano Carlos Ayres Britto, exministro do Supremo Tribunal
Federal (STF). Nomeado ministro em
2003, e presidente da casa entre abril
e novembro de 2012, ele foi escolhido
como um dos 100 brasileiros mais
influentes pela revista brasileira
Época nos anos de 2008, 2010 e 2012.

Astrid

Em sua atuação no STF, Ayres Britto
foi relator de ações importantes,
como o reconhecimento de igualdade
de direito entre casais homossexuais
e heterossexuais, a liberação das
células-tronco embrionárias para
pesquisa científica em terapia
humana, a proibição do nepotismo
em todas as esferas do poder público,
o direito dos índios ao formato
demarcatório contínuo de suas terras,
a constitucionalidade da lei da Ficha
Limpa, das Cotas Raciais e Sociais, a
liberação da Marcha da Maconha e a
liberdade de imprensa .

“Quem souber ler na alma das
pessoas sua sensibilidade, valorizando causas e propósitos, poderá
encontrar a inspiração genuína para
fazer as mudanças necessárias com
a efetiva participação e engajamento das pessoas. Isso fará bem para o
clima e para a produtividade que
tanto precisamos, mas, acima de
tudo, para a empresa se tornar mais
cidadã, moderna, sustentável e
competitiva”, finaliza.

No ar
A saúde dos colaboradores tem sido amplamente debatida no mundo
corporativo e a ABRH-Brasil quer saber em que estágio essa questão está
na sua empresa.

www.abrhbrasil.org.br

Mônica

Maria

Da TV para o palco

Juntas, elas transitam pelos mais
diferentes assuntos, cada uma com seu
estilo, transformando-os em um batepapo plural, analítico, dinâmico,
muitas vezes controverso e, na
maioria delas, cercado de bom humor.

Conheça mais cada uma das
integrantes do Saia Justa:
• Astrid Fontenelle
Com uma ampla e bem-sucedida
experiência como jornalista e
apresentadora de televisão, Astrid
lidera o Saia Justa. Versátil, ela
ganhou fama como a primeira VJ da
extinta MTV Brasil. Também atuou
na Rede Globo, onde produziu o
Festival dos Festivais, foi repórter da
TV Gazeta e da Revista Imprensa e

teve passagens pelas TVs Manchete e
Bandeirantes.

• Barbara Gancia
Em seus mais de 30 anos de carreira, e
dona de um temperamento que oscila
entre o polêmico e o dilacerante,
Barbara trabalhou nos jornais O
Estado de S. Paulo e O Pasquim-SP e
revistas como Vogue, Elle e Isto é.
Atualmente, é colunista da Folha de S.
Paulo e palestrante da Casa do Saber.
• Maria Ribeiro
Como atriz, participou do elenco de
sete novelas, sendo a mais recente
Império (TV Globo). Formada em
jornalismo, ela escreve crônicas para
a revista TPM e é colunista do jornal
O Globo. Atuou no teatro e no
cinema, com destaque para Tropa de
Elite 1 e 2. Dirigiu dois documentários e um curta-metragem.

RELAÇÕES DO TRABALHO

Semana Nacional da Conciliação Trabalhista
De 13 a 17 de junho, os órgãos da
Justiça do Trabalho de 1º e 2º graus
vão realizar a II Semana Nacional da
Conciliação Trabalhista. Com o
mote Conciliação: Você participa da
solução, o evento tem como
principal objetivo implementar
medidas que deem maior rapidez aos
processos trabalhistas e aprimorar os
meios consensuais de conflitos.

As empresas interessadas em
propor acordos devem procurar o
Tribunal Regional do Trabalho da
sua região, os Núcleos de
Conciliação da Justiça do Trabalho
ou a vice-presidência do Tribunal
Superior do Trabalho. O prazo para
informar os processos que vão ser
alvo de acordos se encerra no dia
13 de maio.

• Mônica Martelli
Ganhou fama como atriz e autora da
peça Os homens são de Marte… e é
pra lá que eu vou, que, em 2015, virou
filme e ganhou uma série no GNT. Na
televisão, começou a carreira na TV
Globo, no programa Chico Total, e
teve participações em novelas, como
Beleza Pura e Por Amor.

AGENDE-SE
Data: 15 a 18 de agosto
Local: Transamerica Expo Center – São Paulo
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Para o encerramento, o comitê de
criação anunciou uma atração no
mínimo inusitada para um evento
sobre Gestão de Pessoas e Recursos
Humanos: no dia 18 de agosto, às
12h15, os congressistas se despedirão
do CONARH assistindo a um painel
com o quarteto formado por Astrid
Fontenelle, Barbara Gancia, Maria
Ribeiro e Mônica Martelli, debatedoras do programa Saia Justa, exibido
pelo Canal GNT.

Entre as diversas atividades que
exerce atualmente, o ex-ministro é
presidente da Comissão de Defesa
da Liberdade de Expressão da OAB
(Ordem dos Advogados do Brasil) e
colunista do jornal O Estado de S.
Paulo.

ABRHNacional

“Isso reforça um sentimento
percebido pela geração mais
madura, que já viveu várias crises
no Brasil. A crise atual é marcada
pelo compartilhamento de sentimentos e informações. Graças à
integração da mídia tradicional com
as redes sociais, nunca a informação esteve tão disponível, inclusive
para as crianças, que acompanham
atentamente tudo que acontece”,
avalia Luiz Edmundo Prestes Rosa,

Participe da enquete sobre o assunto no site da associação:

Dida Sampaio/Acervo Estadão

O ex-ministro se apresentará na tarde
de 16 de agosto, segundo dia do
CONARH, com mediação do
professor e consultor Eugenio
Mussak, que faz parte do comitê de
criação do congresso.

Barbara

E, como era de se esperar, a resposta
mais frequente para essa questão foi
que as pessoas se sentem sem
ânimo, desmotivadas e com medo
de perder o emprego (59% dos
respondentes). No entanto,
surpreendeu saber que 25% das
pessoas consideram que com a crise
estão mais unidas e empenhadas
para superar este momento (os
demais 16% afirmaram que não
houve mudança no clima).

De acordo com ele, a presença das
famílias nas manifestações é significativa, tanto nas redes sociais, como
nos panelaços e nas ruas, e o mesmo
ocorre nas empresas, onde o futebol
e as fofocas do cafezinho foram
substituídos pelo tema da crise, de
revolta ao abuso e o profundo desejo
de mudanças. Uma espécie de
comoção coletiva que só se via em
época de Copa do Mundo. Na visão
de Prestes Rosa, o momento é ótimo
para líderes e RHs aproveitarem essa
energia positiva que valoriza ética e
cobra mudanças para promover
melhorias, transformações e, especialmente, inovações nas empresas.
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epois de confirmar o
publicitário Nizan
Guanaes na palestra de
abertura, o comitê de
criação do 42º CONARH
– Congresso Nacional sobre Gestão
de Pessoas traz mais novidades de
peso para o público.
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Ayres Britto, ex-presidente do STF, e as integrantes do programa
Saia Justa agora fazem parte do elenco de talentos que, em agosto, estará
no mais importante evento latino-americano de RH e gestão de pessoas

diretor de Desenvolvimento de
Pessoas da ABRH-Brasil.

abrh-nacional

abrhbrasil

Patrocinador de Gestão

Parceria

