INFORME PUBLICITÁRIO

Nº 1487 - ANO 30
QUINTA-FEIRA, 25 DE MAIO DE 2017

O INFORMATIVO DA ABRH-BRASIL

15 A 17
AGOSTO
2017

FALTAM 81 DIAS
SECCIONAIS EM AÇÃO

A PALAVRA DA PRESIDENTE
“A ABRH está absolutamente perplexa com a situação
política e os fatos revelados nestes últimos dias no Brasil. Nós,
que tratamos de gente e de corporações, não podemos nos
conformar com tamanha dimensão adquirida pela palavra
corrupção. Mais uma vez, nos vemos diante de um sentimento
de vergonha e tristeza por nosso país.
Que possamos nos unir para que essa crise tenha logo uma
solução e que a economia retome seu rumo. Não podemos
nos esquecer de que a grande maioria dos brasileiros é
honesta, trabalha e leva sua vida com dignidade.”

Elaine Saad,
presidente da ABRH-Brasil

INCLUSÃO

ABRH-Brasil em
coalizão para a equidade
A ABRH-Brasil aderiu à Coalizão
Empresarial para Equidade Racial e de
Gênero, lançada no último dia 16, em
São Paulo, pelo Instituto Ethos e pelo
Ceert – Centro de Estudos das
Relações de Trabalho e Desigualdades.
A proposta da iniciativa é ser um
espaço de debate, troca de experiências e estímulo à implementação e ao
aprimoramento de políticas públicas e
práticas empresariais, em um esforço
coletivo para superar a discriminação
de gênero e raça nas organizações.

Clovis Fabiano

Já no lançamento, organizações de
diferentes segmentos aderiram, comprometendo-se, assim, a promover
inclusão, disseminar a cultura da
equidade com fornecedores e
prestadores de serviço e, acima de
tudo, a agir para acelerar o processo de
igualdade com ações afirmativas e
marketing das boas práticas.

Além da ABRH-Brasil, assinaram o
termo de adesão a Agência Única,
Avon, Carrefour, Coca-Cola, Faculdade Montessoriano, Gente Bonita,
Integrare, Leão Alimentos e Bebidas,
LiDiversas, McDonald´s, Natura,
Promon Engenharia, Santo Caos,
Simões Advogados, Takao Diálogos,
TriCiclos, Verbo Mulher, Walmart e
White Martins.
“Nossa participação será focada no
engajamento dos CEOs e no subsídio
às empresas para que construam uma
base sólida de inclusão. A associação
continuará, de forma mais contundente ainda, a influenciar e agir,
convergindo com os princípios da
carta de adesão e com o apoio de
nossas seccionais no país”, diz
Jorgete Leite Lemos, diretora de
Diversidade da ABRH-Brasil, que
participou do lançamento e assinou o
termo de adesão.

Os congressos estaduais de junho
As ABRHs do Rio de Janeiro, Espírito Santo e Piauí já estão prontas para realizar seus
grandes congressos anuais, que acontecem no próximo mês. Saiba um pouco do que foi
preparado para o público:
DIAS 6 E 7
A ABRH-RJ realizará o RH-RIO 2017 nos
dias 6 e 7 de junho, no Centro de
Convenções do Windsor Oceânico, na
capital fluminense. Neste ano, o
congresso vem com a proposta inédita
de seis trilhas de formação: Performance, Inovações, Desenvolvimento,
Modelos de Gestão, Relações do Trabalho e uma especialmente dedicada a
Líderes. O congressista poderá escolher
o caminho a trilhar e quais conhecimentos adquirir. Ao final, o participante receberá um certificado pelo seu
percurso.
Outra novidade é que, um dia antes, 5
de junho, os congressistas poderão
fazer visitas técnicas e conhecer melhor
as práticas de RH da GE, Globosat, Vale,
L’Oréal e Merck. Gratuitas, as inscrições
para essa atividade devem ser feitas
pelo site. As vagas são limitadas.
Mediação, diversidade, inteligência
emocional, avaliação de desempenho
e people analytics são alguns dos
temas que estarão em debate. “O RHRIO vai discutir o futuro que vamos
começar a realizar hoje, queremos
estimular o protagonismo. Então,
houve muita dedicação para que cada
sessão reúna temas que estão presentes no dia a dia das organizações”,
assinala Jaqueline Arruda, coordenadora do comitê temático.
Mais informações:
www.abrhrj.org.br
DIAS 7 E 8
Incertezas, situações críticas no campo
da ética, desafios econômicos e políticos, alto índice de desemprego, dificuldades de reter os empregados de potencial ou de estabelecer oportunidades de carreiras. O contexto brasileiro
atual inspirou a ABRH-PI a realizar o
VII Congresso de Gestão de Pessoas
com o tema central Gerir em cenário
desafiador.
“As empresas do nosso estado necessitam repensar suas estratégias e
métodos de atuação, de forma a obter
produtividade e gerar resultados
positivos. Com o congresso deste ano, a
ABRH-PI cumpre o seu papel de

promover e fomentar discussões
importantes relacionadas à gestão”,
salienta Maria do Socorro Cerqueira,
presidente da associação.
Durante o congresso, que acontecerá
no Auditório Ipê da Uninovafapi, em
Teresina, o consultor Eduardo Carmello
vai falar do gestor como design thinker;
Eduardo Zugaib, especialista em
Comunicação e Desenvolvimento
Humano, abordará sua metodologia
intitulada Revolução do Pouquinho; e o
diretor jurídico da ABRH-Brasil, Wolnei
Tadeu Ferreira, fará uma abordagem
sobre os impactos da legislação
trabalhista na gestão de pessoas, entre
outros destaques.
Mais informações:
www.abrhpi.org.br
DIAS 21 E 22
Mundo em rede, soluções em rede é o
tema do CEARH 2017 – 28º Congresso
Estadual de Gestão de Pessoas, que a
ABRH-ES vai realizar no Vitória Grand
Hall, em Vitória.
“Tivemos um processo de cocriação
que envolveu nossos associados. A
partir de um debate produtivo com
eles, que vivem o dia a dia nas empresas e consultorias, percebemos a
necessidade de todos atuarem em rede
e não isoladamente. É um mundo em
rede que traz e precisa de soluções em
rede. Gerir pessoas nesse contexto é
despertar o que cada uma tem de
melhor e entender que a atuação em
rede é condição para termos profissionais realizados, dispostos e engajados
para contribuírem para a sustentabilidade das empresas”, contextualiza
Katia Vasconcelos, presidente da
ABRH-ES.
Entre os assuntos abordados na
programação, Richard Vasconcelos,
CEO da LEO Brasil, falará das novas
tecnologias para a educação corporativa e Jean Soldatelli, sócio da Santo
Caos, de voluntariado estratégico. Já
nos workshops, serão tratados temas
como mídias sociais como canais de
relacionamento e construção da
imagem corporativa. Além disso, serão
realizadas rodas de conversa sobre

Patrocinadores de Gestão

temas como, por exemplo, desbloqueio
da criatividade e business partner.
Mais informações:
www.abrhes.com.br

João Doria
no CONALIFE
Com a participação, na abertura,
do prefeito João Doria, a ABRHSP e a ONU Mulheres realizam,
na próxima quarta-feira (31), o 2º
CONALIFE – Congresso Nacional
de Liderança Feminina. Composto de seis painéis, o evento,
que tem o apoio da ABRH-Brasil,
acontece das 8 às 18 horas, no
Teatro Cetip, instalado no prédio
do Instituto Tomie Ohtake, na
capital paulista.
Sob o tema central Conexões que
impulsionam conquistas, a
ABRH-SP, presidida por Theunis
Marinho, e a ONU Mulheres,
representada no Brasil por
Nadine Gasman, objetivam
mostrar como as conexões podem mudar realidades e impulsionar conquistas no campo da
equidade de gênero e do
empoderamento das mulheres.
Entre os destaques da programação estão Artur Grynbaum,
presidente do Grupo Boticário,
Camila Fusco, diretora de
Empreendedorismo do Facebook
para a América Latina, e os
influenciadores digitais Guilherme Valadares, criador e
e d i to r- c h e fe d o s i te Pa p o
deHomem, e Juliana de Faria,
fundadora da ONG Think Olga.
Na ocasião, será entregue o
prêmio Personalidade CONALIFE
2 0 1 7, u m a h o m e n a g e m à
ministra Cármen Lúcia, presidente do Supremo Tribunal Federal.

Mais informações:
www.conalife.org.br

