Gestão de Pessoas
Recursos Humanos - Empregos - Cursos - Dicas
Curso em janeiro
Estão abertas as inscrições para
o curso sobre reforma trabalhista
e eSocial, que acontecerá nos
dias 8 e 9 de janeiro. As aulas
serão das 8h30 às 17h30, no
auditório da ABRH-RJ. Mais
informações pelo telefone (21)
2277-7751. Vagas limitadas.

Um ano de trabalho e resultado
ganhar mais protagonismo como mediador,
com mais espaço para negociar, em um
cenário novo e de muitas dúvidas, que vai
requerer estudo e pesquisa por parte dos
gestores. O RH-Rio, que este ano chegou a
sua 43ª edição, pautou, em seus debates,
assuntos como o impacto positivo de inovação
e formação de lideranças nas instituições,
bem como soluções para o crescimento da
produtividade e da competitividade saudável
entre colaboradores.

Auditório para atividades
Aproveite todo o conforto e a
moderna infraestrutura de nosso
auditório para realizar fóruns,
seminários, treinamentos,
palestras ou reuniões da
empresa. Saiba mais sobre as
facilidades pelo (21) 2277-7761.

Para promover não só a competição, mas
também o convívio saudável, é urgente refletir
acerca de ações para redução de
comportamentos preconceituosos, bastante
arraigados na nossa cultura. Esse foi o mote
do encontro ELO. Foram apresentados
programas, lançados por organizações, que
buscam conscientizar funcionários sobre o
impacto do machismo e do assédio sexual no
mundo corporativo e que enfatizam a
importância do respeito à diversidade.

Nova parceria
A Estácio de Sá vai oferecer aos
associados da ABRH-RJ
descontos em cursos online nas
áreas comportamentais e de
gestão. Aproveite e solicite o
voucher de inscrição pelo e-mail
relacionamento@abrhrj.org.br.

Seja um associado
Associe-se à ABRH-RJ e
garanta descontos especiais em
eventos, cursos, congressos e
em produtos e serviços de
empresas parceiras. Mais
informações pelo telefone: (21)
2277-7761.

Anuncie no novo site
Anuncie no novo portal da
ABRH-RJ e impulsione o
alcance de sua marca no estado
do Rio de Janeiro. Solicite o
mídia kit e confira os formatos
disponíveis. Entre em contato
pelo cintia@abrhrj.org.br.
Presidente da Diretoria Executiva

Paulo Sardinha

paulo.sardinha@abrhrj.org.br
Vice-Presidente da Diretoria Executiva

Renata Filardi
renata.ﬁlardi@abrhrj.org.br

Produção
Euro Comunicação
(21) 3204-3204
contato@euro.inf.br
Av. Pres. Vargas, 463/1101
Centro, Rio de Janeiro
Tel.: (21) 2277-7750
Fax: (21) 2277-7758
www.abrhrj.org.br
abrhrj@abrhrj.org.br

Edição 39/2017

Por Paulo Sardinha*
Em um ano em que o Rio de Janeiro e todo
o país enfrentaram uma crise econômica que
afetou diretamente a oferta de emprego, a
ABRH-RJ, mesmo nesse panorama, teve a
satisfação de promover mais de 60 eventos,
como cursos, palestras e ações sociais, que
beneficiaram cerca de cinco mil pessoas.
Alguns deles foram o RH-RIO, que em 2018
será em 15 e 16 de maio, o RecolocaRH, o
Recompense, o Nova GeRHação, além de
debates acerca da reforma trabalhista, fóruns
sobre saúde no ambiente de trabalho,
produtividade e diversidade. A Associação
vem se preparando para se tornar uma
câmara privada de mediação, também
reconhecida pelo Tribunal de Justiça (TJRJ).
Fomos anfitriões das reuniões da FIDAGH
e da *World Federation of People
Management Associations, que reúnem,
respectivamente, profissionais da América
Latina e do mundo inteiro. Ao longo do ano,
trabalhamos com parcerias como a Amil,
Firjan, UniCarioca, o Bradesco, a CBMA, a
Med-Rio, o Viva-Rio e a Câmara Francesa.
As mudanças na legislação trabalhista e
nas relações entre empregadores e
colaboradores levaram o profissional de RH a

O trabalho da ABRH-RJ também consiste
no reconhecimento de boas práticas com o
intuito de incentivar a disseminação destas.
Para isso, promoveu a 37ª edição do Prêmio
Ser Humano. Esse ano, foi concedido a
representantes da Dataprev, da Gas Natural
Fenosa, da New Steel e a uma estudante da
Universidade Federal Fluminense (UFF).
Todos foram premiados pela primeira vez, o
que os deixou bastante emocionados e
motivados a perpetuar seus projetos.
Foi um ano de trabalho árduo e vitórias
merecidas, sempre com o inestimável apoio
do Conselho Deliberativo da ABRH-RJ. E a
associação ficou honrada em ser reconhecida
por suas ações, como entidade de Utilidade
Pública Municipal, título este que já havia
recebido na esfera estadual.
Para 2018, vamos reforçar todas as
iniciativas que alcançaram êxito, mas também
temos novos projetos em andamento. Sempre
com o foco na gestão de pessoas, na
empregabilidade, principalmente dos jovens,
e nas relações de trabalho. Um excelente ano
novo para todos.
*Paulo Sardinha é presidente da ABRH-RJ

