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Voluntários da aBrH-sC se reúnem

em Balneário CamBoriú

Aconteceu, no dia 15 de novembro, a reunião 
do comitê de criação do Prêmio Ser Humano 
SC 2018. O prêmio é um reconhecimento 
da ABRH-SC para empresas, profissionais e 
acadêmicos que contribuem para a evolução 
da prática de Gestão de Pessoas. 

No dia 10 de novembro, aconteceu em 
Balneário Camboriú, a Assembleia Ordinária 
Geral da ABRH-SC. O evento contou com a 
presença dos presidentes e vice-presidentes 
das nove Regionais, além da Diretoria 
Executiva, Conselho Fiscal e Conselho 
Deliberativo.

Comitê de Criação disCute soBre

o Prêmio ser Humano sC 2018 



Influenciadores da Transformação 
é tema do Concarh 2018 que 
acontece em julho

A 28ª edição do Congresso Catarinense sobre Gestão 
de Pessoas (Concarh) já está com inscrições abertas 
no site www.concarh.com.br. O evento, promovido pela 
ABRH-SC, ocorrerá nos dias 5 e 6 de julho de 2018, no 
CentroSul, em Florianópolis.

O tema escolhido para essa edição, com a ajuda de 
diversos influenciadores, é “Influenciadores da 
Transformação” e contará com seis palestras 
magnas, seis palestras simultâneas, além de workshops, 
Espaço Influenciação, Espaço Oficinando e ABRH 
Experience. 

CLIQUE AQUI E ACESSE
O SITE DO CONCARH 2018

De acordo com o presidente da associação, Paulo Sérgio 
de Souza Corrêa, serão dois dias de muito conhecimento e 
inspiração. “Estamos preparando um evento disruptivo, cheio 
de novidades e conteúdo relevante. A ideia é surpreender e 
promover a transformação de fato”.

http://www.concarh.com.br


aCompanHe os eventos e as novIdades que

aConteCem em nossas regIonaIs

Escolha uma cidadE



REGIONAL
blumenau

No dia 21 de novembro, 
cerca de 35 associados 
à ABRH-Blumenau 
participaram da última 
edição do ano do 
Diálogos Corporativos.

O tema do encerramento 
foi Comunicação e 
Endomarkeing, mais 
que uma jornada. 

Ministrado pela gerente 
de comunicação e 
responsabilidade 
corporativa da Cia.
Hering, Rosilene Maria 
Oliveira Schuldt, o 
encontro aconteceu no 
Auditório da empresa, 
em Blumenau.

 ComunICação e endomarketIng       
 é tema do últImo Diálogos   
 Corporativos do ano  

Aconteceu, no dia 16 de novembro, um workshop sobre os 
impactos da Reforma Trabalhista no dia a da das empresas 

e as possibilidades que ela pode trazer para o negócio. 

O evento foi ministrado pela advogada especialista em 
Direito do Trabalho, Processo do Trabalho e Previdenciário, 

Simone Feuser, na Fábrica de Negócios, em Blumenau, 
para cerca de 100 participantes.

WorksHop soBre 
reforma traBalHIsta 

reúne 100 partICIpantes 



REGIONAL
brusque

O 13º Encontro de Gestão de Pessoas aconteceu no dia 21 de 
novembro, no Hotel Monthez, em Brusque. O evento teve como 
tema Líderes que Inspiram, Pessoas que Realizam e contou com a 
presença de mais de 100 pessoas que aproveitaram o evento para 
fazer um jantar de encerramento.

O evento contou com três workshops ministrados por Deivid 
Alexandre Rodrigues Neto, que falou sobre Tendências da Educação 
Corporativa e Universidades Corporativas; Kenia Melissa Rovaris 
para falar sobre Liderança para a Segurança: Como Engajar 
Pessoas e Transformar a Segurança em Valor e Andreia Adami 
com o tema eSocial: Quais os Desafios nesta fase de Validações? 
Além dos workshops, o encontro contou também com a palestra 
magna de Arthur Diniz que explanou sobre Cultura Organizacional e 
Propósito: Como os Líderes Constroem Organizações de Sucesso.

 líDeres que 
 inspiraram, pessoas 
 que realIzam é tema 
 de 13º enContro de 
 gestão de pessoas 



REGIONAL
CriCiúma

palestra motivaCional marCa 
enCerramento Das ativiDaDes De 2017

COm O tEmA “2018, tUdO NOvO 
OU tUdO dE NOvO?”, a palestra 
inspiracional e motivacional foi 
ministrada por Douglas Roviano 
que presenteou os convidados 
com uma caneca contendo um 
caça palavras.

A ABRH-Criciúma aproveitou 
o momento e fez a entrega do 
presente final aos associados. 

No dia 21 de novembro, no auditório Jorge Zanatta da 
Associação Empresarial de Criciúma (ACIC), aconteceu 
o evento de encerramento do ano dessa Regional.



REGIONAL
FLORIANÓPOLIS

o melhor Das melhores apresenta 
Cases Catarinenses premiaDos 

 estratégIa e tendênCIas de   
 remuneração é tema de enContro  
O 10º encontro do Grupo de Práticas em Remuneração 
Estratégica da ABRH-Florianópolis, aconteceu no dia 24 de 
novembro, no Endurance. 

Durante o evento, os participantes foram apresentados aos novos 
membros do grupo, discutiram sobre Estratégias e Tendências 
de Remuneração com o coordenador corporativo da Tupy, Fábio 
Renê Silva, e fizeram o planejamento do grupo para 2018.

No dia 22 de novembro, aconteceu a segunda edição do evento 
O Melhor das Melhores. Durante o dia, os participantes tiveram 
a oportunidade de conhecer três cases catarinenses premiados 
como uma das Melhores Empresas para se Trabalhar. 

Mantendo a posição no ranking da revista Você S/A há quatro 
anos, a empresa Termotécnica falou com os profissionais 
sobre Motivação que Gera Orgulho de Pertencer. Após a explanação foi a vez da Viacred, eleita pela 
pesquisa GPTW na mesma categoria, falar sobre Planejamento Estratégico e Liderança Servidora e 
a Oracle, empresa eleita em 10º pela pesquisa no segmento de TI (Tecnologia da Inovação), mostrou 
práticas que considera importante para se manter entre as melhores.  O evento foi promovido pela 
Regional e aconteceu no Sebrae.

grupo De gestão 
Da área públiCa é 
referenCiaDo pelo 
Conselho regional De 
meDiCina veterinária
No dia 8 de novembro, o Grupo Temático 
de Gestão de Pessoas da Área Pública se 
reuniu para avaliar o ano de 2017 e planejar 
as ações de 2018. Durante o evento, a 
notícia compartilhada foi de que o Conselho 
Regional de Medicina Veterinária (CRMVSC) 
publicou as ações em gestão de pessoas 
no seu relatório anual, onde faz referência 
a importância de compartilhar experiências 
no grupo temático da ABRH-Florianópolis.



REGIONAL
itajaí

prÓXImos
EvEntos

6/12 | 16h30
WorksHop: os ImpaCtos e mudanças na reforma traBalHIsta*

* Evento sujeito a alterações. Mais informações através do e-mail administrativo@abrhlitoral.com.br

Integrantes do grupo de estudos reCeBem 
CertIfICado de partICIpação em enCerramento

O Grupo de Estudos 2017 da ABRH-Itajaí se reuniu no dia 14 de novembro, na 
Univali, para o encerramento das atividades deste ano. Os integrantes tiveram 
uma palestra com o tema Indicadores de RH, ministrada pela Claudia Ribeiro 
Alves da DMulher e pelo Leandro Oechsler da Univali Itajaí. 

NO fINAL dO EvENtO, 
tOdOs Os PREsENtEs 

RECEbERAm CERtIfICAdO dE 
PARtICIPAçãO. O GRUPO dE 

EstUdOs fECHOU 2017 COm 
100% dE APROvAçãO.



REGIONAL
JARAGUÁ DO SUL

 marCos pIangers fala soBre  
 CrIatIvIdade a profIssIonaIs 
 da aBrH-Jaraguá do sul 

 Jantar marCa enCerramento 
 das atIvIdades de 2017 

No dia 29 de novembro, cerca de 80 associados à Regional 
participaram de um jantar de encerramento das atividades deste ano. 
O evento aconteceu no restaurante da A.A.B.B Restaurante & Eventos. 

Um dos grandes influenciadores do momento, Marcos Pianges, não poupou 
brincadeiras para inspirar profissionais e gestores das grandes empresas 
de Jaraguá do Sul e região durante o XXII Encontro de Talentos Humanos, 
promovido para ABRH-Jaraguá do Sul. Com o tema Criatividade para Influenciar 
e Transformar, o jornalista, radialista e internauta ensinou o que talvez todos já 
saibam, mas não reconhecem “o adulto criativo é a criança que sobreviveu”. 

Para ele o tripé de incentivo à criatividade é autonomia, domínio e propósito e é 
preciso estimular esse senso criativo dentro dos ambientes corporativos, pois 
as empresas precisam de colaboradores com autonomia para gerir seu tempo 
e espaço, domínio dos conhecimentos necessários para desempenhar a sua 
função e engajamento em propósitos transformadores. O evento aconteceu na 
Sociedade Cultura Artística (Scar), em Jaraguá do Sul. 



acompanhe a aBrH-sC também nas redes sociais
e fique por dentro de todas as novidades.

/aBrHsC aBrH-sC aBrH.sC
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