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InscrIções do 
PrêmIo ser Humano

anIversarIantes do mês

As inscrições pArA pArticipAr dA 10ª edição do 
prêmio ser HumAno dA ABrH-sc seguem Até o diA 
30 de ABril. 

O prêmio tem o objetivo reconhecer estudantes, 
profissionais, empresas públicas e privadas que de alguma 
forma contribuem para a evolução da prática de Gestão de 
Pessoas. As categorias são: Acadêmico, Administração, 
Desenvolvimento, Jovem e Sustentabilidade. 

Os parabéns deste mês vão para as cidades de Joinville, 
que completou 167 anos no dia 9 de março completou 
167 anos e para a capital catarinense, Florianópolis, que 
fará 345 anos no dia 23. Parabéns!

Clique Aqui PArA Se inSCrever.
no dia 17 de fevereiro, os membros da ABrH-SC 
se reuniram para tratar de questões relacionadas 
ao Prêmio.

http://www.premioabrhsc.com.br/


aCompanHe os eventos e as novIdades que

aConteCem em nossas regIonaIs

Escolha uma cidadE



REGIONAL
CriCiúma

vIsIta técnIca às emPresas rIo deserto 
reúne os assocIados da aBrH-crIcIúma

cercA de 15 profissionAis AssociAdos à 
ABrH-criciúmA pArticipArAm, no diA 20 
de fevereiro, de umA visitA técnicA às 
empresAs rio deserto.

Os profissionais foram apresentados as diversas 
ações envolvendo as práticas de Gestão de Pessoas e 
para a vice-presidente da regional, Micheline Toazza, 
os principais objetivos da visita técnica levaram 
em consideração a relevância do setor de recursos 
Humanos de ser propulsor de desenvolvimento de 
pessoas dentro das organizações e as empresas rio 
Deserto são reconhecidas pelo ambiente de confiança 
e credibilidade por investirem, essencialmente, no 
bem-estar e segurança dos colaboradores.



REGIONAL
FLORIANÓPOLIS

no início do mês de fevereiro, 14 pessoas do Grupo Gestão de Pessoas da Área 
Pública se reuniram com o objetivo de construir um planejamento de datas 
comemorativas com descrição de possíveis ações para que todos possam utilizar em 
suas organizações. Contando com a representação de 9 organizações, o grupo definiu 
que a cada encontro será trabalhado novas datas, além do tema central do encontro.

O primeiro encontro do Grupo 
de engajamento e Comunicação 
reuniu 20 participantes que 
definiram os 11 temas para as 
próximas reuniões do ano a partir 
da pergunta “Quais os principais 
desafios nas áreas de engajamento 
e comunicação interna?”. A 
próxima reunião discutirá 
importância do Diagnóstico. 

GruPo defIne os temas das reunIões 
de enGajamento e comunIcação

Grupo Gestão de pessoas da Área pública 
desenvolve planejamento de datas comemorativas



REGIONAL
JARAGUÁ DO SUL

ProfIssIonaIs trocam exPerIêncIas 
em worksHoP
no dia 15 de fevereiro, aconteceu o Workshop 
Conexão rH: Perspectivas para 2018, que reuniu 42 
profissionais no Centro empresarial de Jaraguá do Sul 
(CeJAS). Durante o evento, os profissionais trocaram 
experiências sobre os assuntos recrutamento 
e Seleção, Treinamento e Desenvolvimento, 
Comunicação e Clima Organizacional, Saúde e 
Segurança no Trabalho, remuneração e Benefícios e 
Administração de Pessoal e relações Trabalhistas. 



REGIONAL
JOINVILLE

prÓXImos
EvEntos

20/03 | 18h30
a arte do In possível 

palestrante: guIlHermo santIago*

* evento sujeito a alteração. Mais informações através do e-mail administrativo@abrhjoinville.com.br

perspeCtIvas de remuneração 
2018 foI tema de enContro 
para os profIssIonaIs 

ProfIssIonaIs de doIs GruPos se 
reúnem Para ouvIr a Palestra do 
dIretor de rH da randon 

reunindo 21 profissionais de remuneração das empresas 
associadas à ABrH-Joinville, a primeira reunião do Grupo de 
Profissionais de remuneração (GPr) aconteceu no dia 20 de 
fevereiro, na ACiJ, em Joinville. na ocasião, os profissionais 
tiveram uma palestra com Joaquim Patto, da Consultoria Mercer, 
de São Paulo, sobre o tema “Perspectivas da Remuneração 
2018: Como a evolução do RH nas últimas décadas, o cenário 
político e a retomada ao mercado impactarão a remuneração?”. 

no dia 22 de fevereiro, os grupos confraria rH e Liga de Gestores da ABRH-
Joinville se reuniram no espaço Gastronômico do Senac onde ouviram sobre o 
Programa de Desenvolvimento de executivos da Cenex. Após a apresentação do 
programa, os profissionais participaram da palestra “O líder como protagonista 
da transformação digital”, ministrada por Daniel ely, diretor de recursos 
Humanos da randon. 



REGIONAL
tubarão

prÓXImos
EvEntos

21/03| 19h 
fÓrum de Boas prátICas para dIvulgação do prêmIo ser Humano 2018

e posse da nova dIretorIa da aBrH-sC regIonal tuBarão* 

o evento será BenefICente em prol do alBergue da CIdade de tuBarão

* evento sujeito a alteração. Mais informações através do e-mail: presidentetubarao@abrhsc.org.br

reunIão defIne 
calendárIo 
de atIvIdades 
Para 2018
O planejamento do calendário de eventos para o ano 
da regional de Tubarão foi decidido na reunião do dia 6 
de fevereiro, no auditório da Associação empresarial de 
Tubarão (ACiT).
 
Além da definição de atividades como Fórum de Boas 
Práticas para o lançamento do Prêmio Ser Humano 
2018, também foram fechadas algumas parcerias com 
empresas como luzems para a realização do Fórum 
eSocial, com a empresa Fábrica de Talentos para o curso 
WiSe (Desenvolvimento de líderes), entre outros. 



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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