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projetos de empresas
catarinenses estão entre
os melhores do brasil
Sete projetos representam Santa Catarina no Prêmio
Ser Humano 2015 – Oswaldo Checchia, realizado pela
ABRH-Brasil. As categorias Projetos socioambientais e
Gestão de pessoas serão representadas pelos cases:
Programa Unimed Vida, da Unimed Litoral Cooperativa
de Trabalho Médico; Projeto Preservar é Amar, do
Grupo Lunelli; Programa Reciclar EPS (Poliestireno
Expandido): Da logística reversa à novos produtos Como a Termotécnica tornou isso um negócio viável,
da Termotécnica Ltda.; Academia do Conhecimento
Tuper, da Tuper SA; Projeto Facilitadores: multiplicando
conhecimento, gerando resultados, da Itapoá
Terminais Portuários AS; Cultura Organizacional como
diferencial competitivo, da Multilog SA; Programa de
Desenvolvimento de Líderes – PDL, da Cooperativa
Central Aurora Alimentos.
Os vencedores serão conhecidos no próximo dia 19
(quarta-feira) durante a Cerimônia de Premiação e
comemoração de 50 anos da ABRH-Brasil

Sua empresa está
preparada para o
envelhecimento?
Até muito pouco tempo atrás, a vida era como uma
corrida de 100 metros: tome fôlego e corra até o final.
Hoje, é muito mais parecida com uma maratona: para
chegar até o final – sobretudo, para chegar bem –
haja preparo. É com essa comparação que faz a ficha
cair que o médico Alexandre Kalache, ex-diretor da
Organização Mundial da Saúde, fala dos impactos
do aumento da expectativa de vida no dia a dia das
pessoas e das organizações, tema que vai apresentar,
em agosto, no CONARH 2015 – 41º Congresso
Nacional sobre Gestão de Pessoas.
Kalache uma das principais autoridades mundiais
em longevidade, falará sobre A produtividade na
longevidade. O CONARH 2015 será realizado de 17 a
20 de agosto, no Transamerica Expo Center, em São
Paulo, sob o tema central A Arte da Gestão de Pessoas.
Saiba mais: http://www.conarh.com.br

Conheça o LinkedIn e
outras redes sociais

Com o advento da internet e a popularização das
redes sociais, as relações humanas têm passado por
mudanças. As possibilidades de contato são ainda
maiores e auxiliam na comunicação com amigos e
familiares, independentemente de onde eles estejam.
Esses ambientes digitais também permitem a divulgação
de conteúdo profissional, como o lugar onde você
trabalha e função que exerce. Informações como estas
têm sido utilizadas com mais frequência por gestores e
recursos humanos para a avaliação de possíveis novos
colaboradores e até analisar a postura daqueles que já
compõem o quadro de funcionários da empresa.
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