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South Summit Brasil é
sucesso e cria
expectativa para
próximas edições

ERPA Sul 2022 debate
Gestão, Inovação e
Sustentabilidade em
junho

Na última sexta-feira, a primeira edição do
South Summit Brazil chegou ao fim, deixando
saudade para todos aqueles que acreditam no
poder do empreendedorismo e inovação para
um mundo melhor.

O Encontro Regional de Profissionais de
Administração da região Sul 2022 está
confirmado para 03 de junho, em Foz do
Iguaçu, no Paraná. Com o tema Gestão,
Inovação e Sustentabilidade, o encontro
promovido CFA e os Conselhos Regionais de
Ao todo, mais de 20 mil pessoas de cerca de Administração do Paraná (anfitrião), de Santa
50 países passaram pelo Cais Embarcadero,
Catarina e do Rio Grande do Sul vai reunir
mais 500 palestrantes, cujos talks foram
profissionais dos três estados para discutir o
transmitidos para mais de 35 milhões de lares. papel da Administração no desenvolvimento de
E, somente no aplicativo do evento, foram mais
soluções inovadoras para problemas
de 40 mil contatos realizados.
socioambientais.
O CRA-RS, como apoiador institucional deste
No evento já estão confirmados palestrantes
grande encontro, participou com sua diretoria e nacionais e internacionais, que contarão cases
colaboradores ao longo dos três dias,
de sucesso nas áreas relativas ao tema,
aproximando ainda mais o Conselho dos
gestores públicos e privados e integrantes da
profissionais do RS no que há mais de mais
comunidade acadêmica.
moderno no campo da Administração, negócios
e todas as suas áreas correlatas.
Não deixe de se inscrever!
Já estamos ansiosos para a próxima edição.
Até 2023! ✨🚀
Leia mais

Leia mais

Realidade na Educação é
o tema do próximo
CRA-RS Recebe
No próximo dia 20, sexta-feira, a partir das 20h,
a CEENSINO – Câmara Especial de Ensino da
autarquia convida a todos para debater o tema
"Realidade da Educação: Presencial e Virtual"
em evento online, com transmissão pelo nosso
canal do Youtube.
A palestrante é Giana Diesel Sebatiany,
doutora em Desenvolvimento Regional e
professora adjunta do Departamento de
Ciências, Humanidades e Educação na UNISC.
A mediação será do Adm. Carlos Eduardo dos
Santos Sabrito.
Inscreva-se previamente para obter certificado.
Leia mais
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