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Câmara De Gestão
Pública promove CRA-

RS Recebe debatendo o
trabalho presencial

Amanhã(26), a partir das 19h, a Câmara de
Gestão Pública do CRA-RS promove um novo
CRA-RS Recebe, evento online gratuito para a

discussão de temas ligados ao universo dos
profissionais da Administração. 

 
Nesta edição, o encontro versará sobre "A
Administração e os Desafios do Retorno ao

Trabalho Presencial", apresentando um diálogo
introdutório crítico ao "despotismo esclarecido"
das empresas quanto ao modelo de trabalho:
do impedimento ao virtual enquanto prática

cotidiana padrão como forma de manutenção
do poder hierárquico. Além disso, os

participantes vão debater a insatisfação do
presencial ao colaborador digital, com questões
de motivação e recursos humanos aderentes,
custos de operação no regime presencial e a
(im)possibilidade do trabalho híbrido ou virtual

na Administração Pública.

Site do CRA-RS é
atualizado para tradução

em Libras
Agora, o site do CRA-RS conta com o plugin do

VLibras que faz a tradução do conteúdo para
Libras.

 
A suite VLibras é um conjunto de ferramentas

gratuitas e de código aberto que traduz
conteúdos digitais (texto, áudio e vídeo) em

Português para Libras, tornando computadores,
celulares e plataformas Web mais acessíveis

para as pessoas surdas.
 

O Vlibras é o resultado de uma parceria entre o
Ministério da Economia (ME), por meio da
Secretaria de Governo Digital (SGD), e a
Universidade Federal da Paraíba (UFPB),

através do Laboratório de Aplicações de Vídeo
Digital (LAVID).Com essa solução, queremos

receber ainda melhor a todos em nossa página.
 

Acesse, conheça e divulgue essa iniciativa!

http://emailmarketing.crars.org.br/accounts/170696/messages/74?email=[email]&c=1653449077&contact_id=[id]


Leia mais Leia mais

 

Estão abertas as
inscrições para o

Hackathon Cidades
Sustentáveis

A Câmara de Gestão em Tecnologia e
Inovação - CETInova - do CRA-RS é uma das

coorganizadoras do primeiro evento de
inovação aberta do CFA, o Hackathon Cidades

Sustentáveis. As inscrições são gratuitas e
podem ser realizadas até dia 2 de junho.

 
O evento é uma maratona de inovação com o
objetivo de incentivar a criação de soluções

inovadoras para o desenvolvimento de cidades
sustentáveis, tendo como base para os

desafios o Índice de Governança Municipal
IGM-CFA e  as diretrizes da ODS 11 – Cidades

e Comunidades Sustentáveis da ONU.
 

Esta edição vai reunir profissionais e
acadêmicos das mais diferentes áreas de

mercado e de todo país, em uma jornada de 3
dias online, com uma programação intensa de
workshops e mentorias destinados a apoiar as
equipes a desenvolverem soluções inovadoras

para os desafios apresentados.

Leia mais

 

CRA-RS assina apoio
institucional ao II CBCO

Brasil - Portugal
O CRA-RS é apoiador institucional do II

Congresso Brasileiro de Consultoria
Organizacional e II Congresso Luso-Brasileiro
de Consultoria de Gestão, que acontece dia 2

de junho, a partir das 8h30. O tema é
Perspectivas e Tendências em Consultoria e o

evento é totalmente online e gratuito.
 

O estudo de perspectivas e tendências está
ganhando força e relevância no mundo

acadêmico e empresarial, como um fator chave
para o sucesso das empresas, pois o

aproveitamento das oportunidades tem hoje um
papel fundamental nas decisões estratégicas

no mundo dos negócios.
 

O evento visa discutir as perspectivas e
tendências que afetarão o segmento de

consultoria e dos nossos clientes nos próximos
anos. Profissional da Administração: não deixe

de se inscrever!

Leia mais

 

http://emailmarketing.crars.org.br/accounts/170696/messages/74/clicks/[id]/299
http://emailmarketing.crars.org.br/accounts/170696/messages/74/clicks/[id]/300
http://emailmarketing.crars.org.br/accounts/170696/messages/74/clicks/[id]/301
http://emailmarketing.crars.org.br/accounts/170696/messages/74/clicks/[id]/303
http://www.crars.org.br/noticias/site-do-cra-rs-e-atualizado-para-traducao-em-libras
http://www.crars.org.br/noticias/camara-de-gestao-publica-promove-cra-rs-recebe-debatendo-o-trabalho-presencial
http://www.crars.org.br/noticias/estao-abertas-as-inscricoes-para-o-hackathon-cidades-sustentaveis
http://www.crars.org.br/noticias/cra-rs-assina-apoio-institucional-ao-ii-congresso-brasileiro-de-consultoria-organizacional-brasil-portugal


Últimos dias para se
inscrever no ERPA Sul

2022
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
Administração do Paraná (anfitrião), de Santa

Catarina e do Rio Grande do Sul vai reunir
profissionais dos três estados para discutir o

papel da Administração no desenvolvimento de
soluções inovadoras para problemas

socioambientais.
 

No evento já estão confirmados palestrantes
nacionais e internacionais, que contarão cases

de sucesso nas áreas relativas ao tema,
gestores públicos e privados e integrantes da

comunidade acadêmica.
 

Não deixe de se inscrever!

Leia mais

Feira Hospitalar 2022 traz
saldo positivo para
administradores da

Saúde
No terceiro dia da Feira Hospitalar 2022, a

comitiva do CRA-RS encerra sua participação
no evento e avalia positivamente os

aprendizados e grandes discussões trazidas
nas palestras e demonstrações das principais
tendências e inovações na saúde. Além disso,
a possibilidade de networking presencial pela
primeira vez em dois anos, para ver de perto

gigantes da tecnologia, facilities, infraestrutura
e equipamentos para a saúde e gestão, além

de reencontrar professores ligados à
Administração da área da saúde.

 
Entre os encontros, está Fernando Torelly,

idealizador do grupo Voluntários da Saúde, que
conta hoje com cerca de 600 voluntários e
oferece apoio a hospitais brasileiros que

atendem pelo Sistema Único de Saúde (SUS),
a fim de que possam qualificar o processo de

gestão e o atendimento à população.

Leia mais
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