CARTA DE
BENEFÍCIOS

2020

No intuito de apoiá-lo com informações para se ﬁliar à nossa
entidade, lhe convidamos a conhecer as vantagens de ser um
associado ABRH-PR:
• Desconto na aquisição de ingressos para o CONPARH (Congresso Paranaense de
Recursos Humanos do Paraná) e para o CONARH (Congresso Nacional de Recursos
Humanos);
• Participar gratuitamente dos eventos mais tradicionais de nossa instituição, que
são nossos encontros que trazem especialistas para a discussão de temas
relacionados à liderança, desenvolvimento de pessoas, gestão, relações
trabalhistas, comunicação, entre outros;
• Valor diferenciado para congressos, palestras, cursos, Masterclass com
temas nas diferentes áreas de Recursos Humanos e de Gestão
Empresarial;

• Participar sem custos do Prêmio Ser Humano, que reconhece e premia as
boas práticas em gestão de pessoas. Sua proposta é fruto de um longo
trabalho participativo, ouvindo pessoas em todo o país, em especial os
proﬁssionais de gestão de pessoas ligados à ABRH-Brasil.
• Poder fazer parte GRATUITAMENTE dos Grupos de Estudos de
Desenvolvimento Humano Organizacional( DHO), Relações Sindicais,
Remuneração, QSMS, Filosofia e Mobilidade Global.
• Venda de produtos/serviços direcionados à área de Gestão de
Pessoas, através da plataforma de Marketplace.
• Participação do Projeto OmbRHo Parceiro, ( acolher o profissional, escutando
suas dificuldades e oferecendo apoio as questões relativas ao aspecto
profissional).
• Em caso de Pessoa Jurídica, divulgar sua marca nas comunicações da
ABRH-PR, gratuitamente 1x por mês.

• Desfrutar de convênios na instituição parceira UniCuritiba e
Uninter Educacional.
• Canal da Reforma Trabalhista - Todos os associados podem
encaminhar suas dúvidas através do site da ABRH-PR que será
encaminhado para o escritório da Lima Lopes e Cordella,
Advogados Associados. A consultoria é gratuita e refere-se à nova
legislação.

• Conﬁra a tabela de investimento anual 2020:

TABELA DE INVESTIMENTO ANUAL (VALOR ÚNICO)
ASSOCIAÇÃO

INVESTIMENTO

Nº DE PARTICIPANTES NOS
EVENTOS GRATUITOS

Estudante

R$ 80,00

1

Pessoa Física

R$ 290,00

1

Nº DE FUNCIONÁRIOS

Empresas - Pessoa Jurídica
Individual

R$ 330,00

1

2 a 10

R$ 375,00

3

11 a 100

R$ 507,00

5

101 a 500

R$ 765,00

7

501 a 1000

R$ 894,00

10

Acima de 1000

R$ 1500,00

15

