




CARLINHOS 
BROWN

Em sua palestra, ele 
irá dividir conosco 
sua história de vida, 
superação e 
empreendedorismo, 
cantando, tocando e 
narrando como suas 
origens econômicas 
e sociais 
influenciaram a 
carreira artística e 
em suas concepções 
de mundo.



GILBERTO DE 
SOUZA

Referência em 
assessoria para 
empresários e 
presidentes que 
desejam melhorar a 
cultura de 
produtividade de 
suas empresas, 
Gilberto irá 
compartilhar 
conosco sua 
experiência sobre 
liderança, influencia 
e comportamento 
humano. 



NELSON
BITTENCOURT

Difusor de conceitos 
e atividades ligadas 
à sociedade em 
rede, colaboração 
humana, economia 
criativa e estudos do 
futuro para a  
melhoria do 
presente, Nelson é 
diretor da VP de 
Inovação e 
Desenvolvimento da 
ABRH-RS e é 
membro da rede de 
pesquisadores 
Ciência e 
Transdisciplinaridade 
em Ação! 



INVESTIMENTO E FORMAS DE PAGAMENTO:

1º lote - 03/12/2018 à 04/02/2019
Associado: R$ 370,00

Não associado: R$ 550,00

2º lote - 05/02/2019 à 09/05/2019
Associado: R$ 475,00

Não associado: R$ 710,00

3º lote - 10/05/2019 à 09/08/2019
Associado: R$ 610,00

Não associado: R$ 915,00

Valor Diferenciado: Na compra de 03 ou mais inscrições da mesma empresa, 
oferecemos um desconto de 10% no valor total, exceto durante o período 
das 100 primeiras inscrições, onde o desconto será de 15% por inscrição.

Forma de Pagamento: Boleto bancário, podendo ser parcelado em até 3x.



Fique Ligado!

Em breve anunciaremos em nossas redes sociais quem mais estará 
conosco abrilhantando este super dia!

/adrh-bg /adrhbg

www.adrhbg.com.br

CANCELAMENTOS:

Caso deseje cancelar sua inscrição, fique atento as informações: Inscrições pagas e canceladas até o dia 13/07/2019 serão 
reembolsadas com desconto de 10% referente à taxa de administração. Cancelamentos solicitados entre os dias 14/07 e 
07/08, o valor da inscrição será convertido em crédito para utilização em outros eventos e cursos da ADRH-BG. A partir de 
08/08, serão aceitas somente alterações de titularidade. Elas deverão ser solicitadas através do e-mail: adrh@adrhbg.com.br



Inscreva-se: (54) 3452-5166 adrh@adrhbg.com.br

     
Contamos com sua presença para tornar este 

evento ainda mais enriquecedor e especial.

VEM COM A GENTE!


