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Um desastre
humanitário

Profi ssionais com 

defi ciência se sentem 

isolados no mercado de 

trabalho

O quanto as empresas 
podem melhorar seu 
relacionamento interno 

a respeito do tema inclusão.
Uma pesquisa sobre mercado 

de trabalho, realizada com mais 
de 1.000 participantes, aponta 
que 34% dos profissionais 
com algum tipo de defi ciência 
contratados por empresas, se 
sentem isolados no ambiente 
onde atuam. Outras questões 
foram apontadas, tais como 
ausência de compartilhamen-
to das ações dos colegas nas 
atividades dentro da empresa 
(37%), participação nos com-
promissos e objetivos (17%) 
e orgulho de participar da 
corporação (11%).

Objetivo foi compreender 
como esses profi ssionais se re-
lacionam com a empresa, quão 
aceitos e úteis eles se sentem 
em relação às suas funções. Se-
gundo uma pesquisa realizada 
pela Santo Caos – consultoria 
de engajamento por meio de 
diversidade – em parceria com 
a Catho, a fi nalidade também 
é a de apontar o quanto as 
empresas podem melhorar 
seu relacionamento interno a 
respeito do tema inclusão.

Para Guilherme Françolin, 
sócio da Santo Caos, a grande di-
fi culdade das empresas é acre-
ditar que depois de encontrar 
o profi ssional com defi ciência 
terá que permanecer anos com 
ele no quadro de funcionários. 

“Recrutar é o primeiro pas-
so, mas se a empresa precisa 
de um profi ssional envolvido 
e para isso é preciso dar voz, 
reconhecer e integrar este 
funcionário como agente ativo 
da organização, é necessário 

engajar e incluir. Não existe uma 
empresa que pode se dar ao luxo 
de desperdiçar talentos e deve 
enxergar isso no profi ssional 
independente de quem ele seja, 
esperando dele, benefícios para 
o negócio”.

Para a gerente sênior da 
Catho, Tábitha Laurino, se 
faz necessário se desenvolver 
métodos de cultura dentro da 
empresa, medindo as relações 
profi ssionais com o crescimento 
dos resultados. Logo, se um 
profissional com deficiência 
se sente inferior no ambiente 
de trabalho em detrimento ao 
restante da equipe, é papel dos 
líderes e gestores injetarem a 
inclusão de forma mais efetiva 
entre os times.

“Um profi ssional que não se 
sente parte de equipe, não se 
orgulha do seu local de trabalho, 
acaba não vestindo a camisa da 
empresa e não a compartilha 
suas realizações pessoais do 
serviço prestado e essa deve 
ser sim uma preocupação das 
empresas para poderem che-
gar a objetivos que vão além 
do cumprimento das cotas”, 
entende.

A pesquisa conclui que esti-
mular a inclusão traz diversos 
benefícios para todos os funcio-
nários, bem como contribui para 
a melhoria do ambiente organi-
zacional, favorecendo objetivos 
comuns, como o aumento do 
nível de comprometimento, 
motivação, engajamento e 
produtividade.

Criar um ambiente de equi-
líbrio e maior sinergia cabe 
aos gestores para se obter 
os resultados desejados de 
lucratividade dos negócios e 
realizações pessoais.

(*) Geraldo Nunes, jornalista
e memorialista, integra a

Academia Paulista de História.
(geraldo.nunes1@gmail.com).
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NAF - Feira Latino-Americana de Fundição - ocorre entre os dias 17 a 
20 de setembro, no Pro Magno Centro de Eventos, reunindo os maiores 
players do mercado, e ainda conta com Congresso ABIFA de Fundição 
(CONAF), e um dia dedicado ao 9th BRICS International Foundry Fo-
rum, em que os países participantes apresentam novas tecnologias de 
fundição e discutem soluções para os problemas que afetam o setor. A 
comitiva chinesa deve falar sobre o controle de poluição e apresentar o 
que tem sido feito no setor de fundição daquele país. Outras informações 
em: (www.abifa.org.br).

E - Lojas Luiza 1000
O Magazine Luiza, uma das maiores plataformas virtuais focadas em 
varejo, acaba de inaugurar sua milésima loja física. O evento é simbólico 
-- não apenas por representar a abrangência e a capilaridade da rede 
--, mas sobretudo pela integração das unidades físicas à estratégia de 
multicanalidade adotada pelo Magalu e pela transformação de suas 
funções nos últimos anos. A milésima loja física da empresa está locali-
zada em Franco da Rocha, região metropolitana de São Paulo, e é a 38ª 
unidade aberta pela empresa em 2019. Nesta semana, o Magalu também 
inaugura outras quatro lojas no Mato Grosso, duas em Goiás, uma em 
Minas Gerais e outra no Rio Grande do Sul. Em setembro, 49 unidades 
serão abertas no Pará (www.magazineluiza.com.br).

F - Veículos Elétricos 
Entre os dias 1 e 3 de outubro, no Transamerica Expo Center, acontece 
a 15ª edição da Plataforma Latino-Americana de Veículos Híbrido-
-Elétricos, Componentes e Novas Tecnologias (Veículo Elétrico Latino-
-Americano). O evento tem o propósito de promover conteúdos e debates 
entre autoridades, iniciativa privada e a sociedade sobre a cultura e as 
tecnologias da mobilidade elétrica, além de estimular a compreensão 
e o desenvolvimento do mercado e impulsionar o Brasil para o cami-
nho das tecnologias limpas. O evento estará dividido entre a feira de 
exposição e negócios e o C-MOVE, Congresso de Mobilidade e Veículos 
Elétricos. Para ter acesso à programação completa, acesse o site (www.
velatinoamericano.com.br). 

G - Estágio Gerencial
A P&G, uma das maiores empresas de bens de consumo do mundo, em 
busca de fortalecer o seu time de profi ssionais, abre as inscrições do 

A - Importação & Exportação
Na próxima terça-feira (27), das 8h:30 às 13h, na sede da CNI, acontece 
o 3º Seminário de Importação e Exportação da Câmara Espanhola. O 
evento será uma oportunidade para falar sobre os acordos comerciais, 
medidas de regulamentação e apoio ao Comércio Exterior e será dividido 
em três blocos: ‘Acordos Comerciais, Acesso a Mercado e Ferramentas 
de apoio ao Comércio Exterior’; ‘Regulamentação, Barreiras não Tarifá-
rias e Governança’; e ‘Regimes Aduaneiros e aspectos práticos’. Contará 
com a presença de Beatriz Soto Torres, gerente de Inteligência. Mais 
informações: (www.camaraespanhola.org.br).

B - Voluntário no Exterior
É possível ajudar o mundo a se tornar um lugar melhor com pequenas 
ações. E, uma delas, é o trabalho voluntário. Além de ser uma maneira de 
dar retorno à sociedade e conhecer de perto um grupo social e cultural 
diferente, é também um caminho mais humano para adquirir valiosas 
qualidades como pessoa. Por isso a EF, multinacional sueca de inter-
câmbio, tem um programa sob medida que une desenvolvimento pessoal 
e profi ssional em Cape Town, na África do Sul. O programa combina 
experiências de voluntariado de aproximadamente 50 horas com, no 
mínimo, oito semanas de cursos de língua inglesa. Uma oportunidade 
de melhorar a fl uência no idioma e participar de outra cultura de forma 
enriquecedora. Mais informações: (www.ef.com.br).

C - Madrid perto de Fortaleza
A Air Europa começa a conectar Madrid com Fortaleza a partir de 20 de 
dezembro, com duas frequências semanais até junho de 2020, quando 
passará a operar com três frequências. A companhia aérea da Globalia, 
grupo líder em turismo na Espanha, chega ao seu quarto destino no 
Brasil e reforça seu compromisso com o país, de onde já voa desde 
Salvador, São Paulo e Recife. As partidas do aeroporto Adolfo Suarez 
Madrid-Barajas ocorrerão às terças e sextas-feiras às 15h45, chegando 
a Fortaleza às 20h10. Na direção oposta, o voo ocorrerá às 10h10, para 
pousar na capital da Espanha às 9h50. O avião destinado a cobrir essa 
nova conexão será o Airbus 330-200, com capacidade para 299 passa-
geiros. Saiba mais em: (www.aireuropa.com).

D - Setor de Fundição
Maior feira da América Latina do setor de fundição, a 18ª edição da FE-

processo seletivo relâmpago para estágio gerencial, para vagas em todo 
o país, inclusive, no escritório central da companhia em São Paulo e em 
suas plantas nas cidades de Louveira, Seropédica e Manaus. O progra-
ma de estágio gerencial da P&G é a principal porta de entrada para a 
companhia e uma grande oportunidade de crescimento e aprendizado, 
já que oferece responsabilidades signifi cativas ao estagiário desde o seu 
1º dia. O processo é válido para qualquer curso com graduação prevista 
entre dezembro/2020 e dezembro/2021. Para se candidatar, acesse o 
site (PGcareers).

H - Financiamento de Cursos 
 A escola global de tecnologia e programação Ironhack fi rmou uma 
parceria com a provi, fi ntech que oferece fi nanciamento estudantil para 
interessados em seguir carreira na área da tecnologia. Jovens acima de 
18 anos interessados em realizar os bootcamps - Desenvolvimento Web, 
UX/UI Design e Data Analytics - podem fi nanciar o valor do curso em 12 
vezes sem juros ou em prazos superiores, com juros abaixo de mercado. 
Para conceder o crédito, a fi ntech leva em conta o potencial técnico 
da pessoa, o engajamento com o processo e qual foi a sua jornada de 
vida. O candidato não depende apenas do seu passado fi nanceiro, mas 
também da avaliação da startup sobre o nível de comprometimento para 
transformação de seu futuro. Mais informações: (www.ironhack.com).

I - Soluções para a Crise
Os grandes desafi os locais e globais do século XXI estarão sob a análise de 
especialistas, empresas e academia na edição 2019 da Conferência Ethos 
360º, que acontece nos dias 3 e 4 de setembro no Pavilhão da Bienal. O 
tema é: como empreenderemos sob uma ótica plural de oportunidades, 
integração de mercados e retomada da credibilidade? Também aborda, 
em 60 painéis, a crise econômica no Brasil e discute temas, como: mo-
delos de austeridade; diminuição da proteção social; a falta de planos de 
ação, a descarbonização da economia, e a erradicação das desigualdades 
e pobreza. Mais informações: (www.conferenciaethos.org/saopaulo).

J - Viagem de Impacto
Mais de 5 milhões de brasileiros vivem na região do semiárido nordesti-
no. É para transformar essa realidade que a organização social ‘Habitat 
para a Humanidade Brasil’ lança campanha que busca atrair grupos de 
amigos para se tornar voluntários e realizar uma ‘Viagem de Impacto’ 
para o nordeste. Funciona como um intercâmbio: os voluntários viajam 
e vivenciam uma nova realidade. Eles vão para o agreste pernambucano 
e apoiam famílias da região a terem acesso à água potável. Se envolvem 
em todas as etapas, desde a arrecadação de recursos para fi nanciar a 
ação, até o planejamento da viagem e a imersão de uma semana conhe-
cendo as famílias e construindo cisternas do começo ao fi m. Saiba mais: 
(habitatbrasil.org.br/viagemdeimpacto).

NAF - Feira Latino-Americana de Fundição - ocorre entre os dias 17 a 
20 de setembro, no Pro Magno Centro de Eventos, reunindo os maiores
players do mercado e ainda conta com Congresso ABIFA de Fundição

A - Importação & Exportação
Na próxima terça-feira (27), das 8h:30 às 13h, na sede da CNI, acontece 

Entre as novidades da 
nova plataforma está 
a oferta de 315 servi-

ços públicos completamente 
digitalizados, como pedidos 
de aposentadoria, salário-
-maternidade, carteira digital 
de trânsito, entre outros. 

“O Brasil é o quarto país em 
conexão à internet, são mais 
de 140 milhões de pessoas 
utilizando a internet. Estão 
sendo passados para um único 
portal cerca de 1,6 mil portais 
governamentais, estão sendo 
todos colocados no portal GOV.
BR”, destacou o ministro da 
Secretaria de Governo, Luiz 
Eduardo Ramos.

“É uma plataforma que vai 
reunir produtos e informações 
de serviços do governo, tudo 
num único clique, e, de forma 
fácil, transparente, intuitiva, 
a população vai ter acesso 
direto aos serviços”, afi rmou 
o ministro da Secretaria Geral 
da Presidência, Jorge Oliveira. 
Entre os serviços digitalizados 
destacam-se os do INSS, como 
o simulador de aposentadoria 

A nova plataforma já oferece 315 serviços públicos completamente digitalizados.

Ex-presidente da 
Petrobras é alvo de 
operação da Lava Jato

Baseada na delação premiada do 
ex-ministro Antonio Palocci, a Polí-
cia Federal defl agrou na sexta-feira 
(23) a 64ª fase da Operação Lava 
Jato. Denominada Pentiti, entre os 
alvos da ação estão a ex-presidente 
da Petrobras, Graça Foster, e o 
fundador do banco BTG Pactual, 
André Esteves. Cerca de 80 policiais 
foram às ruas cumprir 12 mandados 
de busca e apreensão nas cidades de 
São Paulo e Rio de Janeiro. 

As medidas cautelares foram 
autorizadas pela 13ª Vara Federal 
de Curitiba. O objetivo das auto-
ridades é apurar irregularidades 
na venda de ativos da Petrobras 
ao banco BTG, e informações de 
recursos contabilizados em uma 
planilha chamada Programa Espe-
cial Italiano, gerida por um setor 
da Odebrecht. A PF informou que 
também investiga os crimes de 
lavagem de capitais, organização 
criminosa e corrupção passiva e 
ativa. Além disso, as ações “podem 
ter lesado os cofres públicos em 
pelo menos US$ 1,5 bilhão”.

Ainda de acordo com a instituição, 
o nome da operação defl agrada “sig-
nifi ca arrependidos e faz referência 
a termo empregado na Itália para 
designar pessoas que integraram or-
ganizações criminosas e, após suas 
prisões, decidiram se arrepender e 
colaborar com as autoridades para 
o avanço das investigações”. Foster, 
que é alvo da operação, presidiu a 
Petrobras entre fevereiro de 2012 
e fevereiro de 2015 (ANSA).

Dados do Caged, divulgados 
na sexta-feira (23), mostram 
a abertura de 43.820 vagas de 
trabalho com carteira assinada 
em julho, um crescimento de 
0,11% em relação ao estoque 
de junho. Também houve 
crescimento no emprego se 
considerados os resultados 
dos sete primeiros meses do 
ano. De janeiro a julho foram 
abertas 461.411 vagas formais, 
variação de 1,20% sobre o 
estoque. Em 2018, no mes-
mo período, as novas vagas 
tinham somado 448.263.

Nos últimos 12 meses, o 
saldo fi cou positivo em 521.542 
empregos, variação de +1,36%. 
Assim como no acumulado do 
ano, os últimos 12 meses tive-
ram crescimento maior do que 
no período anterior. Em 2018, 
o saldo tinha fi cado positivo em 
286.121 vagas. O secretário 
de Trabalho do Ministério da 
Economia, Bruno Dalcolmo, 
destaca que os dados do Caged 
revelam que houve cresci-
mento do emprego formal nos 
sete primeiros meses do ano, 
superior ao mesmo período do 
ano anterior. 

A Construção Civil teve saldo de 18.721 novos postos de trabalho.
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Governo federal digitalizou 
315 serviços em 2019

O governo federal apresentou, de forma ofi cial, o portal único federal, o GOV.BR, que deverá abrigar 
todos os sites de órgãos públicos federais até o fi nal do ano que vem

e até a requisição do benefício. 
De acordo com o presidente 

da autarquia, Renato Vieira, 90 
dos 96 serviços disponibilizados 

ao cidadão pelo órgão já foram 
digitalizados. A expectativa do 
governo é que, após a migração 
de todos os sites do governo 

federal para o portal único, 
cerca de mil serviços públicos 
federais estejam disponíveis na 
internet (ABr).

Emprego formal cresceu pelo 
quarto mês consecutivo

No mês, o destaque foi para 
o setor da construção civil, que 
apresentou resultados melho-
res que nos meses anteriores, 
refl exo de investimentos re-
centes no setor, especialmente 
no estado de Minas Gerais. “O 
mercado de trabalho tem apre-
sentado sinais de recuperação 
gradual, em consonância com 
o desempenho da economia. 
O governo vem adotando me-
didas de impacto estrutural e 
esperamos refl exos positivos 
no mercado de trabalho, na 
medida do aprofundamento 

das reformas”, disse Dalcolmo.
Principal destaque do mês, 

a Construção Civil teve saldo 
de 18.721 novos postos de 
trabalho. Os subsetores de 
construção de rodovias e fer-
rovias, principalmente em Mi-
nas Gerais e Pará; construção 
de edifícios, especialmente 
em São Paulo e Pará; e obras 
para geração e distribuição de 
energia elétrica e para teleco-
municações, sobretudo em 
Minas Gerais e Bahia, foram os 
maiores contribuidores para o 
resultado (MTE.GOV).

Fontes de dentro da União 
Europeia (UE) disseram na 
sexta-feira (23) que o bloco 
mantém seu apoio e interesse 
na conclusão do acordo de livre-
-comércio com o Mercosul, horas 
após a França ameaçar obstruir 
o tratado devido às queimadas 
na Amazônia. Segundo fontes 
da Comissão Europeia, a UE 
acredita que o tratado de livre-
-comércio pode ser justamente 
“um modo para ancorar o Brasil 
no cumprimento do Acordo Cli-
mático de Paris”. 

A alta representante europeia 
de política externa, a italiana Fe-
derica Mogherini, pronunciou-se 
ofi cialmente no Twitter sobre a 

polêmica, dizendo que a “Amazô-
nia é o coração do nosso planeta, 
recurso vital para a humanidade 
e peça-chave no combate às mu-
danças climáticas”. E que “prote-
ger e lutar contra os incêndios é 
uma responsabilidade comum. A 
UE está pronta para tomar parte 
e usar sua experiência a serviço 
de nossos parceiros na região da 
Amazônia”, escreveu.

Mais cedo, o governo francês 
de Emmanuel Macron chegou a 
ameaçar “se opor” ao acordo devido 
à “atitude do Brasil nas últimas 
semanas”. O país também acusou 
o presidente Jair Bolsonaro de 
“mentir” sobre as ações de tutela 
na Amazônia (ANSA).

UE ameniza ameaça da França 
contra acordo com Mercosul


