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Sua empresa está pronta 
para a Geração Z?

Conectados, 

inovadores, criativos, 

envolvidos com as 

questões de diversidade 

e preocupados com a 

sustentabilidade.

Em contrapartida, an-
siosos e avessos a 
hierarquias e a críti-

cas. Já descobriu de quem 
estamos falando? Da Ge-
ração Z. Essa é a definição 
sociológica para as pessoas 
nascidas entre meados dos 
anos 1990 até o início do ano 
2010. E se você não se en-
caixa na descrição anterior, 
provavelmente não nasceu 
nesta faixa, mas convive 
com alguém desta geração. 
Ou seja, não há escapatória. 

Esses jovens com, em mé-
dia, seus 20 e poucos anos, 
estão dominando o mercado 
de trabalho. Para a felici-
dade, mas também tristeza 
de alguns, pois nem todos 
conseguem enxergar esta 
geração com bons olhos. Eles 
são imediatistas, demandam 
as coisas ‘para ontem’, são 
autônomos, têm facilidade 
de aprendizagem, e são apai-
xonados por desafios, mesmo 
sem estarem prontos. 

E essas singularidades 
exigiram que as empresas 
se adequassem e, mais, se 
transformassem para atra-
í-los. Mas, e a sua empresa, 
está pronta para atender os 
requisitos dos profissionais 
do futuro e, mais, sabe como 
conquistar estes talentos?

Os líderes de RH estão 
diante de um novo desafio: 
atrair uma geração de jovens 
que não estão focados na 
questão financeira. Afinal, 
para eles, essa é apenas uma 
consequência. Uma vez que 
eles não trabalham por salá-
rio, mas sim por propósitos, 
ou seja, a felicidade profis-
sional desta turma está em 
encontrar uma empresa que 
se assemelhe culturalmente 
aos seus valores.

Outro ponto crucial é a fle-
xibilidade, pois diferente dos 
seus antecessores, esses jo-
vens não separam o trabalho 
do social e, por isso, precisam 
que haja um equilíbrio entre 
esses dois pontos da rotina,

a profissional e a pessoal. 
Portanto, escolhem empre-
sas que oferecem benefícios, 
como home office e horários 
flexíveis. 

Esses jovens querem um 
ambiente dinâmico para 
trabalhar, pois amam exercer 
os seus ofícios, mas com ver-
satilidade. Então, para atrair 
este candidato em potencial, 
se questione ‘o que eu posso 
oferecer que permite que ele 
fique mais em sua casa?’.

A Geração Z é socialmente 
conectada por meio das pla-
taformas digitais, por isso, 
elas desempenham um im-
portante papel na aquisição 
desses talentos. É primordial 
que a empresa converse com 
esses potenciais candidatos 
em sua língua, a digital. En-
tão, abuse das mídias sociais, 
com postagens e, principal-
mente, conteúdos em vídeo. 

Tenha em mente, sempre, 
estratégias digitais que viabi-
lizem a candidatura, como as 
plataformas de recrutamento 
online que utilizam Inteligên-
cia Artificial. Aposte também 
em entrevistas pelo Skype 
ou até chamadas de vídeo 
no Whatsapp. Entretanto, 
durante esse processo, é 
importante que em algum 
momento tenha o olho no 
olho. 

Sim, os métodos estão 
mudando, mas é importan-
te mantermos o contato 
humano, principalmente 
quando se trata de algo tão 
importante como um novo 
colaborador. Então, você, 
líder de recursos humanos, 
tenha em mente que não tem 
mais ‘by the book’, pois o que 
estava escrito neste livro, 
não funciona mais para os 
jovens de hoje. 

Para atraí-los, pense como 
eles, entenda as suas singu-
laridades e peculiaridades 
geracionais, converse com 
eles na linguagem digital, tro-
que a crítica pela curiosidade 
e, assim, tenha a receita de 
como ser irresistível para a 
Geração Z. 

(*) - É coordenadora de Talent 
Acquisition na Engineering do Brasil, 
companhia global de TI e Consultoria 

especializada em Transformação 
Digital. 

Carol Moreno (*)
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QUINTA-FEIRA, 05 DE DEZEMBRO DE 2019

DIREITOS DO FUNCIONÁRIO INTERMITENTE
Quais os direitos do funcionário no contratado de trabalho Intermitente, 
como: Férias, 13º, Licença Maternidade, Auxílio Doença, FGTS, multa 
do FGTS e rescisão? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

NA LEGISLAÇÃO ATUAL, O CONTROLE DE PONTO SERÁ OBRIGATÓRIO 
PARA AS EMPRESAS COM MAIS DE 20 FUNCIONÁRIOS?

Informamos que as empresas ficam obrigadas a adotar o controle de 
jornada em registro manual, mecânico ou eletrônico, quando tiverem 
acima de 20 empregados, conforme estabelece o art. 74, § 2º da CLT, 
no qual foi alterado com a Lei nº 13.874/2019.

MEDIDAS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL
Empresa possui funcionário expostos a ruído, porem adota medidas 
de proteção individual, será devido o adicional de insalubridade, como 
proceder? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

ISENÇÃO DE INSS
Nos atestados até 15 dias, o evento de lançamento na folha teria isenção de 
INSS, como proceder? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

EMPRESÁRIO MEI QUE NÃO POSSUI FUNCIONÁRIO REGISTRADO, 
TERÁ SEU AUXILIO DOENÇA RESCINDIDO CASO EMITA NOTAS NO 
PERÍODO EM QUE ESTIVER RECEBENDO O BENEFÍCIO?  

O benefício de auxílio-doença deste MEI poderá ser cancelado a partir 
do retorno à atividade, conforme determina o artigo 60, § 6º da Lei nº 
8.213/1991, pois neste período o segurado não deve exercer atividade 
remunerada que lhe garanta sua subsistência.

DISPENSA DE RELATÓRIOS
As ME, EPP e MEI são obrigadas a ter o PCMSO e o PPRA? Saiba mais 
acessando a íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

INÍCIO DA APRESENTAÇÃO
A transmissão da EFD-Reinf de entidades sem fins lucrativos, qual o prazo de 
início de apresentação? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

• • •

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 1001628-48.2016.8.26.0001 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 4ªVC, do Foro Regional I - Santana, Estado de SP, Dr(a). Fernanda de Carvalho Queiroz, 
na forma da Lei. Faz Saber a(o) Priscila Araujo Santos, CPF 379.192.668-31, que União Social 
Camiliana lhe ajuizou ação Monitória da quantia de R$ 2.689,43, referente ao contrato de prestação 
de serviços educacionais firmado entre as partes e não foi cumprido. Estando a ré em lugar 
ignorado, foi deferida sua citação por edital, para que em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, 
pague o débito devidamente atualizado acrescido de honorários advocatícios de 5% sobre o valor 
atribuído à causa, ou em igual prazo apresente embargos monitórios, sob pena do silêncio 
independente de qualquer formalidade constituir-se á de pleno direito o título executivo judicial, 
nomeando-se Curador Especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da 
lei. Nada Mais. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 18 de Novembro de 2019.  

EDITAL DE PRAÇA JUDICIAL ONLINE. Dora Plat - Leiloeira Oficial - JUCESP 744. 21ª Vara Cível 
do Fórum Central Cível - Comarca de São Paulo/SP. Processo nº 1030567-37.2013.8.26.0100. 
Executado: PEDRO VIEIRA DE OLIVEIRA. Um Terreno e suas benfeitorias com 343,86m², em 
São Paulo/SP – 60% do valor de avaliação. 1ª Praça começa em 27/01/2020, às 14h55min, e 
termina em 30/01/2020, às 14h55min e; 2ª Praça começa em 30/01/2020, às 14h56min, e ter-
mina em 20/02/2020, às 14h55min. Um Terreno e suas benfeitorias, sito a atual Rua José Ma-
rin, 16 (antiga rua Seis, Lote nº 16 da quadra G) no Jardim Gianetti, no Distrito de Guaianazes/
SP - Capital. Descrição completa na Matrícula nº 31.331 do 7º Cartório de Registros de Imóveis 
da Capital/SP. Contribuinte nº 138.278.0002-0. Lance mínimo na 1ª praça: R$ 271.802.34 - Lan-
ce mínimo na 2ª praça: R$ 163.081,40 (Sujeitos à atualização). Ficam os requeridos, PEDRO 
VIEIRA DE OLIVEIRA, seu cônjuge, MARIA DA GLÓRIA BALTAZAR DE OLIVEIRA, e demais 
interessados, INTIMADOS das designações supra, caso não seja (m) localizado (a) (s) para 
a intimação pessoal.
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O subsecretário geral da 
ONU para os Assuntos 
Humanitários e Ajuda 

de Emergência, Mark Lowcock, 
apresentou ontem (4), em Ge-
nebra, a lista de necessidades 
fi nanceiras prioritárias para o 
próximo ano. O valor é inferior 
ao de 2018 e inclui apoio a 109 
milhões de pessoas.

O maior pedido concentra-
se na ajuda humanitária à 
Síria. Neste caso, a ONU pede 
US$ 3,3 bilhões para ações 
no interior do país e US$ 5,2 
bilhões de dólares destinados 
ao apoio aos refugiados que se 
encontram na Turquia, Líbano, 
Jordânia e Iraque. “O confl ito 
na Síria continua a provocar 
a maior crise de refugiados da 
atualidade, com 5,6 milhões de 
pessoas nos países que fazem 
fronteira com o território sírio, 
sendo que é preciso acrescen-
tar seis milhões de deslocados 
internos, no interior do país”, 
disse Lowcock.

O Iémen, outro país em guer-
ra, encontra-se nas prioridades 
dos programas humanitários 
das várias agências da ONU, ne-
cessitando, segundo a ONU, de 
US$ 3.2 bilhões para auxílio “à 
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Registro Civil 2018 mostra que 
o casamento entre pessoas do 
mesmo sexo teve aumento de 
61,7 % no ano passado em re-
lação a 2017. Em 2018, foram 
registrados 9.520 casamentos 
civis entre cônjuges do mesmo 
sexo, ante 5.887 em 2017. Os 
dados foram divulgados ontem 
(4) pelo IBGE. As uniões entre 
mulheres cresceram 64,2%, 
passando de 3.387 em 2017 para 
5.562 em 2018. Os casamentos 
entre homens subiram de 2,5 
mil para 3.958, o que representa 
um aumento de 58,3%.

O levantamento mostra ainda 
que a alta foi puxada principal-
mente pelo mês de dezembro: 
as uniões homoafetivas entre 
homens e mulheres somaram 
3.098. Em dezembro de 2017, 
foram registrados 614 casamen-
tos entre pessoas do mesmo 
sexo. No casamento entre 
mulheres, foram registradas 

ONU pede US$ 29 bilhões para 
ajuda humanitária de emergência
Os programas de ajuda humanitária das Nações Unidas para 2020 precisam de US$ 29 bilhões para dar 
continuidade aos trabalhos de apoio ao Iémen, Sudão do Sul, e refugiados e deslocados sírios e venezuelanos

Síria é o país que concentra maior demanda fi nanceira no próximo ano.

maior crise humanitária atual”, 
de acordo com subsecretário 
da organização. No Iémen, 24 
milhões de pessoas precisam de 
ajuda. O contingente equivale 
a 80% da população do país.

Para o Sudão do Sul são pedi-

dos US$ 2,5 bilhões e para a Re-
pública Democrática do Congo, 
US$ 2,4 bilhões, estando estes 
dois países no topo de uma lista 
composta por quase 20 estados 
do continente africano. Para 
a Venezuela são necessários 

US$ 750 milhões de dólares 
para auxílio a cidadãos que se 
encontram no interior do país 
e US$ 1,35 bilhão para os des-
locados internos e refugiados 
que se encontram nos países 
vizinhos (ANSA).

Aumenta o casamento entre pessoas do mesmo sexo

Nas uniões LGBTI, a idade média ao contrair o casamento foi de 

34 anos para os homens e 32 anos para as mulheres.

549 uniões em novembro e 1.906 em dezembro do ano passado. 
Os registros de casamentos entre cônjuges masculinos passaram 
de 408 em novembro para 1.192 em dezembro de 2018.

“As pessoas estão aproveitando e ofi cializando [as uniões]. 
Entre as mulheres, você observa que isso está se tornando mais 
popular. Com mais acesso à informação, as pessoas estão deci-
dindo dessa forma”, disse a analista. Nos casamentos civis entre 

solteiros de sexos diferentes, os 
homens se casaram, em média, 
aos 30 anos, e as mulheres, aos 
28 anos. Nas uniões LGBTI, 
a idade média ao contrair o 
casamento foi de 34 anos para 
os homens e 32 anos para as 
mulheres.

A pesquisa revela também 
que houve aumento de 3,2% 
no número de divórcios em 
2018, em comparação com o 
ano anterior: foram 385.246 
divórcios no ano passado, 
ante 373.216 em 2017. A taxa 
de divórcios passou de 2,5 
para cada mil pessoas com 20 
anos de idade ou mais no país 
em 2017 para 2,6. A Região 
Sudeste apresentou o maior 
percentual, com 3,1 divórcios 
para cada mil pessoas com 20 
anos de idade ou mais.

O tempo médio entre a data 
do casamento e o divórcio é de 
14 anos. Em 2008, esse tempo 
médio era de 17 anos (ABr).

Seis fêmeas e quatro machos 
da espécie mutuns-de-penacho 
(Crax fasciolata), que fazem 
parte do programa de reprodu-
ção da empresa Itaipu Binacio-
nal, serão reintroduzidas pela 
primeira vez no bioma natural. 
As 10 aves serão soltas dentro 
de 30 dias na província de Cor-
rientes, próximo ao Parque Na-
cional de Iberá, na Argentina. 
A região é de tríplice fronteira 
com Brasil e Paraguai, próxima 
ao Refúgio Biológico Bela Vista, 
onde os animais nasceram em 
um criadouro científi co. 

Segundo o superintendente 
de gestão ambiental de Itaipu, 
Ariel Scheffer, a escolha do 
lugar para soltura foi motiva-
da pela ampla experiência da 
Fundação Conservation Land 
Trust, que será a responsável 
pelo processo de reintrodução. 
“Eles têm lá áreas preserva-
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Aves de criadouro serão soltas na Mata Atlântica argentina
das de Mata Atlântica muito 
grandes, onde o sucesso dos 
indivíduos na natureza será 
garantido”, disse.

O mutum-de-penacho é uma 
ave que mede cerca de 80 cen-
tímetros e pesa, em média, 2,5 
quilos. Ela habita o Centro-Oeste 
e o Sudeste do Brasil, o Paraguai 
e o norte da Argentina e é impor-
tante dispersora de sementes 
em fl orestas de climas tropicais 
e subtropicais. Por ser de uma 
espécie Galliforme, como a ga-
linha e o peru, sofre ameaça de 
extinção por causa da caça para 
consumo de sua carne e ovos.

No processo de reintrodução, 
os mutuns-de-penacho sofrem 
a ameaça de predadores natu-
rais, como felinos e répteis, e 
também precisam aprender a se 
alimentar sozinhos de pequenos 
insetos, moluscos e sementes. 
“Eles passam por um período de 

Elas fazem parte de programa da Itaipu Binacional.

pré-adaptação em gaiolas no meio 
da fl oresta, para depois serem sol-
tos”, afi rmou o superintendente.

Entre planejamento e envio 
das aves para a Argentina, a 
operação terá duração de mais 
de seis meses. Como o banco 

genético de Itaipu já está ga-
rantido, novas solturas deverão 
ocorrer. “A gente espera conse-
guir criar uma população viável 
que comece a se reproduzir em 
ambiente natural para recom-
por o bioma” (ABr).

O turismo brasileiro atingiu 
faturamento de R$ 112 bilhões en-
tre os meses de janeiro e setembro 
de 2019 – alta de 3,9% em relação 
ao mesmo período do ano passa-
do, de acordo com levantamento 
inédito do Conselho de Turismo 
da FecomercioSP, com base em 
números divulgados pelo IBGE.

“O resultado positivo confi rma a 
boa expectativa para o fechamen-
to de 2019, com faturamento su-
perior a R$ 150 bilhões, o mais alto 
desde 2015. A expectativa é que 
os dados melhorem ainda mais em 
2020 com abertura econômica, 
liberação de capital estrangeiro 
das companhias aéreas e isenção 
de vistos para alguns países”, 
avalia a presidente do Conselho 
de Turismo da FecomercioSP, 
Mariana Aldrigui.

 Das seis atividades pesquisa-
das, três obtiveram alta em seu 

Turismo deve fechar 2019 com 
faturamento de R$ 150 bilhões

faturamento real no comparativo 
anual, com destaque para trans-
porte aéreo (8,4%), com R$ 35,9 
bilhões, e serviços de alojamento 
e alimentação (2,6%), com R$ 
34,5 bilhões. Em contrapartida, 
registraram leves baixas locação 
de meios de transporte, agência 
de turismo e operadora (-0,5%); 
e transporte terrestre (-0,1%). 

Essa retração pela procura de 
agência de turismo ocorreu pela 
alta do dólar, o que difi cultou 
as viagens internacionais, e em 
decorrência da facilidade que os 
consumidores têm de efetuar as 
compras de passagens e reservas 
de hotéis direto por aplicativos, 
por exemplo. Apesar de bastante 
positivo para o setor, o valor ainda 
está abaixo dos R$ 125 bilhões de 
2014 (de janeiro a setembro), épo-
ca em que o Brasil sediou a Copa 
do Mundo (AI/FecomercioSP).
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