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Aprendizagem para 
fortalecer a economia

Para trabalhos 
especializados, 
trabalhadores 
especializados

Por mais lógico que 
pareça o raciocínio, 
ainda há um longo ca-

minho a ser percorrido para 
que as empresas brasileiras 
consigam levá-lo ao pé da 
letra. No Brasil, a falta de 
adequação comportamen-
tal e de qualificação pro-
fissional são citadas como 
as principais dificuldades 
encontradas por 48% dos 
recrutadores na hora de 
contratar jovens talentos. 
O dado é de uma pesquisa 
realizada pela Catho.

Preparar os jovens para 
o mercado de trabalho é 
um desafio em um país que 
ainda luta para melhorar até 
mesmo a educação básica. 
Mas é um dos caminhos 
mais promissores para 
construir uma economia 
fortalecida, de acordo com 
a OCDE. Capacitar quem 
ainda não começou sua vida 
profissional é uma forma 
eficaz de garantir mão de 
obra com as características 
necessárias para os diver-
sos setores produtivos.

Para acelerar esse pro-
cesso e assegurar um cres-
cimento monitorado dos 
jovens foi criada, em 2000, 
a Lei de Aprendizagem. Ela 
determina que toda empre-
sa de médio e grande portes 
deve contratar aprendizes 
na faixa etária dos 14 aos 24 
anos. O foco do programa 
está no acompanhamento 
dessa primeira experiência 
profissional com uma equi-
pe multidisciplinar, além 
de oferecer aos jovens um 
vínculo de trabalho formal, 
com carteira assinada, uma 
renda fixa e todas as garan-
tias trabalhistas. 

Assim, se, por um lado, 
o Programa de Aprendi-
zagem dá às empresas a 
oportunidade de qualificar 
seus colaboradores desde 
o primeiro momento, por 
outro ele protege os di-
reitos de quem participa 
dele. Nessa outra ponta da 
relação, aliás, os ganhos são 
ainda mais significativos. 
O Programa de Aprendi-
zagem tem um forte papel 
social de inclusão. O au-
mento do desemprego no 
país é uma triste realidade 
e atinge especialmente a 
população mais nova, mais 
pobre e com menor grau de 
escolaridade. 

Os avanços da aprendi-
zagem nesse sentido são 
imensos. É por meio dela 
que um grande contingente 
de jovens consegue romper 
o ciclo de pobreza em que 
nasceu.

Não se trata de uma 

solução para todos os pro-
blemas relacionados ao 
emprego, naturalmente. Há 
outras questões envolvidas 
quando se pensa em um 
projeto que ajude a evitar 
que as pessoas fiquem sem 
trabalho. 

No entanto, ela corrige 
uma lacuna importante dei-
xada pela baixa qualidade 
do ensino e pela falta de 
condições dignas de mo-
radia, saúde e alimentação, 
por exemplo. Os resultados 
podem ser vistos conver-
sando com jovens que fo-
ram inseridos no mercado 
por meio do Programa de 
Aprendizagem. Testemu-
nhos dessa transformação 
se encontram aos montes 
no Centro de Integração 
Empresa-Escola do Paraná 
(CIEE/PR). 

De jovens que foram efeti-
vados ao final do programa a 
jovens que usaram as lições 
aprendidas para iniciar seu 
próprio sonho empreen-
dedor. Essa é, então, uma 
ferramenta fundamental 
e eficaz, mas não pode 
ficar estagnada. Afinal, 
já se completam 21 anos 
desde sua implementação. 
Outro aspecto importante 
do programa é o estímulo 
para que os matriculados 
busquem uma formação 
contínua ao longo da vida. 
Isso é feito por meio de uma 
orientação personalizada 
com psicólogos, assistentes 
sociais, instrutores e outros 
profissionais. 

Segundo um levantamen-
to do Datafolha, 43% de 
todos os jovens aprendizes 
do CIEE entre 2016 e 2017 
se matricularam em uma 
graduação. Um passo no-
tável para quem, até pouco 
tempo antes dessa oportu-
nidade, muitas vezes estava 
lidando com uma situação 
de completa vulnerabilida-
de social. A conclusão não 
chega a ser uma novidade: 
muitos jovens brasileiros só 
precisam de uma chance 
para mudar o rumo de suas 
trajetórias.

Enquanto isso, as orga-
nizações podem moldar 
aquele colaborador do zero, 
de acordo com as necessi-
dades de cargos, funções 
e quadro de funcionários. 
Quando o trabalho de in-
serção desse jovem é bem 
feito, gera-se uma identi-
ficação quase emocional 
entre as duas partes, que 
podem crescer juntas. 

Investir e contribuir para 
a melhoria de iniciati-
vas como o Programa de 
Aprendizagem é investir e 
contribuir com o futuro da 
economia brasileira.

 
(*) - É ex-presidente da OAB/PR 

e conselheiro do Centro de 
Integração Empresa-Escola do 

Paraná (CIEE/PR).

José Lucio Glomb (*)

Tel: 3043-4171

www.netjen.com.br
Para veiculação de seus Balanços, Atas, 
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Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 
para ser afixado no Oficial de Registro Civil e publicado na imprensa local 

Jornal Empresas & Negócios

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos 
pelo Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL
Distrito de Jardim São Luís 

Drª. Evanice Callado Rodrigues dos Santos - Oficial

O pretendente: LuCAS XAVIER ALBuquERquE, brasileiro, solteiro, nascido aos 
21/02/1998, analista de logística, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado 
em São Paulo - SP, filho de Fernando Albuquerque e de Luciana Bernardo Xavier; A 
pretendente: ROBERTA DA SILVA XAVIER CALADO, brasileira, solteira, nascida aos 
21/09/1994, analista de marketing, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada 
em São Paulo - SP, filha de Roberto Carlos Xavier Calado e de Marines França da Silva 
Xavier Calado.

O pretendente: VITOR ARRuDA FERnAnDES, brasileiro, solteiro, nascido aos 
22/06/1998, motoboy, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo - 
SP, filho de Durval Bento Fernandes Filho e de Adriana Cardoso de Arruda; A pretendente: 
LETICIA STEFAnIE PRImO SAnTOS, brasileira, solteira, nascida aos 17/02/1998, 
publicitária, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha 
de Silvio Gomes Santos e de Lindnei Rosa Primo Santos.

O pretendente: RODRIGO SAnTOS DE OLIVEIRA, brasileiro, solteiro, nascido aos 
31/12/1992, auxiliar de produção, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em 
São Paulo - SP, filho de Paulo de Oliveira e de Ana Lucia Barbosa dos Santos; A pre-
tendente: ELISAnDRA mARIA DA SILVA, brasileira, solteira, nascida aos 21/05/1996, 
operadora de caixa, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, 
filha de Eraldo Cordeiro da Silva e de Ivalda Maria Miguel da Silva.

O pretendente: RODRIGO DO PRADO SILVA, brasileiro, divorciado, nascido aos 
13/07/1987, assistente de logística, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado 
em São Paulo - SP, filho de Donizeti Aparecido da Silva e de Nilza Maria do Prado Silva; 
A pretendente: KATIA SOFIA CASmARRInhA CAPOTE, francesa, divorciada, nascida 
aos 20/06/1993, assistente de exportação, natural da França, residente e domiciliada 
em São Paulo - SP, filha de Francisco Antonio Pato Capote e de Quiteria da Visitacao 
Casmarrinha Capote.

O pretendente: REGIS AGuIAR OLIVEIRA, brasileiro, solteiro, nascido aos 02/07/1990, 
motorista, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, filho 
de Geraldo Carlos de Oliveira e de Rosalia Dantas de Aguiar Oliveira; A pretendente: 
CAuAnE DE JESuS SOuzA, brasileira, solteira, nascida aos 17/01/1994, técnica de 
enfermagem, natural de Ipiaú - BA, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de 
João José de Souza e de Irenildes de Jesus Souza.

O pretendente: WELLInGTOn CuSTODIO CIRILO, brasileiro, solteiro, nascido aos 
06/07/1983, supervisor técnico, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em 
São Paulo - SP, filho de Francisco Manoel Cirilo e de Orlanda Angelo Custodio Cirilo; 
A pretendente: CIBELE DO nASCImEnTO GOmES, brasileira, solteira, nascida aos 
08/05/1989, bancária, natural de Taboão da Serra - SP, residente e domiciliada em Taboão 
da Serra - SP, filha de Francisco das Chagas Oliveira Gomes e de Maria do Rosário da 
Silva Nascimento.

O pretendente: RICARDO BARBOSA SAmPAIO, brasileiro, divorciado, nascido aos 
13/03/1984, eletricista, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo 
- SP, filho de Faustino Rodrigues Sampaio e de Ilzeni Andrade Alves Barbosa Sampaio; A 
pretendente: mARIA JOSÉ SILVA ARAuJO, brasileira, solteira, nascida aos 19/07/1992, 
do lar, natural de Barra da Estiva - BA, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha 
de José Silva Araujo e de Osvaldina da Silva Araújo.

O pretendente: CELIO DA COSTA FERnAnDES, brasileiro, divorciado, nascido aos 
09/10/1974, barbeiro, natural de Presidente Bernardes - MG, residente e domiciliado 
em São Paulo - SP, filho de José Soares Fernandes e de Luzia Conceição da Costa 
Fernandes; A pretendente: quITERIA SILVA DE LImA, brasileira, divorciada, nascida 
aos 27/07/1985, cabeleireira, natural de Água Branca - AL, residente e domiciliada em 
São Paulo - SP, filha de José Ferreira de Lima e de Edileuza Silva dos Santos.

O pretendente: nEILSOn DOS SAnTOS GuImARãES, brasileiro, solteiro, nascido 
aos 03/04/1992, vigilante, natural de Rio Real - BA, residente e domiciliado em São Paulo 
- SP, filho de Nelson Alves Guimarães e de Raimunda Maria dos Santos Guimarães; A 
pretendente: ÉLIDA DELmIRO Sá, brasileira, solteira, nascida aos 04/07/1989, auxiliar 
de produção, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha 
de Antonio Edimar Sá e de Vanda Lucia Pereira Delmiro.

O pretendente: YuRI AVILA VASCOnCELOS, brasileiro, solteiro, nascido aos 
15/05/1998, balconista, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo 
- SP, filho de Antonio Teixeira Vasconcelos e de Neide Avila Lopes; A pretendente: mAR-
IAnA APARECIDA SAnTAnA CAzuzA, brasileira, solteira, nascida aos 07/03/2000, 
operadora de telemarketing, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São 
Paulo - SP, filha de Jairo Cazuza Francelino e de Andréa de Santana Cazuza.

O pretendente: GERSOn CAnDIDO DA SILVA, brasileiro, solteiro, nascido aos 
08/10/1971, encarregado de manutenção, natural de Macaparana - PE, residente e 
domiciliado em São Paulo - SP, filho de Antonio Augusto Candido e de Maria Antonia da 
Silva Candido; A pretendente: AuREA mARIA DA SILVA, brasileira, solteira, nascida aos 
08/06/1977, de serviços domésticos, natural de Macaparana - PE, residente e domiciliada 
em São Paulo - SP, filha de Antonio Vicente da Silva e de Maria Campos de Santana Silva.

O pretendente: AILTOn DE SOuzA BARBOSA, brasileiro, solteiro, nascido aos 
17/08/1994, ajudante de obras, natural de Casa Nova - BA, residente e domiciliado em 
São Paulo - SP, filho de Alexandre Barbosa Moura e de Auzenias Edite de Souza Bar-
bosa; A pretendente: GISELE mIRAnDA OLIVEIRA, brasileira, solteira, nascida aos 
15/04/1996, do lar, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, 
filha de Ednaldo Gomes Oliveira e de Sueli Sousa Miranda.

O pretendente: LEAnDRO ALEXAnDRE DE ARAuJO, brasileiro, divorciado, nascido 
aos 05/03/1989, eletricista de rede, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em 
São Paulo - SP, filho de Ronaldo Alexandre de Araújo e de Roseli Aparecida da Silva; A pre-
tendente: nATáLIA SILVA nASCImEnTO, brasileira, solteira, nascida aos 18/10/1987, 
vendedora, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha 
de Francisco Elias do Nascimento e de Amara Maria da Conceição Silva Nascimento.

O pretendente: DAnILO DE SOuSA CORREIA, brasileiro, solteiro, nascido aos 
20/09/1995, estudante, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo 
- SP, filho de Antonio Benedito Correia e de Maria Luisa Camilo de Sousa; A pretendente: 
BRunA APARECIDA nunES DE SOuSA, brasileira, solteira, nascida aos 29/09/1991, 
do lar, natural de Canindé - CE, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de Afonso 
Paulo de Sousa e de Antonia Solanilda Nunes Pinto.

O pretendente: mARCELO BELIzáRIO REzEnDE, brasileiro, divorciado, nascido aos 
24/11/1972, vigilante, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo - 
SP, filho de Jair Rezende e de Maria Lúcia Belisário Rezende; A pretendente: LuCIAnA 
TAVARES DE AquInO, brasileira, divorciada, nascida aos 03/04/1978, recepcionista, 
natural de Embu - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de Jose Tavares 
de Aquino Filho e de Ambrosina de Oliveira Aquino.

O pretendente: JOSÉ DA COSTA E SILVA, brasileiro, solteiro, nascido aos 01/05/1979, 
cozinheiro, natural de João Pessoa - PB, residente e domiciliado em São Paulo - SP, filho 
de Luis Lázaro da Silva e de Maria Eterna da Costa Silva; A pretendente: LAuDISÉIA 
mARIAnO DE SOuzA, brasileira, solteira, nascida aos 20/01/1982, professora, natural 
de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de Laercio Antonio 
de Souza e de Joana Mariano Lima de Souza.

O pretendente: mARCOS KERmILYn mARTInS DOS SAnTOS, brasileiro, solteiro, 
nascido aos 20/04/1997, auxiliar de correios, natural de Ananindeua - PA, residente e 
domiciliado em São Paulo - SP, filho de Marcos Armando Ramos dos Santos e de Regina 
da Rosa Martins; A pretendente: ADRIELLY RODRIGuES DE ALEnCAR, brasileira, 
solteira, nascida aos 27/03/2002, do lar, natural de São Paulo - SP, residente e dom-
iciliada em São Paulo - SP, filha de Erik Julio Sergio de Alencar e de Antonia Zuleide 
Rodrigues de Matos.

O pretendente: CARLOS EDuARDO ARAuJO DA SILVA, brasileiro, solteiro, nascido 
aos 29/08/1996, técnico em automobilística, natural de São Paulo - SP, residente e dom-
iciliado em São Paulo - SP, filho de Rodrigo da Silva e de Antonia Regina de Araujo; A 
pretendente: IOLAnDA mATIAS DA SILVA, brasileira, solteira, nascida aos 10/03/1997, 
telemarketing, natural de Lago do Junco - MA, residente e domiciliada em São Paulo - SP, 
filha de Francisco Gomes da Silva e de Ivalda Matias da Silva.

O pretendente: JORGE OLIVEIRA SAnTOS, brasileiro, divorciado, nascido aos 
09/12/1967, conferente de mercado, natural de Nova Canaã - BA, residente e domiciliado 
em São Paulo - SP, filho de Jose Bastos dos Santos e de Isaltina Souza de Oliveira; A 
pretendente: FABIAnA DOS SAnTOS OLIVEIRA FERREIRA DE BRITO, brasileira, 
solteira, nascida aos 14/06/1991, operadora de caixa, natural de São Paulo - SP, resi-
dente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de Raimundo Ferreira de Brito e de Telma 
Lúcia dos Santos Oliveira.

O pretendente: IROn GARCIA DE JESuS, brasileiro, divorciado, nascido aos 30/11/1951, 
encarregado de unidade, natural de São Francisco de Sales - MG, residente e domicil-
iado em São Paulo - SP, filho de Clarismina Maria de Jesus; A pretendente: IRACI DE 
AzEVEDO GOnçALVES, brasileira, divorciada, nascida aos 22/02/1960, auxiliar de 
enfermagem, natural de Itaberaba - BA, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha 
de Manoel Pereira de Azevedo e de Valdice Santos de Azevedo.

O pretendente: VInICIuS SALES DE SOuzA, brasileiro, solteiro, nascido aos 
17/05/1990, corretor de seguro, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em 
São Paulo - SP, filho de Estevam Fernandes de Souza e de Celia Aparecida Macedo 
Sales; A pretendente: mARIAnnE SILVAnA ARAGAO, brasileira, solteira, nascida aos 
14/03/1996, do lar, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, 
filha de Silvanio Francisco Aragao e de Taciana Aparecida Aragao.

O pretendente: LEOnARDO mACIEL DOTTA, brasileiro, solteiro, nascido aos 
25/05/1984, empresário, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo 
- SP, filho de José Dotta Filho e de Marilda Leme Maciel; A pretendente: SABRInA DOS 
SAnTOS mIRAnDA TAVARES, brasileira, solteira, nascida aos 17/03/1998, técnica de 
enfermagem, natural de Mongaguá - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha 
de Aristoteles Miranda Tavares e de Noemia Batista dos Santos.

O pretendente: JOSÉ GuSTAVO munIz DE SOuzA, brasileiro, solteiro, nascido aos 
29/08/1999, motorista, natural de Nova Iguaçu - RJ, residente e domiciliado em São 
Paulo - SP, filho de José Carlos Correia de Souza e de Rosalia Aparecida Muniz; A pre-
tendente: mAnuELLY mARquES DE SOuzA SILVA, brasileira, solteira, nascida aos 
07/02/2003, do lar, natural de Goiânia - GO, residente e domiciliada em São Paulo - SP, 
filha de Edmilson Alves da Silva e de Maria Marques de Souza e Silva.

O pretendente: RODRIGO FRAnCISCO DE LIRA, brasileiro, solteiro, nascido aos 
10/10/1987, motofretista, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São 
Paulo - SP, filho de Marinêz Francisca de Lira; A pretendente: GERCIVALDA RAPOSO 
SOuSA, brasileira, solteira, nascida aos 13/03/1992, cabeleireira, natural de Gavião - 
BA, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de Osvaldo de Almeida Souza e de 
Gercina Jesus Raposo.

O pretendente: JOnAThAn FOnSECA COuTInhO, brasileiro, solteiro, nascido aos 
22/12/1997, tecnólogo em logística, natural de Salvador - BA, residente e domiciliado 
em São Paulo - SP, filho de Jean Pereira Coutinho e de Helaine Santos Fonseca; A 
pretendente: BIAnCA BITTEnCOuRT DO nASCImEnTO, brasileira, solteira, nasci-
da aos 28/12/2000, operadora de telemarketing, natural de São Paulo - SP, residente e 
domiciliada em São Paulo - SP, filha de Denis Alves do Nascimento e de Adriana Navarro 
Bittencourt do Nascimento.

Com a implantação 
da segunda fase do 
Open Banking, os 

clientes de bancos e de ou-
tras instituições financeiras 
já têm em suas mãos a de-
cisão de autorizar que duas 
empresas compartilhem 
alguns dados específicos 
entre elas. Mas, na prática, 
o que é preciso fazer para 
poder receber as ofertas 
com melhores preços e 
condições?

O diretor financeiro do 
Popibank, Marcelo Pereira, 
explica que a pessoa deve 
solicitar que os seus dados 
sejam compartilhados. 

“Você irá até o canal digital 
do banco (site ou aplicativo) 
em que pretende abrir uma 
conta por exemplo e lá terá 
um espaço em que poderá 
autorizar que recebam o 
seu histórico bancário, de 
crédito, ou outras informa-
ções”, diz. “Após isso, você 
será transferido para o seu 
banco atual, de onde serão 
coletados os dados. Então, 
depois de fazer o acesso com 
seu login e senha, mais uma 
vez, terá que autorizar essa 
transferência”, completa.

Todo o processo deverá 
ser realizado de forma clara 
e objetiva para o cliente, 
especificando para que fim 
e por quanto tempo suas 

Ao compartilhar os seus dados, as instituições já poderão saber 
se você é um bom pagador, por exemplo.
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Open Banking: como compartilhar 
dados e receber melhores ofertas

“Vai estimular a concorrência entre os bancos tradicionais e os digitais, que terão que oferecer 
condições cada vez melhores para o cliente, caso queiram que ele opte por contratar os seus serviços”

a vida financeira da pessoa. 
“O banco é que era dono dos 
seus dados e somente ele ti-
nha o acesso. Agora os dados 
pertencem à própria pessoa e 
ela opta por compartilhar ou 
não com quem quiser e por 
quanto tempo for definido”, 
informa Pereira.

Este compartilhamento 
deve ter um prazo de va-
lidade definido e seguir a 
LGPD, dentre outras me-
didas de segurança. Quem 
descumprir regras ou vazar 
dados será punido, podendo 
pagar multas milionárias 
e até ter todo o banco de 
dados suspenso.

Marcelo vê com bons olhos 
a chegada dessa nova fase do 
sistema bancário no Brasil. 
“Vai estimular a concorrên-
cia entre os bancos tradicio-
nais e os digitais, que terão 
que oferecer condições cada 
vez melhores para o cliente, 
caso queiram que ele opte 
por contratar os seus servi-
ços”, avalia. 

“Mas é necessário também 
que as instituições estejam 
em constante evolução. O 
sistema aberto deve estar 
sempre se atualizando para 
manter os dados protegidos, 
seguindo as regras do Banco 
Central”, conclui. - Fonte e 
outras informações: (www.
popibank.com).

informações serão compar-
tilhadas. Ele poderá ainda 
cancelar esse compartilha-
mento a qualquer momento, 
pelo mesmo meio em que 
autorizou.

Após saber do histórico 
bancário, de crédito e outras 
informações de uma pessoa, 
os bancos e instituições fi-
nanceiras conseguem ofere-
cer serviços com condições 
que atendam diretamente 
à necessidade dela. “Ao 
compartilhar os seus dados, 
as instituições já poderão 
saber se você é um bom 
pagador, por exemplo, desta 
forma poderão te oferecer 
uma opção de crédito me-
lhor”, pontua o especialista.

Ao optar por compartilhar 
os seus dados, praticamente 
todos os serviços bancários 

e/ou financeiros poderão 
chegar de forma mais van-
tajosa. “Se ele estiver preci-
sando de empréstimo com 
juros melhores, financia-
mento com boas condições 
e até ofertas de seguro ou 
aplicações mais vantajosos, 
poderá informar os seus 
dados para as instituições 
que quiser e então receber 
as propostas”, diz o espe-
cialista. 

“Assim a pessoa poderá 
ter em mãos as opções de 
instituições diferentes e 
comparar qual mais atende à 
sua necessidade”, completa. 
Antes do Open Banking, os 
bancos e instituições não 
conseguiam oferecer serviços 
personalizados para novos 
clientes, pois não tinham in-
formações suficientes sobre 
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