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Divulgação

ENCONTRO COM MOURÃO

mais acessíveis fazem parte de um documento
entregue a Mourão. A equipe do vice-presidente
também demonstrou interesse nos números de
um setor com 6,5% do PIB do país e que acumula
reservas técnicas superiores a R$ 1 trilhão, cerca
de 25% da dívida pública. Composto por 118 seguradoras, o setor é responsável pela geração de
152 mil empregos.
Em outubro do ano passado, Coriolano deu
entrevista à coluna para falar sobre as propostas
elaboradas pelo setor para o governo federal.
“Pelo menos dois temas vão ser mais provocados
pela própria mídia, que é Previdência e Saúde.
Até agora, ninguém aprofundou essa discussão”,
antecipou, na ocasião.

PERTO DO PLANALTO

O

setor de seguros deu um importante passo
para se aproximar do governo federal. Nesta semana, Marcio Coriolano, presidente
da Confederação das Seguradoras (CNseg), teve
um encontro em Brasília com Hamilton Mourão,
vice-presidente da República. Na ocasião, Coriolano entregou a Mourão as Propostas do Setor
Segurador Brasileiro 2019/2022. O documento,
elaborado no ano passado e entregue aos presidenciáveis, traz uma lista de 22 propostas. O objetivo é intensificar a participação do segmento
nas políticas públicas no país.
Questionado por e-mail pela coluna, Coriolano
falou sobre a importância do encontro e já traça
os próximos passos. “Mostramos a resiliência do
setor de seguros ao recente ciclo recessivo. O setor está preparado para ajudar o país a retomar
o ciclo sustentado de crescimento que virá com a
aprovação das reformas estruturais, com as privatizações e concessões na área de infraestrutura”, enumerou Coriolano. “Essa missão de divulgação e sensibilização é ainda mais importante ao
considerarmos que, infelizmente, ainda há uma

desproporção entre a importância dos seguros e Proteção cibernética
o conhecimento de seus atributos e virtudes por Um levantamento divulgado pela Revista de Seguro da CNseg aponta que 30% das empresas braparte de decisores e influenciadores”.
sileiras já foram alvo de incidentes cibernéticos.
O Brasil ainda não possui uma cultura em relação
SEGUROS GARANTIA, RURAL E PREVIDÊNCIA
Seguro garantia, rural e produtos de previdência à proteção de dados, mas o cenário está mudanprivada estiveram no centro das discussões. Se- do. Em 2014, foi aprovado o marco civil da interguro para pessoas de baixa renda, uma apólice ca- net. E, em breve entrará em vigor a Lei Geral de
paz de dar continuidade a obras de infraestrutura Proteção de Dados (LGPD), regulamentando os
no país, alternativas para a população em meio processos de coleta, armazenamento, tratamenà Reforma da Previdência e até planos de saúde to e compartilhamento de informações digitais.

FAB oferece 252 vagas

PROCURA-SE

Inscrições vão de 5 a 30 de agosto. O ingresso será no segundo semestre de 2020

A

manhã começam as
inscrições para 252
vagas no curso de
Formação de Sargentos da Aeronáutica, com
ingresso no segundo semestre de 2020 e duração de dois
anos. O cadastro vai até o dia
30 de agosto na página www.
ingresso.eear.aer.mil.br/. O
valor da taxa para o exame é
de R$ 60.
Em cada área, as oportunidades são para: Comunicações (10), Foto Inteligência
(5), Guarda e Segurança (30),
Eletricidade e Instrumentos
(14), Estrutura e Pintura (6),
Meteorologia (6), Suprimento (12), Informações Aeronáuticas (8), Bombeiro (14),
Cartografia (2), Desenho (3),
Eletromecânica (10), Metalurgia (4) e Controle de Tráfego Aéreo (128).
Cidadãos brasileiros de
ambos os sexos, entre 17 e 25
anos de idade, podem participar do processo seletivo,
desde que tenham concluído
o Ensino Médio. A exceção

Cb Feitosa / Força Aérea Brasileira

NN A Atento, provedora de
serviços de gestão de clientes
e terceirização de processos
e negócios, oferece até hoje
200 vagas de emprego no Rio
para operador de atendimento. O candidato não precisa
ter experiência anterior para
a função.
Entre os requisitos, é exigido conclusão do Ensino Médio. A empresa informou que
o salário é compatível com o
mercado e como benefícios são
oferecidos vale-alimentação,

vale-refeição, auxílios creche
e criança especial e todas as
especificações da CLT.
Para quem ficou interessado em concorrer às vagas
abertas, é necessário enviar
e-mail para recrutamento@
atento.com.br. Na mensagem
deve constar currículo, nome,
cidade, telefone e DDD. Ainda
é possível se inscrever pelas
redes sociais da empresa: Facebook (http://www.facebook.
com/atentovagas/) ou através
do Telegram (@AtentoVagas).
Reprodução internet

São 252 vagas em curso da Aeronáutica para cidadãos brasileiros de ambos os sexos entre 17 e 25 anos

é para quem escolher Guarda e Segurança, pois apenas
candidatos do sexo masculino poderão concorrer.
As provas escritas serão em
17 de novembro deste ano. Os
temas são Língua Portuguesa,
Língua Inglesa, Matemática e
Física. Na próxima fase, haverá inspeção de saúde, exame

de aptidão psicológica, teste
de avaliação do condicionamento físico e validação documental. Os aprovados deverão se apresentar na Escola de
Especialistas de Aeronáutica
(EEAR), dia 28 de junho de
2020 em Guaratinguetá, no
Estado de São Paulo.
Para pedir informações

complementares, o candidato deve entrar em contato
com o Serviço de Recrutamento e Preparo de Pessoal
da Aeronáutica (Serep) pelos
telefones: 2157-2120, 21572739 ou 2157-2935.
Reportagem da estagiária Larissa
Esposito, sob supervisão de Max Leone.

Para concorrer, a exigência é ter concluído Ensino Médio

Estado tem 812 oportunidades

ENSINO FUNDAMENTAL

Há chances para operador de telemarketing, vendedor, atendente, entre outras
Divulgação / Setrab

Nesta semana, a Secretaria Estadual de Desenvolvimento Econômico, Emprego
e Relações Internacionais,
em parceria com o Sistema
Nacional de Emprego (Sine),
oferece 812 vagas de trabalho com carteira assinada.
As chances estão abertas no
Rio e no interior do estado.
As principais chances são
para operador de telemarketing, vendedor de serviços
e atendente de lojas.
Na capital, há 304 vagas
disponíveis. A maio quantidades são para os bairros de
Manguinhos, Tijuca e Campo Grande. No interior, as
regiões com mais possibilidades de emprego são Volta

ATENDIMENTO

Redonda e Nova Friburgo,
na Região Serrana do Rio.
PERFIL DA VAGAS

Para se candidatar às vagas
disponíveis, o interessado
deve ir em um dos postos
Sine-RJ. Ao se dirigir a uma
unidade para se candidatar a
uma oportunidade de trabalho, a pessoa deve verificar se
o perfil que tem cadastrado
no sistema é compatível com
a oportunidade existente.
Além dos postos, os candidatos também podem se
inscrever por meio do aplicativo Sine Fácil ou pelo site
Emprega Brasil através do
link https://empregabrasil.
mte.gov.br/.

VAGAS NA ENGARRAFADORA DA COCA-COLA
NN A Coca-Cola FEMSA Brasil,
engarrafadora de produtos da
marca, oferece 30 vagas no
Rio. Entre os cargos disponíveis, há chances para auxiliar
de remessa, operador de empilhadeira e motorista de caminhão. Há vagas que pedem

qualificação a partir do Ensino
Fundamental completo.
Os interessados devem se cadastrar no site www.contratando.com.br e informar o código
48320, para que seja direcionado para as vagas disponíveis na
Coca-Cola FEMSA Brasil.

EMPRESA DE SEGURANÇA

OPORTUNIDADES PARA PORTEIROS
NN O Grupo GR, empresa especializada em segurança patrimonial e serviços terceirizados,
lançou nova plataforma para
contratação de funcionários.
Para esta semana, há vagas de
porteiros no Rio. A contratação
é em regime de CLT.
Além da candidatura via site,

Interessados devem procurar um dos postos de atendimento

o processo de Aquisição de Talentos passa a contar com testes,
provas e cases online.
Quem deseja se candidatar
para as oportunidades deve
acessar o link ‘Trabalhe Conosco’ no site www.grupogr.com.
br e será direcionado para a
plataforma.

