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C

onseguir um bom emprego não está fácil,
mesmo com o país apresentando crescimento
econômico. O problema é mais agudo entre
os jovens, grupo que enfrenta grandes dificuldades
de entrada no mercado de trabalho e sofre com as
maiores taxas de desemprego, como em qualquer
lugar do mundo.
Nesta edição, mostramos a importância de se começar
uma carreira com o pé direito, oportunidade que vem
sendo cada vez mais possível com os programas de
Jovem Aprendiz oferecidos por empresas de todos os
setores.
Também fomos conferir os trabalhos da Obra do
Berço, que funciona há 85 anos em uma casa na
Lagoa projetada por um então jovem arquiteto Oscar
Niemeyer, e representa um belo exemplo de trabalho
voluntário.
E no mês em que o MetrôRio completa 15 anos de
concessão, viajamos no tempo para relembrar o que
vem sendo feito desde 1998, e o que temos planejado
para o futuro.
Boa leitura!

ERRATA | Na edição 62, pisamos na bola na matéria “Perto Daqui”. A Biblioteca Nacional não só
é a maior da América Latina, como a maior do hemisfério sul do planeta. Além disso, ela é a
oitava maior e mais importante do mundo, com um acervo que chega a 12 milhões de itens.
Lembrando: ela fica na Av. Rio Branco, 219, no Centro, pertinho da Cinelândia.
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diversão | exposição
Marcos Sêmola - Mind Your Step

E

ntra em cartaz no Centro Cultural Justiça
Federal no dia 10 de abril a exposição
“Mind Your Step”, do fotógrafo Marcos
Sêmola. Depois de passar vários dias parados
num mesmo local, o artista apresenta retratos
de transeuntes tirados ali: a saída de uma
estação de metrô de Londres. O resultado
são 19 imagens em preto e branco, todas
capturando personagens cosmopolitas e sua
linguagem corporal ao descer as escadas da
estação ou simplesmente quando passavam
em frente ao acesso. A interatividade é o
ponto alto da exposição. Os visitantes podem
participar tirando fotos em um grande painel
com o mesmo cenário do ambiente das
imagens e postar na página do Facebook da
mostra.
Exposição de Fotografia “Mind your Step” Marcos Sêmola
CCJF - CENTRO CULTURAL JUSTIÇA FEDERAL:
Gabinete de Fotografia, 1º andar. Av. Rio
Branco, 241 – Centro. Tel: 3261-2550.
Estação Cinelândia

Fotos: Divulgação
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Achados & Perdidos
Se você perdeu ou esqueceu algum objeto
nos trens ou nas estações do MetrôRio, entre
em contato conosco pelo número 0800 595
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