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Indicação de Filme

Páscoa
A Páscoa pode ter muitos significados, dependendo
do ponto de vista. E para os nossos repórteres aqui
da Cal, o que será que eles pensam sobre?
Vamos conferir:

Sinopse:
"Onde nasce a Esperança" é uma história
inspiradora sobre encontrar a redenção
por meio da amizade, da esperança e do
amor. Calvin Campbell é um ex-jogador
profissional de beisebol, que enfrenta as
dificuldades que a vida trouxe para ele.
Sua vida ganha um novo significado
quando ele conhece Produce, um jovem
com Síndrome de Down, que trabalha na
mercearia local. Conforme essa amizade
evolui, Calvin é lembrado de que, às vezes,
a esperança pode surgir no lugar mais
inesperado.

"Páscoa é, família Especial e
mágica"
"É a Ressucitação de Cristo"
"Páscoa é para Todos"
"Dia do pai, que era um ser
iluminado e de ganhar ovos de
chocolate"
"Faz pensar como surgiram
os ovos de páscoa "
"Tem pessoas felizes porque
recebem ovos de chocolate, e
pessoas que não se interessam, é
de cada um"

Pensamento dos Repórteres sobre o filme :

"Ver as pessoas além da
deficiência"

"Ele foi aceito como ele era"

"Mostrou a sua capacidade
para fazer as coisas"

"Uma reflexão sobre a força
que teve para lutar na vida"
"A amizade deles foi muito
bonita, pois ambos se ajudaram"
"Mostrou que quem tem
problema também pode
trabalhar"

"A pessoa com
deficiência olhava a vida
com amor"

Quem somos

REFLEXÃO
Maria de Fátima O. II
Repórter
Paciência
" A coisa mais difícil do ser humano é conseguir se
adaptar na vida, esperar é uma coisa que a gente
sofre muito, não sabemos aguardar, mas a inércia
é bíblica, devemos ter uma coisa que se chama fé,
temos que pôr para fora porém precisamos da tal
paciência, precisamos muito de Deus para nos dar
sabedoria.
Essa paciência só Deus pode nos dar, acho que a
gente é tão cego que não à vemos.
Saber esperar é divino,
fé esperança e sabedoria
sempre".

A partir desta ediçao apresentaremos os setores que fazem
parte desta grande familia que somos.

O setor que iremos conhecer é o Departamento Pessoal:
Composição da
O que é feito no Setor:
Equipe:
R: O Departamento pessoal é responsável
R: Hélio (Coordenador)
por toda burocracia que envolve uma
Volnei (Assessor de DP)
relação de trabalho. As principais
Tânia (Analista de DP)
atividades são:
Andrea (Assistente de
Efetivação do contrato de trabalho;
Benefícios)
Administração do ponto e jornada de
Viviane / Fabiana (
trabalho;
Assistentes de DP
Gestão de benefícios;
Marcio (Auxiliar de DP) Controle de férias, afastamentos e licenças;
Bruna ( Recepcionista) Processamento de folhas e pagamento de
Emanuely (Aprendiz)
salários;

Quais as diferenças
entre o DP da Cal e de
outras Instituições:
R:Por se tratar de uma
área que trabalha com
base em legislação
trabalhista não há
diferença.

Efetivação do processo de demissão.
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