
 MARTA BIANELLY
Tarde de Segunda, pensamentos a milhão, medo de ter desaprendido
como me portar numa entrevista, medo de ter molho de macarrão na
camisa, medo de ninguém gostar de mim...batalhão de candidatos:
eram 5, batalhão de gestores: eram 3, batalhão de pensamentos:
"como alguém vai aceitar uma dona de casa que exerceu por 2 anos a
função apenas e exclusiva de mãe?", " será que sei voltar pro
mercado de trabalho?", será que vão perceber que sou recentemente
divorciada e me acharem triste? ou coitadinha?", " eu não sou nada
disso Marta",  vai e seja você e assim fui. Bombardeio de perguntas e
sensações de ter  respondido tudo errado! e hoje,,2 anos depois, faço
parte do maior time de estrelas da empresa (é assim pra mim),
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Entreguei 4 metas, conquistei meu espaço, aprendi na marra a lidar
com tudo que envolve tantas e tantas dificuldades dessa área. Voltei
a estudar e ainda assim fui promovida no meu primeiro emprego:
passei de "mamãe" à "essa é a minha MÃE"!
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ALINE MEZZOMO
“Bom, assim como alguns voos, nossa vida também passa por momentos
turbulentos. Passei por alguns momentos difíceis, comecei a trabalhar e
morar sozinha desde muito nova e nunca tive oportunidades e nem
condições financeiras de terminar meus estudos. Recentemente passei por
mudanças e experiências novas em minha vida, perdi um emprego de
muitos anos e  aí, quando parecia que eu estava em queda livre, surgiu a FSG
Caxias, do Grupo Cruzeiro, em minha vida! Iniciei trabalhando no setor
comercial como promotora externa, contratada temporariamente por 3
meses. Depois de 2 meses atuando em ações e muitos atendimentos, tive a
notícia de que seria efetivada! Fiquei  muito feliz e surpresa, e mais feliz
ainda porque sendo efetivada ganharia a bolsa para estudar. A Cruzeiro
literalmente deu um Up em minha vida, quem diria depois de dez anos longe
da vida escolar, eu iria poder iniciar uma graduação, no curso que sempre
sonhei: Jornalismo! Ao longo desse 1 ano na Cruzeiro, que completo agora
em dezembro, me desenvolvi muito, tive oportunidade de fazer muitos
contatos, fiz diversos cursos de qualificação e agora estou prestes a iniciar
uma outra graduação na modalidade EAD, em Gestão Pública. Decolei sim, e
em 1ª classe com a Cruzeiro, e tenho certeza que o destino será muito
melhor do que já imaginei!”
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JUSCELINA BARBOSA
“Hoje em 2019, tenho 31 anos, mãe de 5 filhos e muita vontade de crescer! Sou
de origem humilde, sempre tive que trabalhar muito para conquistar os meus
objetivos. Agarrei com todas as forças as oportunidades que me foram
oferecidas no decorrer desses anos pelos meus superiores, me formei,
comprei casa, carro, cirurgia estética entre outros. Realizando sonhos os meus
naturalmente estão sendo realizados. Decolei no comercial do UDF no ano de
2016 como Consultora Comercial, durante esse período foi trocado a gestão
duas vezes, onde no ano de 2018 subi para cargo de Analista Pleno e em 2019
alcancei mais um patamar nesse voo para Analista Sênior. Hoje supervisiono
uma equipe de 10 pessoas, onde todos dias apreendemos juntos e vivemos um
voo extraordinário que é trabalhar no Cruzeiro do Sul. Não foi somente a vida
de pessoas ou a minha vida que decolou nesses anos, os resultados de nossa
instituição pegaram o mesmo voo, entre altos e baixos e muita turbulência
conseguimos controlar chuvas e tempestades lembrando que um avião decola
contra ao evento e não com ajuda dele, assim prevalecendo nossos resultados
positivos que entregamos com muito trabalho e dedicação. A cada voo estou
mais certa do que eu quero para minha vida pessoal e profissional. O meu
maior foco e incentivar novos passageiros para esse voo, mostrando como o
horizonte fica mais lindo aqui de cima.
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