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Somos uma ONG que escuta, acolhe e desenvolve

pessoas em busca de recolocação profissional ou

transição de carreira.

EDITORIAL

Olá! 

Trago para você o resultado de um trabalho transformador, feito por muitas

mãos e corações, que estão resistindo ao cenário desolador que nosso país, e

mundo, estão enfrentando. No setembro que o IBGE e Ipea apresentaram os

assustadores números do desemprego crescente no Brasil, desejo que esse

relatório seja um suspiro de esperança. 

Entregamos, através do voluntariado e parcerias, a 3ª Semana da Carreira, um

projeto que nasceu em 2020, da necessidade de desenvolver pessoas que

buscam a assistência da OSC Cruzando Histórias. Alcançando o sexto mês de

distanciamento social e, de acordo com o Ipea, vivendo a pior fase de

participação das mulheres no mercado de trabalho nos últimos 10 anos, a CH

colocou no ar quase trinta horas de conteúdo e conversas. 
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CARREIRA

Bia Diniz - Fundadora

Somos uma ONG que escuta, acolhe e desenvolve

pessoas em busca de recolocação profissional ou

transição de carreira.

Sim, conversas. A escuta e o diálogo, são ferramentas de trabalho dentro da

nossa organização. Não há como construir um caminho de progresso, sem a

participação social. E aqui ELAS são a grande maioria. Elas, nós mulheres. Antes

mesmo de ser um espaço de educação baseado no ensinar, somos um espaço

de pertencimento e aprendizagem mútua. 

Deixar crescer e florescer a colaboração, alimentam a nossa coragem para

transformar. 

A Semana da Carreira impulsiona para o mercado, pessoas protagonistas e

conscientes do valor de suas histórias. Nós acreditamos nelas, senão, quem irá?

http://www.linkedin.com/in/biadinizch
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A Semana da Carreira foi lançada em 2020, com o propósito de realizar em poucos dias

uma programação intensa e gratuita de palestras, workshops e rodas de conversa. O

objetivo é estimular o autoconhecimento e desenvolvimento profissional de pessoas

que estão enfrentando o desemprego ou estão em transição de carreira.

O evento foi idealizado em comemoração aos 3 anos de Cruzando Histórias, completos

em 03 de fevereiro. Com o bom resultado, a Semana da Carreira se tornou um projeto,

e com a chegada da pandemia COVID-19, se tornou mais urgente e necessário, assim

migramos para o formato online e oferecemos novas edições em maio e agosto. 
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O PROJETO

"Incrível, merece outras edições."

Grace Kelly  de Santana
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De 3 a 8 de fevereiro, tivemos a 1º edição da Semana da Carreira. Ela

aconteceu em São Paulo, com   9 atividades presenciais ministradas por 11

convidados  e de forma online com 2 palestrantes e 25 mentores, que

colaboram com a realização do evento de forma voluntária.

Recebemos 640  participantes, que avaliaram o evento com nota média de

4,7*. 
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EDIÇÕES ANTERIORES

"A semana da carreira  foi muito boa e produtiva para mim. A sequência das palestras

e dos eventos foi muito bacana."  (Depoimento da 1º edição).

Cacilda Queiroz de Oliveira

*Escala de 1 a 5.



SEMANA DA
CARREIRA

A 2º edição da Semana da Carreira,  aconteceu entre os dias 11 e 16 de maio, e

todas as 14 atividades ocorreram de forma online. Trouxemos 18 convidados, que se

juntaram ao nosso time de voluntários, colaborando de forma empática com a situação

atual.

Recebemos  567 participantes, que avaliaram o evento com nota média de 4,8*.

Acreditamos que essa edição foi essencial para fortalecer as pessoas durante o

distanciamento social.
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Gratidão por tudo que a Cruzando Histórias tem me entregado. As reflexões,

orientações e os conteúdos, estão sendo essenciais para o meu autoconhecimento

e para o meu caminho. (Depoimento da 2º edição).

Tatiana Napolitano
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3º EDICÃO E COMO IMPACTAMOS PESSOAS

Entre os dias 24 a 29 de agosto, realizamos a 3ª edição da Semana da Carreira.

Foram 14 atividades propostas por 24 convidados voluntários. Totalizamos 28

horas de conteúdo, com muita interação, onde pudemos vivenciar a troca incrível de

experiências entre os presentes.

Recebemos 993 participantes, que avaliaram os eventos com nota média de 4,8*.

Centenas de lindos depoimentos nos fazem acreditar que esta edição da Semana da

Carreira cumpriu seu propósito de impactar de forma relevante à todos. 

SEMANA DA
CARREIRA

"Estou amando essa semana inteira com pessoas extremamente empáticas e felizes

que nos mostram de alguma forma que a vida pode ser colorida mesmo quando você
passa dias sem por os pés na rua trancado dentro de casa. Obrigada por cada anjo."

Mirella Cruz



11,9% Empreendendo

56,8% Sem trabalho

31,3% Trabalhando

87,4%

12,5%
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PÚBLICO

"É muito acolhedor saber que outras pessoas pensam e sentem o mesmo que você."

Ewellym Oliveira
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LOCALIDADE

Tivemos

participantes de

23 Estados  e

brasileiros que

moram no

exterior.

"Adorei participar, ouvir e conhecer a Lígia Scalise. Fez muito sentido para mim a

explicação da escrita pelo caminho afetivo e reconhecer o valor da nossa história.

Minha tarde de quarta-feira com certeza foi de muitos aprendizados, também com as

explicações finais da Bia Diniz. Obrigada...obrigada!  Nossa conexão África do Sul e

Brasil cada dia mais intensa. Histórias criam pontes." 

Helen Santos



Autossabotadores: 
Como eles podem impactar sua vida e carreira

Apresentação dos sabotadores segundo a Psicologia Positiva (Shizard

Chamine) e como a reflexão sobre cada pessoa reage a eles pode

favorecer o seu processo de vivência e de enxergar e superar

obstáculos, diminuindo a procrastinação e o que dificulta a jornada de

cada um. 

24 AGO 16H

PROGRAMAÇÃO E IMPACTO
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“Muito legal o tema, bem pertinente com o momento atual. Acredito que essas

pequenas pílulas de motivação diária que a CH está nos proporcionando, estão

motivando e tranquilizando muitos corações aflitos e criando uma grande rede de

apoio.” 

Talita Gomes Pereira da Silva

SILMARA TORREMOCHA

111 

4,8

https://www.linkedin.com/in/silmara-torremocha147/


24 AGO 19H Trabalho e Sofrimento Psíquico: 

Podemos fazer diferente?

Explanação sobre o tema e compartilhamento de experiências para

reflexão conjunta.
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THATIANA CAPPELLANO

Adorei! Trouxe uma ótima reflexão sobre o trabalho, o passado, o presente e o futuro.

Mais ainda, nos fez repensar nossas vidas! Muito obrigada pelo sacode e também

pelas pessoas que falaram das suas experiências, a Bia Diniz foi fantástica. Obrigada

a todos que nos ajudam a continuar nossa trajetória e agora com novas ideias, isso é
motivador.”

Tatiane Araújo

PROGRAMAÇÃO E IMPACTO

71 

4,9

https://www.linkedin.com/in/thatiana-cappellano-5b97387/


Empreender é para todos?

Há anos muitos brasileiros, em especial as mulheres, enxergam no

empreender uma alternativa para gerar renda, trabalhar, ou até, ter maior

autonomia sobre sua vida. Mas, afinal, empreender é ou não um caminho

possível para todos?   Vamos conversar sobre com Luís Coelho e Juliana

Braga, e aprofundar sobre os desafios da vida do empreendedor real,

sem glamour e com raça.
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"Amei a falas, empreendedorismo real! Empreender é para todos e não é,  e a questão

não é dinheiro e sim, estrutura de apoio, emocional e muita resiliência. Gratidão a vcs!

Zuleika Tsutsumi

LUIS
COELHO

JULIANA
BRAGA

BIA 
DINIZ

47
 

4,9 

PROGRAMAÇÃO E IMPACTO

25 AGO 10H

https://www.linkedin.com/in/luis-coelho1/
https://www.linkedin.com/in/julianaleonelb/
https://www.linkedin.com/in/biadinizch/
https://www.linkedin.com/in/biadinizch/
https://www.linkedin.com/in/biadinizch/


Match com você!

Um diálogo sobre a vida e a carreira

Nesta palestra, apresento minha metodologia para desenho de carreira.

O objetivo deste encontro é estabelecer um diálogo para que os

participantes sejam inspirados, reflitam e conheçam exercícios e

ferramentas de autodesenvolvimento que permitem escolhas e tomada

de decisão em momentos de mudar de ciclo, inovar ou fazer uma

transição de carreira.  
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LAIZE BARROS

PROGRAMAÇÃO E IMPACTO

25 AGO 16H

4,8

49

“Foi muito enriquecedor todo o conteúdo abordado. Eu precisava de tais informações

para meu crescimento pessoal e profissional. Muito feliz com todo o diálogo

elaborado durante a palestra e pelos desafios que a Laize propôs.” 

Bruna Pedroza

https://www.linkedin.com/in/laizedebarros/


Painel Diversidade & Inclusão

Roda de conversa sobre diversidade e inclusão no meio corporativo.

Quais são os aprendizados atuais e como deixar o campo do

posicionamento raso, e provocar mudanças sociais. 
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LEILA 
LUZ

JORGETE
LEMOS

GUILHERME
GOBATO

“Escutar vozes que me representam é algo significativo e inspirador, de querer ser

um agente transformador na minha relação pessoal e profissional. A Jorgete é um ser

humano de luz. Através dela consegui conhecer pessoas que compactuam com o

mesmo pensamento, de estimular a luta por igualdade e diversidade. Minha eterna

gratidão!” 

Daielle Pereira 

PROGRAMAÇÃO E IMPACTO

25 AGO 19H

43

4,8

https://www.linkedin.com/in/leilaluz/
https://www.linkedin.com/in/leilaluz/
https://www.linkedin.com/in/leilaluz/
https://www.linkedin.com/in/jorgete-lemos-66576915/
https://www.linkedin.com/in/guifgobato/


O poder da sua história

Minha proposta para essa roda de conversa não é fazer uma palestra,

nem trazer técnicas infalíveis para você decorar e repetir. Esse bate-

papo é um convite para uma ou muitas reflexões sobre:    Quem é você?

  Qual é sua história?   O que você gostaria que os outros soubessem

sobre você? Já te adianto que eu tô aqui para te ajudar a elaborar

perguntas, vasculhar aí dentro, mas as respostas são todas tuas.
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“Adorei. Foi super bacana, é um aprendizado incrível, mudou muito o meu

pensamento!”

Isabela Marina

LÍGIA SCALISE

PROGRAMAÇÃO E IMPACTO

26 AGO 10H

63

4,9

https://www.linkedin.com/in/ligiascalise/


Gestão das Emoções

Workshop para entender como nomear, qualificar e gerir as emoções,

considerando os pensamentos e crenças que as alimentam. Serão dados

exercícios práticos para aplicar no dia-a-dia, para promover mais

inteligência emocional e mais qualidade de vida.
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PAULA ROOSCH

 “Ótima apresentação. Abordou de forma leve um tema que toca fundo. Demonstrou 

que podemos mudar nossos sentimentos e lidar melhor com as emoções. Despertou

reflexões.” 

Marcelo Afonso Domingues

PROGRAMAÇÃO E IMPACTO

26 AGO 16H

71

4,9

https://www.linkedin.com/in/paula-meerholz-roosch-b2536026/


Carreira em Tecnologia:

Quais caminhos?

Roda de conversa entre profissionais da área de tecnologia, sobre os

caminhos possíveis para transição de carreira, e quais as novas

demandas e ofertas da área, que se apresenta como uma das mais

promissoras.
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“Amei o espaço de voz para mulheres, de recortes da diversidade e referência super

fortes!!! Que tenha mais eventos como esse.” 

Mileny Nakahara Correia dos Santos

SILVIA
COELHO

INARAY
SALLES

GUILHERME
BONAROTI

PROGRAMAÇÃO E IMPACTO

26 AGO 19H

60

4,8

https://www.linkedin.com/in/silvia-coelho/
https://www.linkedin.com/in/ina-sales/
https://www.linkedin.com/in/bonaroti/


Finanças Pessoais

Planejamento de Vida - Como a educação financeira pode te aproximar da

realização dos seus sonhos. 
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MIRIAM ASSIS

PROGRAMAÇÃO E IMPACTO

27 AGO 10H

51

4,8

“Gostei bastante do conteúdo, achei boa a explanação. Pena que passou tão rápido,

nem percebi o tempo e acabou. Mas agregou muito e agradeço pela oportunidade de

aprender mais sobre temas importantes.”

Leandro Ferreira

https://www.linkedin.com/in/mirianassis/


Descomplicando o Linkedin

Uma super aula sobre LinkedIn. Você vai aprender tudo que você precisa

e tirar suas dúvidas para aproveitar o melhor dessa ferramenta e já sair

se conectando com empresas e profissionais incríveis!

20

“A Jhenyffer tem uma didática impecável, palavras simples. Agregou DEMAIS! Estou

realmente muito feliz de participar desse evento.”

Caroline do Prado Ruzzon

JHENYFFER COUTINHO

PROGRAMAÇÃO E IMPACTO

27 AGO 19H

4,9

174

https://www.linkedin.com/in/jhenyffercoutinho/


Sem Crachá e com Sentido:

Trabalho e realização

Bia Diniz convida três mulheres que trocaram o corporativo em busca de

uma carreira com mais sentido e impacto social.
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CLARICE
CARVALHO

MARIANA
FISCHEER

BEATRIZ
LACERDA

“Adorei ouvir histórias reais, de pessoas normais, e que fazem a gente saber que é

possível fazer a mesma transição."

 Camila Carvalho

PROGRAMAÇÃO E IMPACTO

28 AGO 10H

4,9

64

https://www.linkedin.com/in/claricecarvalho/
https://www.linkedin.com/in/marifischer/
https://www.linkedin.com/in/beatrizlacerda/


Elevatte: 

Você no controle da sua carreira

Apresentarei o método growth de carreira desenvolvido por mim que

combina técnicas de diversas áreas para empoderar a carreira das

pessoas. Construa sua marca pessoal e use a internet a seu favor. 
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JORGE MALLET

“O que dizer de um profissional que compartilha o saber para ajudar o próximo? Jorge,

parabéns por seu propósito, generosidade, amor pelo que faz e troca. Que incrível!!!” 

Regina Pires

PROGRAMAÇÃO E IMPACTO

28 AGO 16H

5

57

https://www.linkedin.com/in/jorgemallet/


Existe "novo normal"no RH?

Roda de conversa entre especialista de Recursos Humanos,

sobre as mudanças que a área sofreu com a pandemia.
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“Dicas interessantes! As meninas arrasaram.” 

Daniele da Silva

VANESSA
SANTANA

ROSELI
FARIA

TATIANA
NAPOLITANO

PROGRAMAÇÃO E IMPACTO

28 AGO 19H

4,8

68

https://www.linkedin.com/in/vanessa-santana-026a0329/
https://www.linkedin.com/in/roseli-faria-595a5215/
https://www.linkedin.com/in/tatianarnapolitano/


Como ser influencer do seu time

O objetivo do workshop é propor reflexões sobre o que é
ser influenciador (inspirador) e propor um método prático, o

GROW de comunicação.
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“Foi uma palestra cativante, leve e dinâmica. Um assunto muito bem explanado com

grandes pontos de reflexão e direcionamento para ser uma pessoa melhor. Muito

obrigado!” 

Leandro Araújo

NANDO ARRUDA

PROGRAMAÇÃO E IMPACTO

29 AGO 10H

64

4,9

https://www.linkedin.com/in/nandoarruda/


A 3º Semana da Carreira contou com o apoio dos parceiros:

AGRADECIMENTOS SEMANA DA
CARREIRA

https://unidoscarreira.com.br/
https://www.linkedin.com/in/alinelimaressignificadas/
https://aceleradora.glocal.org.br/
https://institutojoule.org/
https://www.facebook.com/kinahgestaodepessoas/
https://www.linkedin.com/company/engajafro/
https://www.instagram.com/secandidatemulher/
https://midiamor.com.br/
https://www.jorgetelemos.com.br/
https://www.linkedin.com/in/guifgobato/
https://www.instagram.com/haiafrica/
https://gfai.com.br/
https://www.linkedin.com/company/elasprogramam/
https://www.linkedin.com/company/brf/
https://elevatte.me/
https://www.facebook.com/clubedaquerida/
https://www.linkedin.com/company/empreendea%C3%AD/
https://www.comunicagem.com/
https://innovarejr.com.br/
https://www.linkedin.com/company/planilhas-de-pretos/
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IMPACTO SOCIAL DAS 3 EDIÇÕES SEMANA DA
CARREIRA

"Participo da Cruzando há dois anos, e posso afirmar: Não é sobre números. Somos

pessoas únicas, sentimos a valorização, o carinho e a preocupação com cada um que

busca a ONG. Já me recoloquei, me tornei doadora, e hoje estou empreendendo. Tudo

isso foi possível a partir da CH."

Aline Ribeiro

2.200 4,8 91h 82
participantes

86,5% mulheres
satisfação conteúdo voluntários



A Cruzando Histórias atua com pessoas e

organizações que querem transformar o

mercado de trabalho através de

experiências significativas de troca e

aprendizados, tanto para seus

colaboradores como para a sociedade.

Junte-se a nós! 

SEMANA DA
CARREIRAQUERO APOIAR

E-mail comercial: parceria@ch.org.br
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Propor parceria Quero doar

https://www.cruzandohistorias.org/apoie-nossos-projetos
https://bit.ly/doacao-ch


ch.org.br

REALIZAÇÃO

BIA DINIZ IVO RAMALHO MAIARA CARDOSO

COORDENAÇÃO E PRODUÇÃO

https://www.cruzandohistorias.org/
https://www.linkedin.com/in/biadinizch/
https://www.linkedin.com/in/ivoramalhos/
https://www.linkedin.com/in/maiaracardoso/

