
Aline Aguiar
Uma inspiração.

De vida, de responsabilidade
social, de empoderamento.
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Aline Aguiar
A 2ªmulher negra
a ocupar a bancada
do Jornal Nacional

Especialista em Direitos
Humanos, Mestre em Estudos
de Linguagens, apresentadora
do MGTV e âncora do jornal
Bom dia Brasil.

Mestre em Estudos de Linguagens e

Repórter com passagem pela Globo

News, atuante em grandes

coberturas jornalísticas, como os

rompimentos das barragens da

Samarco, emMariana e, da Vale,

em Brumadinho.

Aline Aguiar é uma inspiração.

De vida, de responsabilidade social,

de afirmação negra, diversidade,

inclusão, empoderamento – conceitos

que ela traz em sua palestra e que,

não por acaso, chama-se ”Seja a

Mudança que você espera ver no

mundo” onde sua fala potente

reverbera superação, de obstáculos,

preconceitos e vulnerabilidades.

Sobre
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Palestras 03Seja a Mudança
que você espera
ver nomundo

É com otimismo que Aline

Aguiar fala em sua crença na

mudança e no futuro.

Para ela é preciso encorajar as

pessoas para que se aceitem

mutuamente e vivam de acordo

com seus valores e ideias.

Uma reflexão para que você

possa ser você. Para viver com

coragem e assumir o

protagonismo das mudanças

que você espera na sua vida e

na sociedade.

02Vulnerabilidade
e Coragem

É com otimismo que Aline Aguiar

fala em sua crença namudança e

no futuro. Para ela é preciso

encorajar as pessoas para que se

aceitemmutuamente e vivam de

acordo com seus valores e ideias.

Uma reflexão para que você

possa ser você. Para viver com

coragem e assumir o protago-

nismo dasmudanças que você

espera na sua vida e na

sociedade.

01Caminhos para
um futuro inclusivo

Uma empresa diversa e inclusiva

reconhece sua responsabilidade

em quebrar vieses e permitir que

todos colaboradores se sintam à

vontade para ser quem realmente

são.

Nesta palestra, serão discutidos

caminhos a partir de diferentes

visões demundo.

Temas de
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Comercial
Contato
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