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TURMA 2019 PARA INSERÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO
Índice de eficiência, que mede o número de jovens que começam em relação aos que
terminam os cursos, é de 86,2%, bem acima da média de 50% do mercado
O IDEBRA, Instituto de Desenvolvimento Esperança Brasil, entidade mantida pela ID Logistics
e que atende jovens e crianças em situação de vulnerabilidade social, realizou em dezembro
a formatura dos alunos capacitados nas áreas de logística, danças urbanas, excel e formação
social. O evento aconteceu na sede da instituição, no município de Duque de Caxias, no estado
do Rio de Janeiro.
Desde 2005, ano de fundação, 2669 jovens e crianças foram atendidas pela entidade.
Indiretamente, o trabalho do IDEBRA chegou a 23.310 pessoas por conta da realização de
eventos, atendimento à família dos jovens, entre outros serviços.
« É um momento bastante importante para a instituição, pois é quando conseguimos ver o
resultado de um ano todo dedicado a capacitar os jovens carentes do Rio de Janeiro e Baixada
Fluminense. É gratificante para nós, que na mesma data em que se comemora o Dia
Internacional dos Direitos Humanos, possamos certificar os nossos alunos e sabermos que isso
irá ampliar as chances de inserção no mercado de trabalho e a geração de renda”, afirma
Jerome Jacek, Diretor Presidente do IDEBRA e Diretor Geral da ID Logistics.
O evento contou com a participação dos diretores do IDEBRA e da ID Logistics Brasil, além de
parceiros.
Na data, também foi realizada a prova para emissão do registro profissional de dança (DRT),
habilitando o aluno como profissional apto para realizar as atividades de instrutor, bailarino e
coreógrafo.
“Esse é um ano de grandes conquistas para a nossa instituição. E os desafios para 2020 são
ainda maiores com os planos de expandir o IDEBRA para outros municípios brasileiros e
mudarmos as vidas dos jovens de áreas com vulnerabilidade social, criando perspectivas para
um futuro mais promissor, afirma Jerome Jacek.
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SOBRE IDEBRA
IDEBRA é uma iniciativa criada por diretores da ID Logistics há 14 anos com o objetivo de abrir
oportunidades de um futuro com mais digno para adolescentes e jovens das comunidades
onde a ID Logistics mantém suas operações no Rio de Janeiro. Uma contrapartida voluntária
da empresa com investimentos de recursos financeiros, humanos e de materiais em prol dos
jovens talentos de comunidades carentes.
SOBRE ID LOGISTICS
O Grupo ID Logistics, dirigido por Eric Hémar, é um dos principais operadores logísticos
internacionais, com um faturamento em 2018 de 1,410 bilhão de euros. Gerencia mais de 300
sites localizados em 18 países representando 5,5 milhões m² operados na Europa, América
Latina, Ásia e África, tendo ao seu dispor 20 mil colaboradores. Com uma carteira equilibrada
de clientes entre o varejo, a indústria, a saúde e o comércio eletrônico, ID Logistics oferece
soluções tecnológicas comprometidas com o desenvolvimento sustentável. A ID Logistics está
cotada no Departamento B do mercado regulado NYSE Euronext de Paris (Código ISIN:
FR0010929125).
Mais informações: (11) 3809-3400 e www.id-logistics.com
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