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“Ser voluntário no Projeto Pescar Braslumber foi 
uma experiência na qual pude exercitar meu 
dever cívico e contribuir com a formação de 
jovens da nossa comunidade. Enquanto 
profissional, pude dividir com eles as vivências 
de um ambiente de trabalho, noções e conceitos 
básicos das melhores práticas de mercado, para 
que eles possuam um início de formação 
profissional adequada e estejam preparados 
para o mercado de trabalho, podendo, se houver 
oportunidade, iniciar esta jornada dentro da 
nossa empresa.”

A Braslumber é uma empresa do setor 
madeireiro que trabalha no beneficiamento 
da madeira de pinus. Desde 2003, gera 
produtos de alta qualidade para 
acabamentos na construção civil, utilizando 
madeiras com a certificação de manejo 
florestal. Acompanhando as tendências de 
mercado, a empresa investe no 
aperfeiçoamento da tecnologia, dos serviços 
e principalmente das pessoas, visando 
encontrar uma perfeita harmonia, sendo 
socialmente justa, economicamente viável e 
ambientalmente correta.

Dirigente: Armando Jose Giacomet
Articuladora: Cristiane Ribeiro Alioto
Educadora Social: Ana Paula de Carvalho
Voluntários: 32
Apoiadores da Unidade: Vinsa, Sodexo, Panificadora Mais Ki Pão, 
Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - Senai - Unidade de
Telêmaco Borba/PR e Winner’s

INICIAÇÃO PROFISSIONAL EM 
PROCESSOS INDUSTRIAIS

RELACIONAMENTO COM EGRESSOS

braslumber - telêmaco borba - pr
PARCEIRA DO PROJETO PESCAR HÁ 11 ANOS

             100 %  Frequência média
                 267   Jovens Egressos
        92,31 %   Empregabilidade

A Diretoria Industrial e Financeira da 
empresa participou do encontro de 
egressos, motivando-os e orientando-os 
com relação ao mercado de trabalho. Houve 
espaço para depoimentos e troca de 
informações entre os participantes, 
propiciando um ambiente onde pudessem 
colocar suas vivências antes, durante e 
depois do Projeto Pescar.
Surgiram dúvidas com relação ao melhor 
caminho a seguir, pois ao procurar um 
emprego ou recolocação, começam as 
incertezas sobre o que fazer. Foi trabalhada 
com o grupo a importância de buscar a 
felicidade e que a vida não se resume ao dia 
de hoje. A mensagem final foi: vivam 
intensamente, a começar pelas escolhas, se 
apaixonem, sejam seres humanos melhores 
e profissionais naquilo que se identificarem.
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