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A CVG – Companhia Volta Grande de Papel 
utiliza desde o século passado o papel tissue 
(descartável), hoje o principal produto 
comercializado pela empresa. Com mais de 
75 anos de atuação, a CVG sempre buscou a 
excelência na produção de papéis 
descartáveis, em cujo cenário se destaca 
através de seus conceituados produtos com 
as marcas Tenderly, Bob, Classé e Clarys. 
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INICIAÇÃO PROFISSIONAL EM 
processos industriais

RELACIONAMENTO COM A REDE DE ATENDIMENTO 

companhia volta grande de papel - rio negrinho - sc
PARCEIRA DO PROJETO PESCAR HÁ 7 ANOS

         98,98 %  Frequência média
                 100   Jovens Egressos
            100 %   Empregabilidade

A Unidade participou da mobilização 
realizada pelo Centro de Referência de 
Assistência Social, com o objetivo de 
preparar a comunidade para a Conferência 
Municipal de Assistência Social.
Após essa atividade foi proporcionado três 
aulas para a turma sobre a rede de 
atendimento e suas ações. Com essa 
vivência foi criado um espaço de 
conhecimento e encontro para que os 
jovens pudessem compartilhar experiências 
na prática da cidadania, assim como 
proporcionar a dimensão concreta e a 
importância do funcionamento das 
conferências.
Além da preparação, os jovens participaram 
de uma sessão da Câmara de Vereadores de 
Rio Negrinho, bem como da Conferência 
Municipal de Assistência Social. Esses 
momentos foram muito significativos para 
os jovens.

“Se o lema do Projeto Pescar é atitudes que 
transformam vidas, posso dizer que a minha já foi 
transformada. Além de todo o conhecimento adquirido, 
cresci muito como pessoa. Sei que a vida é feita de 
etapas, e com muito orgulho e alegria posso dizer que 
essa experiência fez parte da minha, me ajudando e 
abrindo a minha mente. Hoje, sou capaz de formar uma 
opinião, questionar e refletir antes de tomar decisões. 
Durante as atividades conheci a área de engenharia 
química, que agora é um sonho, mas sei que sou capaz 
de realizar. Em 2018, inicio meu caminho no mercado de 
trabalho, estudarei no SENAI e serei jovem aprendiz na 
Cahdam Volta Grande. Gratidão é a palavra que uso 
para finalizar.”
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