
RHUAN GOMES TELES 
Egresso da 3ª turma e auxiliar
de ferramentaria na HERC 
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‘‘Tive a oportunidade de fazer o Projeto Pescar, e isto 
foi muito importante para mim. Em 2016, ao término 
do curso, tive uma mistura de sentimentos: 
felicidade, nervosismo, ansiedade por uma 
oportunidade no mercado de trabalho. Hoje, atuo na 
Ferramentaria da HERC. Tive a oportunidade de 
conhecer a rotina de um profissional no ambiente 
corporativo, que ao mesmo tempo nos guia, dando a 
oportunidade de praticar. Achei um caminho a seguir 
para meu futuro, pois apostaram em mim e 
continuam contribuindo para minha formação 
profissional, além do meu desenvolvimento na área.’’

Constituída em bases sólidas de qualidade e 
credibilidade, a Indústria de Plásticos HERC, 
fundada em 1963, tem o pioneirismo como 
marca na sua história, sendo a primeira 
indústria do país a fabricar torneiras 
plásticas. A cultura da Herc, sua essência, 
seu DNA corporativo, reside na valorização 
das competências, das habilidades, da 
inovação e da criatividade.

Dirigentes:
Roni Braun e Rubimar Gehlen da Silva
Articuladora: Rita de Cassia Conceição Martins
Educadora Social: Morgana Leal da Silva
Voluntários: 26
Apoiadores da Unidade: Alimentta, Cenci Segurança, Fabesul, 
Plásticos Negrinho, Transpinho e Unidesign INICIAÇÃO PROFISSIONAL EM 

Produção Industrial

Gestão de voluntários
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PARCEIRA DO PROJETO PESCAR HÁ 4 ANOS

       99,98 %  Frequência média
                 58   Jovens Egressos
            80 %   Empregabilidade

Todos os voluntários são convidados a 
participar do processo de constituição da 
turma. Com a turma formada, a Unidade 
apresenta em um café com os voluntários, o 
perfil dos jovens, com os principais desafios 
e particularidades. Além disso, durante o 
ano, os profissionais orientam os jovens 
para o desenvolvimento no ambiente 
empresarial e ficam atentos aos potenciais 
talentos para a empresa. Toda contribuição 
voluntária é de suma importância para a 
consolidação deste projeto.
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