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“Faz três anos que trabalho na mesma empresa, meu 
primeiro emprego de carteira assinada, e o que me fez 
ficar até hoje aqui foi a vontade de buscar e compartilhar 
sempre novos conhecimentos. Muito do que conquistei foi 
a soma do que já possuía com o que aprendi no Projeto 
Pescar, como ter boa convivência com os colegas, dar e 
receber feedback e poder implantar coisas novas para 
trazer melhorias. Fui promovido de cargo duas vezes, 
comecei como auxiliar de linha de produção e hoje 
trabalho na administração, com controle de notas fiscais. 
Tudo isso pela capacidade de me adaptar e sempre 
fazendo o meu melhor, indiferente de alguém estar 
observando. O Pescar foi muito importante na minha vida 
e isso me ajuda a ser um bom profissional.”
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INICIAÇÃO PROFISSIONAL EM 
produção industrial

Gestão de voluntários

Kimberly clark - eldorado do sul - rs
PARCEIRA DO PROJETO PESCAR HÁ 3 ANOS

    99,38 %  Frequência média
                45 Jovens Egressos
   93,75 %   Empregabilidade

No Dia do Voluntariado foi realizada uma 
sensibilização com os voluntários para 
fortalecer o seu papel com os jovens do 
Projeto Pescar e na sua vida profissional e 
pessoal. Cada voluntário recebeu uma carta 
personalizada, escrita por um jovem de 
alguma das turmas em que ele realizou 
atividades, descrevendo a realidade que o 
adolescente tinha naquele momento e 
destacando o quanto a sua atitude somou 
na sua história de vida. A ação uniu mais de 
62 jovens e 60 voluntários causando um 
reconhecimento do trabalho, do impacto na 
vida de cada jovem e o quanto os dois 
papéis são importantes para o seguimento 
desse projeto social. 

Há 22 anos, a Kimberly-Clark Brasil conquista
diariamente milhões de brasileiros com seus
produtos de alta tecnologia e qualidade no
setor de bens de consumo e cuidados com a
higiene. Hoje, são cinco mil colaboradores 
trabalhando nas unidades
Eldorado do Sul/RS, Correia Pinto/SC,
Camaçari/BA, Suzano e Mogi das Cruzes/SP e 
no escritório/SP.
Em São Paulo, capital, fica a área
corporativa da empresa. As principais
categorias comercializadas no país são:
Papel higiênico e lenços umedecidos Neve, 
Scott cuidados com a casa, fraldas Huggies,
roupa íntima descartável Plenitud,
absorvente Intimus, lenços umedecidos
Baby Wipes, lenços de papel Kleenex e a
linha Kimberly-Clark Professional
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