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“Eu não tinha noção de como funcionava o mercado 
de trabalho, não sabia nem que profissão pretendia 
seguir. Depois que ingressei no Projeto Pescar, tive 
um outro olhar, era como ter problemas de visão e 
colocar óculos pela primeira vez. 
Conquistei meu primeiro emprego e o que eu 
aprendi durante um ano, eu estou colocando em 
prática, tanto no lado pessoal como no profissional. 
Se fosse para descrever o "Projeto Pescar" em uma 
só palavra, seria "Transformação".
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Márcia Beloti e Sidnéia Raful
Educadora Social:
Monique Macedo Otsuka Torii
Voluntários: 111  
Apoiadores da Unidade: Multi Tec, MGY e Suzantur INICIAÇÃO PROFISSIONAL EM 

produção industrial

relacionamento com egressos

Kimberly clark - SUZANO - sP
PARCEIRA DO  PROJETO PESCAR HÁ 4 ANOS

       99,83 %  Frequência média
                 74   Jovens Egressos
      78,57 %   Empregabilidade

Os Egressos da Unidade são estimulados a 
serem voluntários do Projeto Pescar. Além 
disso, todo o processo de divulgação das 
vagas nas escolas, na etapa da composição 
de turma, e acompanhamento inicial é feito 
por eles.
Semestralmente, ocorre um encontro 
presencial e nos processos seletivos abertos 
pelas empresas, eles são chamados a 
participar, até como uma forma de treinar o 
desempenho  e a desenvoltura durante as 
entrevistas.

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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