
CARLOS EDUARDO DANTAS
Egresso da 10ª turma

79

A Metso é lider mundial nos setores de 
mineração, agregados, reciclagem, petróleo 
e gás, papel e celulose e indústrias de 
processo. Hoje, conta com aproximadamente 
1.200 funcionários alocados em Sorocaba/SP, 
Belo Horizonte/MG, Parauapebas/PA e outras 
regiões do país.

Dirigente: Pedro Maximino Conceição Macedo
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INICIAÇÃO PROFISSIONAL EM 
Manutenção Mecânica Industrial

RELACIONAMENTO COM EGRESSOS

METSO - SOROCABA - SP
PARCEIRA DO PROJETO PESCAR HÁ 26 ANOS

           99,95 %  Frequência média
                    494  Jovens Egressos
          86,67 %   Empregabilidade

A Unidade promoveu um grande piquenique 
no encontro de egressos do Projeto Pescar. 
As turmas de 2014, 2015 e 2016 foram 
recepcionadas pelos jovens da turma de 
2017, envolvidos no planejamento e 
execução do evento, por voluntários e 
padrinhos dos setores. A voluntária Cristina 
Hayashida trouxe aos participantes uma 
reflexão sobre determinação diante dos 
desafios da vida. 
Esse momento propiciou a análise crítica 
sobre o real impacto e transformações que o 
Projeto Pescar trouxe, tanto no trabalho 
como em suas relações na vida social e 
familiar – o que consiste o objetivo final do 
programa.

“No Projeto Pescar notei que tinha aptidão e interesse por 
ciências exatas e comecei a projetar meu futuro e a dar 
forma aos meus sonhos. Concluído o curso, passei por 
uma seleção para aprendiz de mecânica na Metso. Foi 
uma etapa de muito aprendizado e resolvi seguir na área 
e estudar engenharia. Após mais provas e seleções 
ingressei na graduação e me tornei estagiário na 
empresa. Foram cinco anos de muito estudo e dedicação 
e não me arrependo, apesar de momentos de dificuldade 
eu estava certo do que buscava. Desejava ser um bom 
profissional e me empenho todos os dias a isso. Depois 
de concluir o estágio fui efetivado como desenhista. Hoje, 
trabalho como engenheiro na engenharia de projetos da 
Metso e amo o que faço. Meu trabalho é dinâmico e me 
motiva a ser melhor cada dia.”  
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