
“Nós da Janiz nos engajamos nos projetos sociais de 
nossos clientes e, no Grupo Dimed, temos o Projeto 
Pescar, que na sua essência prega esta máxima 
inteligentíssima, que é de ensinar a pescar, ao invés 
de dar o peixe. 
Isto é tudo na formação do caráter destes jovens. 
Colaboramos com nosso serviço de transportes, 
levando os participantes do programa nos eventos 
fora da Unidade. Somos convidados para as 
certificações e me emociona ver os jovens com 
conhecimento em uma profissão, no relacionamento 
empresarial e com a autoestima elevada. Que bom 
ver que é possível, basta as pessoas quererem!”

JAIRO RONI SANTOS 
Apoiador da Unidade   
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INICIAÇÃO PROFISSIONAL EM 
Vendas e Atendimento ao Cliente

Relacionamento com a Rede de Atendimento 

GRUPO DIMED - ELDORADO DO SUL- RS
PARCEIRO DO PROJETO PESCAR HÁ 11 ANOS

      98,19 %  Frequência média
              163   Jovens Egressos
     87,50 %   Empregabilidade

Atenção e carinho não custam nada e os 
jovens da Unidade Projeto Pescar Grupo 
Dimed demonstraram isto em uma ação 
realizada no Pão dos Pobres. A educadora 
social, Niura Machado, conta que a turma 
escolheu o local e as atividades oferecidas 
para as crianças de 6 a 11 anos de idade: 
“O retorno da turma foi maravilhoso e eles 
ficaram muito felizes em ver que os seus 
gestos tornaram o ambiente mais alegre.”
Foram realizadas atividades de pintura 
facial, desenho, brincadeiras e esporte para 
mais de 100 crianças.

O Grupo Dimed é composto pelas empresas 
Dimed S/A, Rede Panvel de Farmácias e 
Laboratório Industrial Farmacêutico (Lifar). 
Temos um total de 6.000 colaboradores. A 
empresa implantou a primeira turma de 
jovens aprendizes em 2006 e desde então 
vimos implementando a parceria. Nossa 
intenção é contribuir para o progresso 
pessoal e profissional dos jovens.
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