
 

Pais e filhos assistem juntos a aula magna do curso de 
profissionalização da Eldorado Brasil: Astronauta brasileiro faz  
a palestra de encerramento para 600 ‘alunos’  

 

 

Em uma ação pioneira no setor, a Eldorado Brasil 
realizou em Três Lagoas (MS) a aula magna do curso 
de profissionalização em celulose e mecânica 
industrial do programa “Minha Primeira Profissão”. O 
evento, realizado na noite de terça- feira (30/11), teve 
como convidados principais cerca de 400 pais e 
responsáveis pelos 190 alunos selecionados. Juntos, 
pais e filhos assistiram à primeira aula do curso, onde 
foram apresentados temas como: mercado de 
celulose, origem da matéria prima, funcionamento da 
fábrica e oportunidades de desenvolvimento 
profissional. O astronauta brasileiro, Marcos Pontes, 
proferiu a palestra de encerramento da aula magna. 
  
“O objetivo principal desse evento foi reforçar na 
prática o compromisso de desenvolvimento 
profissional que a Eldorado Brasil assumiu com a 
comunidade da região de Três Lagoas. As pesquisas 
comprovam que a presença e apoio dos pais é um 
fator que amplia as chances de sucesso dos filhos na 
fase de estudos. Durante a duração do programa 
‘Minha Primeira Profissão, que é de 14 meses, essa 
jornada de aprendizado será dupla – ensino médio e 
profissionalizante – daí a importância de os pais 
reforçarem o apoio aos filhos nesse período. De forma 
indireta, eles também são ‘alunos’ do curso”, afirma 
Guilherme Araújo, gerente geral da Eldorado Brasil. 
  
Desenvolvido em parceria com o Senai, o programa 
“Minha Primeira Profissão” faz parte das ações  

 

previstas no Programa Básico Ambiental da 
EldoradoBrasil. “Nesse caso decidimos ir além do que 
estava previsto no programa”, explica Maria de Fátima 
Garcia, coordenadora de RH da Empresa. “A escolha 
do público jovem, estudantes do ensino médio, que 
devem completar 18 anos até o final de 2012, não foi 
aleatória. Detectamos que a região precisa antecipar a 
formação de profissionais do setor industrial e, ao 
mesmo tempo, os jovens que entram para o mercado 
de trabalho fazem isso sem preparação, daí a decisão 
de oferecer uma profissão para esse jovem. Se ele 
não for aproveitado no quadro de profissionais da 
Eldorado, com certeza será aproveitado por outras 
indústrias que estão se instalando na região.”, 
completa. 
  
“ O ensino proposto pela Eldorado e pelo Senai tem 
um padrão nacional e é equivalente ao oferecido pelas 
melhores instituições de ensino do País”, afirma 
Cleiton de Jesus, consultor de RH da Empresa. “Por 
esse motivo queremos reforçar o compromisso com os 
alunos e pais. Para que aproveitem a oportunidade. 
Tenho certeza de que o maior desejo de todos os 
participantes do programa “Minha Primeira Profissão” 
– Empresa, alunos e pais – é chegar ao final do curso 
com 190 alunos formados com excelentes notas de 
aproveitamento.  
  

 
  
Esse é o desafio que a área de recursos humanos da 
Empresa quer para 2012: dificuldade para selecionar 
os melhores, pois todos estarão preparados para 
trabalhar na maior fábrica de celulose do mundo”. 
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