Cipatex® apoia 7ª Jornada Educacional de Carreiras e
Profissionais para estudantes de Cerquilho
No próximo dia 16 de agosto, a CIPATEX® em parceria com a PPE Fios e a Secretaria Municipal
de Educação de Cerquilho (SP) realizarão a 7ª Jornada Educacional - Carreiras e Profissões. O
evento visa reunir estudantes, profissionais e empresas para vivências que auxiliem os
estudantes a diminuir conflitos, indecisões e mitos, subsidiando-os com referências para
sentirem-se seguros e menos pressionados no momento da escolha profissional. Por meio de
palestras e visitas aos estandes dos expositores, os estudantes poderão ampliar os
conhecimentos sobre as profissões existentes, caminhos e tendências de mercado, além de
esclarecer dúvidas sobre a rotina acadêmica e no ambiente de trabalho.
Após as palestras, os jovens visitarão a Feira de Profissões e contará com diversos stands de
empresas e Instituições de Ensino que demonstrarão as diversidades profissionais. As palestras
ocorrerão no Teatro Municipal e a feira no Salão São José.
Os alunos interessados deverão se inscrever na própria escola através da doação de um quilo de
alimento não perecível ou doação de materiais de higiene pessoal, como incentivo à
participação em ações sociais. Os itens arrecadados serão doados ao Departamento de
Assistência Social que destinarão os produtos às famílias carentes do município. Visitas a
empresas não tem.
Participarão do projeto, alunos de 9º Ano e de Ensino Médio, de escolas municipais, estaduais e
particulares. A Jornada Educacional também proporcionará aos alunos palestras nas Unidades
Escolares, para consolidar os conhecimentos adquiridos e assim, ter maior segurança no
momento da escolha.
Para o gerente de Gestão e Gente da CIPATEX®, Carlos Roberto Ferreira, apoiar uma ação como
essa é uma oportunidade para a empresa contribuir com a construção de profissionais mais
preparados para o mercado de trabalho e cidadãos mais felizes. “A escolha profissional é algo
muito importante na vida de um jovem e poder contribuir para um processo mais assertivo,
com mais informações e direcionamento é algo que as empresas devem possibilitar, assim,
tanto empresas como sociedade saem ganhando, pela qualidade dos profissionais que serão
formados”, explica. “Além disso, oferecer esse contato dos estudantes com oportunidades de
trabalho e desenvolvimento profissional em nossa região é outro aspecto muito positivo da
ação”, conclui Ferreira.

SERVIÇO:

7ª Jornada Educacional e de Carreiras de Cerquilho
Dia 16 de agosto, das 8h às 21h.
Teatro Municipal de Cerquilho (Palestra “Educação gera conhecimento: Para onde eu vou”, com
sessões às 8h30, 9h30, 13h, 14h30, 19h30) e Salão São José (Feira, das 8h às 21h).

Sobre o Grupo Cipatex®
Há 52 anos o Grupo Cipatex® oferece ao mercado soluções confiáveis e inovadoras em
revestimentos sintéticos e não-tecidos, buscando sempre uma posição de vanguarda, com
responsabilidade social e ambiental. Criada em 1964, a companhia se diversificou
constantemente e hoje conta com uma linha de produtos que atende aos setores de
calçados, piscinas, bolsas e acessórios, utilidades domésticas, construção, móveis,
vestuário, automóveis, esporte e lazer, brindes, material escolar e comunicação visual. Por
essa dedicação tornou-se líder na fabricação de revestimentos sintéticos. Ao todo, a
Cipatex® conta com cerca de 1.400 colaboradores distribuídos em cinco plantas industriais.
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