
Empresas formam cerca de 240 jovens em dezembro 

Desse total, 80% sairão das salas de aula com a possibilidade de uma vaga no mercado de 
trabalho. 

A conclusão de um curso de introdução ao mercado de trabalho é uma etapa muito importante 
na vida de muitos jovens de baixa renda. Para boa parte deles a capacitação profissional pode 
ser uma credencial para a tão sonhada oportunidade no mercado e a possibilidade de um 
futuro melhor. Por meio do Formare, projeto da Fundação Iochpe de educação profissional 
para jovens de baixa renda, muitas empresas têm contribuído para que essa possibilidade seja 
estendida a diversos adolescentes.  

Uma fase importante desse processo acontece em dezembro, com a capacitação profissional 
de cerca de 240 jovens de baixa renda para os cursos de: operadores metalúrgicos e serviços, 
assistente de produção e montagem mecânica, auxiliar de produção e logística, entre outros. 
Os adolescentes terão a oportunidade de receber os certificados justamente das empresas que 
acreditaram neles - Arteb, Delphi, Dana, Lear, Siemens, Aché, Coteminas, Satipel, Bosch, 
Nívea e Intermarine. A maioria desses jovens, em torno de 80%, sairão das salas de aula com 
a possibilidade de uma vaga no mercado de trabalho. 

Todas as empresas que firmam parceria com o Formare mantêm, em suas unidades, espaços 
dedicados à capacitação dos jovens. Os formandos recebem certificados emitidos pela 
Universidade Tecnológica Federal do Paraná e reconhecidos pelo MEC (Ministério da Educação). 

“Além de beneficiar os jovens, a empresa parceira ainda melhora seu clima organizacional ao 
incentivar a atividade voluntária entre seus colaboradores, que atuam ou que podem atuar 
como educadores voluntários em sala de aula”, explica Beth Callia, coordenadora geral do 
Formare. 

Números Formare | Escolas: 79 | Empresas parceiras: 50 | Cursos: 64 | Alunos em formação: 
1.480 Educadores voluntários atuando: 4.000 | Cobertura nacional: 55 municípios em dez 
estados do Brasil. 

Uma escola na Argentina - Perfil do aluno: Para ser aluno o jovem deve ter entre 15 e 17 anos, 
cursar, no mínimo, o último ano do ensino fundamental, ter renda per capita familiar inferior a 
meio salário mínimo e não ter tido acesso a cursos profissionalizantes.  

REDE de empresas parceiras Formare.: ACHÉ • AFFINIA • ALSTOM • AMSTED MAXION • 
ARTEB • ARVINMERITOR • BARDELLA • BEHR • BOSCH • CONPACEL • CONSÓRCIO MODULAR 
• CONTINENTAL • COTEMINAS • DANA • DELPHI • DHL • EATON • ELEKTRO • ERICSSON • 
EQUIPAV • FEDERAL MOGUL • GRUPO FLANEL • GRUPO ULTRA • INTERMARINE • KNORR-
BREMSE • LEAR • MAGNETI MARELLI • MAHLE • MANGELS • MAXION • MEXTRA • MILENIA • 
MUELLER • MWM-INTERNATIONAL • NÍVEA • PLASCAR • PELZER • PEUGEOT-CITROËN • 
SANTOS BRASIL • SATIPEL • SCHAEFFLER GROUP • SIEMENS • SOGEFI • SUZANO • SYL • 
VIDEOLAR • VOITH • ZF SACHS. 
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