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Estrangeiros do 3M Impact fazem trabalho voluntário
em Campinas
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Grupo é formado por 12 funcionários da multinacional de 9
nacionalidades; três instituições da região serão beneficiadas
Inglat erra, África do Sul, Coreia do Sul, Alemanha, Panamá, Canadá, Sri Lanka, Finlândia e Aust rália. Não, não est amos falando
de Copa do Mundo. Esses são países de origem de um t ime do bem da mult inacional 3M que acaba de chegar em Campinas
para realizar t rabalho volunt ário em t rês inst it uições da região. São t odos part icipant es do programa 3M Impact que incent iva
o uso de conheciment os e habilidades dos funcionários para solucionar problemas em missões volunt árias pelo mundo.
Vindos de unidades da 3M de 10 países diferent es, no dia a dia eles t rabalham nas áreas de vendas, market ing, jurídica,
manufat ura, serviço t écnico, pesquisa & desenvolviment o ou engenharia. Ao t odo, os est rangeiros vão ficar 15 dias no Brasil.
Eles est ão divididos em grupos que serão volunt ários nas seguint es inst it uições: Associação Cornélia, que at ua na
reabilit ação psicossocial de 300 pessoas com t ranst ornos ment ais e dependência química; na Fundação Eufrat en, que
promove educação para 600 pessoas, ent re crianças, adolescent es e famílias em áreas de alt a vulnerabilidade social; e do
Serviço Social Nova Jerusalém, inst it uição que prest a assist ência social a 520 crianças e adolescent es carent es.
O programa beneficia t odos os envolvidos: comunidade, funcionários part icipant es e a 3M. Em 2017 ocorreu o pilot o do
projet o com funcionários de diversas part es do mundo que at uaram como volunt ários em projet os na Malásia, Indonésia e
Viet nã. Est e ano, 3M Impact t erá missões em quat ro países com subsidiárias da empresa – China, África do Sul, Índia e Brasil.
Para a edição 2018 foram mais de 800 inscrições de 60 países e 50 funcionários escolhidos. Os int eressados precisavam t er
pelo menos 2 anos na empresa e passaram por um rigoroso processo selet ivo.
“É um programa de desenvolviment o pessoal, que proporciona uma vivência em out ro pais, resolvendo problemas sociais,
compart ilhando seus t alent os e conheciment os para ajudar a fazer a diferença, além de est imular a criat ividade e o t rabalho
em equipe”, det alha Mara Fioravant e, president e do Inst it ut o 3M. Pela primeira vez um brasileiro foi selecionado: Fernando
Almeida, do depart ament o de Relações Governament ais da 3M do Brasil, vai à China em agost o para at uar como volunt ário
em inst it uições sociais do país.
So bre o Instituto 3M
O Inst it ut o 3M de Inovação Social é uma organização idealizada pela 3M do Brasil e visa cont ribuir para a t ransformação social
do Brasil promovendo o empreendedorismo de nossas fut uras gerações, fundament ado em valores ét icos, de cidadania e de
sust ent abilidade. A missão do Inst it ut o 3M, fundado há 12 anos, é at uar na descobert a de t ecnologias sociais e no
desenvolviment o de programas próprios e em parcerias com foco na formação de nossas fut uras gerações para
empreendedorismo. Para mais informações, acesse: www.inst it ut o3m.org.br
So bre a 3M
Na 3M, aplicamos a ciência de forma colaborat iva para melhorar vidas diariament e. Com cerca de 91 mil funcionários
conect ados com client es em t odo o mundo e mais de 55 mil it ens de produt os inovadores para diferent es mercados, a 3M
at ingiu US$ 31,7 bilhões em vendas globais em 2017. No Brasil, o Grupo 3M cont a com cinco fábricas inst aladas no Est ado de
São Paulo, que compõem a 3M do Brasil, além das empresas 3M Manaus, inst alada no Amazonas e a Capit al Safet y, que opera
no Paraná. Em 2017, alcançou fat urament o brut o de R$ 3,8 bilhões no País, onde cont a com cerca de 3.400 funcionários.
Conheça nossas soluções criat ivas no sit e www.3M.com.br e cadast re-se para receber nossas not ícias em
ht t p://news.3m.com/pt -br.
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