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HENRIQUE OTTO BRAUER
Suporte de Produto América Latina
e Caribe/ Audi AG
e Voluntário da Unidade 

“Ser voluntário no Projeto Pescar é grande troca de 
energia. O programa é sensacional e poder 
empreender com estes jovens e influenciá-los em 
seu desenvolvimento é extremamente gratificante. É 
rejuvenescedor para o voluntário, além de uma 
excelente oportunidade de exercitar a compaixão. 
Preparar e ministrar as atividades exigiu muita 
sinergia e companheirismo. Aqui no escritório eu 
digo que o trabalho voluntário foi compartilhado 
mesmo que indiretamente. Estamos confiantes que 
a semente do desenvolvimento pessoal foi plantada 
e dará bons frutos.”

Doze fábricas espalhadas pelo mundo trazem 
para a realidade o "Vorsprung durch Technik" 
da Audi. Reconhecidos pela tradição na 
fabricação de carros, estes locais contam 
com processos logísticos de ponta, uma linha 
de produção sincronizada – a Audi 
production system (APS) – e mão de obra 
altamente qualificada de mais de 60 mil 
pessoas, que garantem o padrão da marca 
onde quer que seja. Além dos elevados 
níveis de qualidade e eficiência, todas as 
fábricas são comprometidas com a 
responsabilidade ambiental.
A Audi constrói seus carros em fábricas por 
todo o mundo. Além das unidades em 
Ingolstadt e Neckarsulm, na Alemanha, a 
marca também tem instalações em Győr 
(Hungria), Bruxelas (Bélgica), Martorell 
(Espanha), Bratislava (Eslováquia), Kaluga 
(Rússia), Curitiba (Brasil), Aurangabad 
(Índia), e Changchun e Foshan (China). Em 
30 de Setembro de 2016 a Audi inaugurou 
sua décima segunda fábrica, na cidade 
mexicana de San José Chiapa. Em todas 
estas unidades o mesmo lema é aplicado: 
“um nome, um padrão, em toda parte”.

Dirigente: André Maranhão
Articuladora: Bianca Sartorelli
Educadora Social: Cleuzenir Maria Gonzaga Moraes
Voluntários: 27
Apoiadores da Unidade: Lepok, Brintec,
Verde Urbano, Café Lusart, Agasus, Gitanas,
Leynatan Rigor, Hevia e Siqueira, GECG, Progetti, e MegaDealer

INICIAÇÃO PROFISSIONAL EM 
Manutenção Mecânica Veicular

relacionamento com responsáveis 

AUDI DO BRASIL - SÃO PAULO - SP
1º ANO DE PARCERIA COM O PROJETO PESCAR

       97,70 %  Frequência média
                  10  Jovens Egressos
           

Durante o ano de 2017 foram realizados 
cinco encontros com os responsáveis e as 
reuniões proporcionaram momentos únicos 
para as famílias. No Dia Nacional do 
Voluntariado, por exemplo, cada integrante 
da turma explicou individualmente, para os 
familiares, voluntários e gestores, os 
conhecimentos adquiridos.
Além da apresentação, programaram 
diversas atividades para estimular as 
famílias a participarem e compreenderem os 
conteúdos compartilhados, evidenciando a 
importância do Projeto Pescar em suas 
vidas. Nos outros encontros foram tratados 
diversos temas, que reforçaram a relevância 
da família para o desenvolvimento dos 
jovens, como cuidados com a saúde e 
planejamento financeiro.  
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