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THAÍS SWAISSER DE RAMOS 
Egressa da 1ª turma,
secretária de um
escritório de advocacia 

A Unidade mantém uma parceria com a 
Escola de Pais e através desse trabalho se 
aproxima dos responsáveis fortalecendo 
vínculos. São promovidos oito encontros, 
onde os familiares ficam à vontade para 
falar sobre os assuntos e assim, vão 
trocando ideias e experiências com os 
jovens, que às vezes participam. A ação 
resgata valores e traz a união e a sinergia 
para muitos lares.

CONSOLAÇÃO - CAXIAS DO SUL - RS
PARCEIRA DO PROJETO PESCAR HÁ 3 ANOS

INICIAÇÃO PROFISSIONAL EM 
VENDAs E ATENDIMENTO AO CLIENTE

Relacionamento com responsáveis

Dirigente: Ademir José Argenta
Articuladora: Eda Maria Cousseau Argenta
Educadora Social: Simone Dias dos Santos Bresolim
Voluntários: 42
Apoiadores da Unidade: Ciela - Essencial Modas e Confecções,
Detella Restaurantes, Fundação Caxias, Frama, Orquidea Alimentos,
R&R Informática, Newagers Propaganda Marketing,
Timy Empório de Gastronomia, Upman e Jardiles Della Justina

      99,20 %  Frequência média
                 57   Jovens Egressos
      86,36 %   Empregabilidade

Depoimento dos familiares da jovem Bruna, 
Flavi Almeida de Vargas e Bernardete dos 
Santos:

“Bem, no meu ponto de vista a Escola de 
Pais é muito importante para pais e mães 
mais jovens, ou mesmo para pessoas de 
meia idade que não tiveram uma criação 
baseada nos valores e princípios passados 
pelos voluntários da Escola de Pais. Pelo que 
vi, a maioria dos pais e mães estão perdidos 
na criação dos filhos, tendo em vista que os 
tempos são outros e não deveriam ser 
deixados de lado valores e deveres de pais e 
filhos. Para mim foi bom, mas são coisas 
que aprendi na infância com meus pais e 
que hoje não se consegue passar 
integralmente para os filhos devido 
mudanças de época e comportamento.”

O Projeto Pescar Consolação capacita jovens 
em situação de risco e vulnerabilidade social. 
Trabalhamos com o foco de criar uma ponte 
que facilite os jovens a passar do mundo da 
escola para o mundo do trabalho. O curso de 
vendas e atendimento ao cliente foi 
escolhido para que os alunos possam 
trabalhar em atividades não insalubres e 
permite que eles sejam contratados pelas 
empresas ao final do curso.
É oferecido estágio prático nas empresas 
cotizadoras durante 4 meses e o 
treinamento tem duração de 10 meses. Os 
jovens têm que estar cursando o ensino 
médio, ter boa conduta, presença e bom 
desempenho escolar. As atividades são 
realizadas no turno oposto ao da escola.
Essa turma contou com 100% dos jovens 
cotizados pelas empresas Cartório Mário 
Ferrari, Círculo Operário Caxiense, Exacta 
Engenharia e Administração, Imobiliária 
Bassanesi, Maqenge Indústria Metalúrgica, 
Rede Maisnova FM, Rádio São Francisco e 
Supermercados Andreazza. 

“O Projeto Pescar nos proporciona aprendizado e 
qualificação, sem contar as inúmeras atividades que tem 
como finalidade nos preparar para a vida dentro das 
empresas e o convívio social. Foi através do curso que 
consegui meu primeiro emprego, no qual estou até hoje e 
muitos colegas de curso estão com estabilidade financeira  
empregos garantidos, graças ao programa.
Ele nos dá uma visão realista de mundo e encerramos esta 
capacitação melhores como seres humanos e mais 
conscientes de nossas atitudes. Indico o curso e agradeço 
os ótimos profissionais que se disponibilizam para nos dar 
aula, sempre com boa vontade e buscando estar junto com 
os jovens em todos os momentos. O Projeto Pescar mudou 
muito minha vida.”

unidade projeto pescar
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