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DANIEL OLIVEIRA 
Voluntário 

“Como voluntário eu penso que é o momento de 
devolver a estes jovens o que um dia deram para 
mim. É uma oportunidade de retribuir tudo aquilo 
o que aprendi, ensinando os jovens do Projeto 
Pescar, pois acredito que eles são o nosso futuro. 
Estar em atividade com a turma é um momento 
de desacelerar, descontrair e trocar, ensinar é 
muito bom. E foi uma grata descoberta, porque 
dando aula, encontrei uma vocação que 
desconhecia que é ensinar e isso faz bem.” 

Dirigente: Oswaldo Scheer Filho
Articuladores: Fernanda Justo e Joe Hirakuri Filho
Educadora Social: Cláudia Maria Wentz da Silva
Voluntários: 15

INICIAÇÃO PROFISSIONAL EM 
manutenção mecânica veicular

Gestão de voluntários 

TOP CAR E MOTUL CORAZÓN - PORTO ALEGRE - RS
PARCEIRA DO PROJETO PESCAR HÁ 1 ANO

   96,46 %  Frequência média
             13   Jovens Egressos
      100 %   Empregabilidade

Durante o período em que os jovens se 
dedicam ao curso de iniciação profissional, 
eles contam com o apoio de padrinhos e 
madrinhas, que são funcionários da 
empresa. Esses profissionais são uma 
referência para o desenvolvimento pessoal e 
profissional do afilhado e ajudam a 
educadora social, a desenvolver as 
competências dos jovens, estabelecendo 
uma relação mais afetiva com a turma e o 
Projeto Pescar. 
O padrinho também indica os egressos para 
as vagas de emprego e estágio abertas em 
seus setores, dando uma continuidade na 
formação e acompanhamento após o 
término do curso.

Top Car

A Top Car e a Fundação Motul Corazón 
acreditam no jovem, no futuro e em um 
mundo mais solidário. A empresa e a 
organização são parceiras da Fundação 
Projeto Pescar na oferta gratuita do programa 
de Iniciação Profissional em Manutenção 
Mecânica Veicular. 
A Unidade do Projeto Pescar funciona em Porto 
Alegre/RS e atende 15 jovens. 

Trabalhando com automóveis de luxo há 20 
anos, o Grupo Top Car prima pelo alto nível de 
atendimento em suas lojas distribuídas pelas 
maiores cidades de Santa Catarina e no Rio 
Grande do Sul.
Em dezembro de 2011, a Motul lançou a 
Motul Coração, uma fundação sob a tutela da 
Fondation France. No Brasil, a organização 
apoia o Projeto Pescar, e possibilita que os 
jovens envolvidos tracem seu próprio futuro.

unidade projeto pescar
COMÉRCIO
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