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RAPHAEL RIBEIRO MACHADO 
Egresso da 11ª turma,
auxiliar mecânico

“O Projeto Pescar realmente transforma vidas, pois 
ele foi um divisor de águas na minha. Não tinha 
condições de custear um curso de mecânica, 
minha paixão, e, através do projeto adquiri muitos 
conhecimentos não só sobre mecânica, mas 
principalmente para o meu desenvolvimento 
profissional e social. Hoje, trabalho na empresa 
que me proporcionou este curso, a Kaizen RS, 
desde abril de 2017 , quando comecei como 
estagiário no setor de peças. E, esse mês fui 
promovido a auxiliar mecânico e logo iniciarei meu 
curso técnico para poder ter um futuro ainda 
melhor dentro da minha profissão.”

A Zensul atua no mercado de veículos e 
serviços e representa a marca Honda há 
mais de 11 anos. Desde a sua fundação, 
sempre apoiou o Projeto Pescar, pois vai ao 
encontro do que a empresa acredita – que é 
educar o jovem e dar oportunidades para 
inseri-lo na sociedade. Com 
aproximadamente 110 colaboradores, tem o 
apoio da equipe, e muitos atuam como 
voluntários. Como premissa de 
empregabilidade, a Zensul abre 
oportunidades internas para a contratação de 
egressos e encaminha cerca de 2/3 para o 
mercado de trabalho.

Dirigente: Romeu Edgar Schneider
Articuladora: Patricia Santos
Educadora Social: Alice Machado
Voluntários: 24
Apoiadores da Unidade: SECOVIMED,
Almeida e Linn, Summit Distribuidora,
Pino Soluções em PDV, Faculdade de Engenharia da PUC,
Sociedade Psicanalítica de Porto Alegre - SPPA,
Alex Bandeira, Gráfica d21, Leus Produtos Automotivos,
Diário Gaúcho, CIEE-RS, Allan Redante, Ingo Fabian Santos,
João Batista Machado, Michelle Castro, Nestor Lazzari e
Carlos Kulzer

INICIAÇÃO PROFISSIONAL EM 
Manutenção Mecânica Veicular

relacionamento com responsáveis

ZENSUL - PORTO ALEGRE - RS
PARCEIRA DO PROJETO PESCAR HÁ 12 ANOS

          95,31 %  Frequência média
                 197   Jovens Egressos
           1 00 %   Empregabilidade

A Unidade mantém um estreito 
relacionamento com os responsáveis 
oportunizando encontros mensais com uma 
psicóloga voluntária, que os ajuda a lidar 
com as transformações típicas da 
adolescência e com as diferenças entre as 
gerações. Esse momento auxilia na criação 
de um canal de comunicação, que muitas 
vezes não existe ou está repleto de ruídos. 
O trabalho tem sido realizado desde 2015 e 
já apresentou bons resultados.
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