
ELLEN SOARES SACHARIAS
Egressa da 18ª turma
e assistente de atendimento
ao cliente na empresa

56

“Hoje, posso dizer que grande parte do meu 
profissionalismo se deve aos conhecimentos e 
experiências transmitidas por profissionais, 
facilitadores e voluntários durante o Projeto Pescar. 
No meu cargo atual saliento com muito orgulho 
que, essa experiência, não só prepara os jovens 
para o mercado de trabalho, mas também nos 
transforma em seres humanos melhores. 
Representando os egressos da Unidade, me sinto 
autorizada a falar que seremos eternamente 
agradecidos pela oportunidade e dedicação de 
todos conosco.” 

Com soluções inovadoras em adesivos e 
laminados especiais, a Artecola Química está hoje 
entre as 25 empresas brasileiras com maior 
presença global de acordo com o ranking da 
revista América Economia. No ranking da 
Fundação Dom Cabral das Multinacionais 
Brasileiras, a companhia aparece em 6º lugar na 
classificação geral.

Dirigente: Renato Kunst
Articuladora: Ana Paula Paim da Silva
Educadora Social: Taiane Pereira Rodrigues
Voluntários: 30
Apoiadores da Unidade: Transporte de Gás Bessega e Marson Ltda.,
Doctor Clin Operadora de Saúde Ltda.,
IAS - Instituto de Assistência a Saúde , Artecola Química      
e Instituição Evangélica de Novo Hamburgo – IENH.

INICIAÇÃO PROFISSIONAL EM 
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

Relacionamento com Egressos

artecola  e fundação francisco xavier kunst 
Campo bom - rs

PARCEIRos DO PROJETO PESCAR HÁ 18 ANOS

       99,70 %  Frequência média
                334  Jovens Egressos
          100 %   Empregabilidade

O Encontro de Egressos reuniu as turmas de 
2013, 2014, 2015, 2016 e 2017. Nesse 
momento, foi possível proporcionar um 
espaço de acolhimento, participação e 
integração entre os egressos e os jovens da 
turma em andamento, com vistas ao 
desenvolvimento das relações profissionais e 
comunitárias.

A sustentabilidade, para a Fundação Francisco 
Xavier Kunst, é um processo articulado que 
permite potencializar e mobilizar as capacidades 
coletivas das comunidades para o 
desenvolvimento local, pressupondo que a ação 
seja ecologicamente correta, economicamente 
viável, socialmente justa e culturalmente aceita. 
Acreditamos que o conjunto de esforços é capaz 
de tornar nossa sociedade sustentável, que a 
ação solidária permite desenvolvimento humano 
e do cidadão e que o investimento privado em 
ações sócio-educativas são oportunidades de 
crescimento para todas as partes interessadas.

Um dia, um professor e empreendedor chamado 
Francisco, fundador das Empresas Artecola, 
sonhou em mudar a vida das pessoas e hoje a 
Fundação Francisco Xavier Kunst ajuda a tornar 
isso realidade.
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