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“O Projeto Pescar é muito importante na minha 
vida até os dias de hoje, pois ele me possibilitou 
a realização de grandes sonhos. Através dele 
tive o início em minha carreira profissional, hoje 
sou Administradora formada e tenho uma 
profissão fundamentada em ensinamentos 
absorvidos no tempo de aluna. Sou egressa com 
orgulho e gratidão, e feliz em poder por mais de 
uma vez ser voluntária neste mesmo projeto.”

O Grupo Digicon tem por missão procurar 
desafios tecnológicos que resultem em 
produtos, processos e serviços que sejam 
inovadores e de qualidade, visando à total 
satisfação do cliente. Busca desenvolver e 
comercializar produtos e serviços inovadores, 
confiáveis e de custo-benefício adequado, 
buscando exceder a expectativa dos clientes.

Dirigentes: Peter Elbling
Articuladora: Silvana Ribeiro
Educadora Social: Natalia Martins Martins
Voluntários: 24
Apoiadores da Unidade: CESUCA, Inflável Park Brinquedos e
Juliano Sonorização

INICIAÇÃO PROFISSIONAL EM 
eletromecânica

GESTÃO DE VOLUNTÁRIOS

grupo digicon - gravataí - rs
PARCEIRA DO PROJETO PESCAR HÁ 19 ANOS

   98,94%  Frequência média
           322  Jovens Egressos
     100 %   Empregabilidade

Os profissionais que se dispõem a ajudar os 
jovens com o que há de mais importante, o 
seu tempo e a sua atenção, foram 
homenageados no Dia Nacional do 
Voluntário, 28 de agosto. A turma produziu 
um enfeite para lápis, em formato de like, 
para agradecer pela disponibilidade e 
comprometimento dessas pessoas e ele foi 
entregue com um cartão assinado pelo 
diretor-presidente da empresa, Peter 
Richard Elbling.
A ação valorizou o envolvimento de todos 
que se dedicam a formação dos jovens: “Só 
tenho a agradecer à empresa, a professora 
Natália e aos jovens, pelo reconhecimento 
ao nosso esforço e dedicação”, destacou o 
voluntário de Eletricidade, Cristiano 
Pegoraro, ao receber a distinção. Para o 
jovem Gabriel Jacques, o momento foi muito 
gratificante: “Eu achei muito legal a reação 
dos voluntários e ver como eles ficaram 
felizes com a nossa homenagem”.

Jovens com o fundador do Grupo Digicon, Joseph Elbling
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