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“É gratificante ser voluntária do Projeto Pescar e 
contribuir para o crescimento de jovens que 
querem fazer a diferença no mundo. O 
voluntariado não é só doação de conhecimento, 
é uma forma de alimentar sonhos de vida e de 
contribuir para o amadurecimento profissional e 
pessoal dos jovens. Através do Projeto, sinto que 
posso reforçar meu papel de cidadã, podendo de 
fato transformar o mundo e transmitir valores 
para o futuro.”

Dirigente: Francisco Santos 
 Cristina Quadros PiroccaArticuladora:

 Educadora Social: Silvia Natalina Chiapinotto
 Voluntários: 17

Apoiadores da Unidade:
Andreia Capellato - Pett & Capellato Repr. Ltda.,
Cortech Ind. Ltda.,
Dentista Charlie Bajcuck, Dentista Edson Fiorentini,
Dentista Edvan César da Silva, Dentista Marina Bajcuck,
Giacomello Com e Representações - Rhodes e Squadroni,
Interdesign Móveis Ltda. (Saccaro Móveis),
Satis Brasil – Alimentação e Serviços Ltda.,
Transporte Translovato Ltda e Vip Seguros

INICIAÇÃO PROFISSIONAL EM 
produção mecânica

SAP Jovem

MARELLI - CAXIAS DO SUL - RS
PARCEIRA DO PROJETO PESCAR HÁ 11 ANOS

       100 %  Frequência média
           239   Jovens Egressos
        80 %   Empregabilidade

O Sistema de Avaliação Pescar - SAP Jovem 
foi aplicado em três momentos do curso. Na 
primeira semana de aula, foi explicada a 
ferramenta, houve espaço para o 
esclarecimento de dúvidas, cada um 
recebeu o seu resultado e junto com o 
educador social, avaliaram como 
desenvolver as suas competências.
No segundo momento verificou-se o 
amadurecimento de algumas questões, 
como uma postura mais aberta dos jovens 
para ouvir o estímulo do grupo. No final do 
ano, com a consolidação do trabalho, os 
jovens relataram como o Projeto Pescar 
auxiliou no seu desenvolvimento pessoal, 
desde a forma como passaram a se 
apresentar e a se comunicar, e no 
relacionamento com as pessoas.

A Marelli conta com uma estrutura fabril 
moderna, dotada de tecnologia de ponta no 
segmento e projetada de acordo com 
conceitos de racionalidade, sustentabilidade, 
integração dos profissionais e valorização das 
pessoas. Ser a melhor empresa de mobiliário 
para escritórios, na avaliação de clientes, 
profissionais e parceiros, é a sua visão.
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