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“Investir no Projeto Pescar é acreditar que é 
possível formar e transformar jovens por meio 
da educação, da inclusão social e das 
oportunidades. Para a STEMAC, que já formou 
303 alunos durante os mais de dez anos de 
Projeto na Empresa, é uma grande satisfação 
saber que, de alguma forma, contribuímos com 
o futuro deles e, consequentemente, para o 
futuro do nosso país”

A STEMAC, especialista na fabricação, 
comercialização e manutenção de grupos 
geradores, oferece produtos de alta 
eficiência, assegurando maior durabilidade e 
confiabilidade em aplicações severas, 
resultando em alta produtividade e máximo 
benefício para o cliente. Oferece cobertura 
nacional através de 52 operações distribuídas 
em 24 estados do país, com estrutura 
própria de atendimento/comercial.

Dirigentes:
João Luiz Buneder e Jorge Luiz Buneder 
Articuladora: Paula Parreira
Educadora Social: Carlla de Freitas Sorenti
Voluntários: 17
Apoiadores da Unidade: Uniodonto Sul Goias,
Unopar, CENCI, Woodline, Evolução Implementos,
Conservar, Proteção Total, Felipe Tour, SENAI,
Evolução Implementos, Caramuru Alimentos,
e União das Ferramentas

INICIAÇÃO PROFISSIONAL EM 
ELETROMECÂNICA

Relacionamento com egressos

STEMAC - ITUMBIARA - GO
PARCEIRA DO PROJETO PESCAR HÁ 13 ANOS

     99,90 %  Frequência média
               30   Jovens Egressos  ( GO )
             273  JOVENS EGRESSOS  ( RS )
       100 %   Empregabilidade

Os sentimentos, dificuldades e desafios do 
grupo após a conclusão do curso foram 
tema do encontro de egressos promovido 
pela Unidade, em setembro.  Através de 
dinâmicas, textos motivacionais e de 
depoimentos, a turma de 2016 teve a 
oportunidade de fazer uma avaliação de 
tudo que o Projeto Pescar representa e de 
se reavaliarem como pessoas.
Entre as atividades, foi promovido um 
lanche coletivo, e a turma de 2017 
apresentou a peça teatral Pequeno Príncipe, 
para os egressos, que agradeceram o 
carinho, cantando uma música. Segundo a 
educadora social, Carlla de Freitas Sorenti, 
“o melhor de tudo foi ver os egressos 
crescendo no mundo do trabalho e 
valorizando os estudos.”
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