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“Cheguei ao Projeto Pescar querendo aprender, me 
tornar uma profissional e buscar uma chance de 
trabalhar na WEG. Consegui a oportunidade em um 
processo seletivo e, desde então atuo na área que eu 
gosto, com uma equipe muito profissional e amparada 
por ótimos gestores que me incentivam a buscar cada 
vez mais conhecimento. Cursar a faculdade de 
engenharia de produção proporcionou mais uma 
experiência incrível, que é a oportunidade de ser 
voluntária, e é gratificante poder fazer parte de algo 
que mudou muito a minha vida. Fico feliz em contribuir 
com outros jovens, sempre quis retribuir tudo que 
fizeram por mim e ser voluntária faz parte disto.” 

A WEG Equipamentos Elétricos S.A. 
é uma empresa do ramo industrial que busca 
oferecer soluções em energia por meio dos 
seus segmentos de automação, energia, 
motores, tintas, transmissão e distribuição. A 
empresa tem como valores: companhia 
humana, trabalho em equipe, eficiência, 
flexibilidade, inovação e liderança.

Dirigente: Oswaldo Leitholdt Junior
Articuladora: Eliane Nascimento
Educadora Social: Gabriele Kunst
Voluntários: 18

INICIAÇÃO PROFISSIONAL EM 
BOBINAGEM

Relacionamento com egressos

WEG - GRAVATAÍ - RS
PARCEIRA DO PROJETO PESCAR HÁ 19 ANOS

           100 %  Frequência média
               364   Jovens Egressos
      76,92 %   Empregabilidade

A Unidade teve a oportunidade de promover 
diversos encontros entre os jovens da turma 
de 2017 e os egressos. Alguns dos 
voluntários são egressos, que hoje retornam 
com o desejo de compartilhar o 
conhecimento e as experiências que 
vivenciaram durante sua passagem pelo 
projeto. Também há colaboradores na 
fábrica que são oriundos do Projeto Pescar e 
que apadrinharam os integrantes da turma 
durante as observações, vivências e 
atividades práticas. 
O carinho recebido é retribuído pelos 
jovens, que concluíram a capacitação 
prometendo retornar para estar com a nova 
turma, como voluntários, e compartilhar o 
que conquistaram através de uma bela e 
fortalecida corrente do bem.
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