
“A turma Projeto Pescar ACIAL em 2017 foi uma 
explosão de transformação, onde aos poucos e 
com muita energia e comprometimento 
executamos atividades em prol do próximo, com 
empatia e respeitando a individualidade de cada 
um. Com isso, obtivemos um ganho espetacular, 
onde compartilhamos momentos inesquecíveis, 
preservando o amor, a cumplicidade,
o entrosamento, a harmonia e a gratidão.
Desejo sucesso a todos os envolvidos nesse 
projeto lindo!”

A Associação Comercial e Industrial de 
Alvorada, entidade sem fins lucrativos, vê a 
ação de desenvolvimento humano como 
parte de sua missão. Há quarenta e quatro 
anos, desenvolve um trabalho de muita 
dedicação em prol do município. Em 2011, 
por unanimidade do Conselho Deliberativo, 
foi aprovado o investimento no Projeto Pescar 
ACIAL e o cargo de diretor de 
responsabilidade social. 

Dirigente: Taison Ribas Neves 
Articulador: Guido Ulrich
Educadora Social: Andréa dos Santos Costa
Voluntários: 24
Apoiadores da Unidade:
Cerealista Oliveira, Be Wise, New Scholl e Rosane Assis Buffet
*Em 2017, a Unidade contou com recursos
do Projeto da 1ª Vara de Execução Criminal de Alvorada.

SERVIÇOS
UNIDADE PROJETO PESCAR

FERNANDA DA SILVA RODRIGUES
Voluntária

90

INICIAÇÃO PROFISSIONAL EM 
Vendas e Atendimento ao Cliente

RELACIONAMENTO COM RESPONSÁVEIS 

ACIAL - ALVORADA - RS
PARCEIRA DO PROJETO PESCAR HÁ 6 ANOS

99,08 %  Frequência média
           83   Jovens Egressos
92,86%   Empregabilidade

No início das atividades com a turma, a 
educadora social, Andréa Costa, identificou 
o quanto as famílias estavam distantes dos 
jovens, a partir de reclamações deles sobre 
o convívio com os responsáveis. Para 
aproximá-los e fortalecer os vínculos criou 
um grupo de What's Up e passou a 
estabelecer um contato diário, com 
mensagens positivas, conversas sobre os 
jovens e notícias do andamento da turma. 
A ideia repercutiu nas quatro reuniões do 
ano e a Unidade teve 100% de presença: 
“Foi possível acompanhar o crescimento e o 
desenvolvimento da turma e dos familiares, 
sem contar que os relacionamentos 
melhoraram 100%.” 
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