
“O Projeto Pescar da AEMFLO e CDL de São José 
é um grande realizador de sonhos. Capacitamos 
anualmente diversos jovens da região que vivem 
em vulnerabilidade social e que agora sentem 
esperança de poder trilhar novos caminhos. 
Plantar esta semente trouxe muitos frutos para 
nossa sociedade. A cada certificação, vimos o 
brilho no olhar, o preparo e a motivação dos 
jovens para entrar no mercado de trabalho.  
É fundamental que as empresas participem 
ativamente desta rede de transformação social, 
pois são os jovens que vão construir o futuro 
dos nossos negócios e do nosso país.’’

A AEMFLO (Associação Empresarial da 
Região Metropolitana de Florianópolis) e a 
CDL São José oferecem uma vasta lista de 
serviços e preocupam-se em promover 
cursos de atualização, palestras e projetos 
para aprimorar e modernizar a gestão das 
empresas associadas. Desde 2011, mantêm 
a Unidade Projeto Pescar, com o objetivo de 
oferecer oportunidades aos jovens da região 
e contribuir com a mão de obra local. 

Dirigente: Nadir Terezinha Koerich
Articuladora: Márcia Ilha
Educadora Social: Lucinéia Bernardi
Voluntários: 11
Apoiadores da Unidade: Cottonbaby, Grupo Get,
Distle Distribuidora, Alexandre Turismo, Univali,
Copal Alimentos e Salthier Eventos
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INICIAÇÃO PROFISSIONAL EM 
Serviços de Comércio

Gestão de voluntários 

aemflo e cdl são josé - são josé - sc
PARCEIRAS DO PROJETO PESCAR HÁ 8 ANOS

      91,91 %  Frequência média
                79   Jovens Egressos
    94,44  %   Empregabilidade

Os jovens criaram um cartaz permanente na 
Unidade, dos MAIS AMADOS DA SEMANA.” 
Semanalmente, a turma escolhia por 
sorteio, três jovens e um voluntário, para 
serem presenteados com bilhetinhos 
personalizados.
Além de homenagear carinhosamente a 
todos, a ação procurou trabalhar a 
autoestima e o respeito, salientando as 
competências desenvolvidas no Projeto 
Pescar e melhorando ainda mais a 
convivência e o clima da Unidade. 
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