
“Apesar do curso ser voltado para a mecânica, por mais que 
eu me esforçasse, não conseguia me sair muito bem na 
parte prática, não levava jeito. Mas descobri outras 
possibilidades e pude atuar em uma nova área, com os 
conceitos tratados ao longo do ano. O que eu quero dizer é 
que Projeto Pescar não tem o objetivo de formar técnicos em 
mecânica, mas os prepara para serem bons profissionais. 
Por que eu falo isso? Porque a minha primeira oportunidade 
profissional no ramo automotivo foi no estoque.  Atuei 
também como consultor técnico, depois fui promovido a 
supervisor de pós-vendas e agora atuo como gerente de 
vendas em uma companhia alemã.  O Projeto Pescar 
transforma a vida de inúmeras famílias. E mudou a minha! 
Obrigado!”

Dirigente: Hélio Kazuo Ono Maruyama
Educadora Social: Verena Leone Pellegrino
Voluntários: 13

ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA JORGE
Egresso da 3ª turma,
gerente de contas   
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INICIAÇÃO PROFISSIONAL EM 
Manutenção Mecânica Veicular

Gestão de voluntários

ASSOCIAÇÃO BENI CAR - CAMPINAS - SP
PARCEIRA DO PROJETO PESCAR HÁ 9 ANOS

       96,78 %  Frequência média
               210   Jovens Egressos
      91,67 %   Empregabilidade

A Unidade conta com 90% de voluntários 
externos, ou seja, que chegam até ela pela 
divulgação do trabalho desenvolvido no 
Projeto Pescar. Alguns estão atuando nesta 
atividade desde a 1ª turma e são motivo de 
grande alegria, pois o vínculo com o 
programa se mantém há mais de nove anos.
O objetivo do voluntariado é o de promover 
o desenvolvimento social e gerar 
transformações sociais a partir da cidadania, 
do estímulo a criação de uma sociedade 
participativa e a prática de valores 
humanos.

A Beni Car é uma empresa de comércio e 
importação de veículos. São nove lojas ao 
todo, quatro só em Campinas/SP. A empresa 
criou a Associação Beni Car especificamente 
para execução do Projeto Pescar no 
município, e os jovens capacitados são 
aprendizes nas quatro lojas da cidade. Os 
programas de Iniciação Profissional trazem 
significativas mudanças à população 
atendida: ampliam o universo informacional 
dos jovens; preparam para futura inserção 
no mundo do trabalho; fortalecem conceitos 
de cidadania e valores morais; e fortalecem 
relações familiares.
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