
“Desde o começo do curso vocês foram ouvidos, braços e 
coração a nos acolherem nesta linda família chamada 
Projeto Pescar Banrisul. Agora, quando chega o momento 
de nossos filhos saírem em busca de novos rumos em suas 
vidas, eu não poderia deixar de agradecer com meu 
carinho, respeito e consideração por tudo de bom que 
vocês representam em nossas vidas, em particular para 
minha família.
Obrigada pelo crescimento humano e intelectual da minha 
filha e meu. Para a Eduarda participar do programa, ela 
teve que voltar a estudar, resolvi acompanhá-la e acabei 
retomando meus estudos. Hoje, estou terminando o ensino 
fundamental e pretendo fazer faculdade de psicologia. ”
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GABRIELA MIRANDA DA SILVA
Mãe da jovem
Eduarda da Silva Fontanive    
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INICIAÇÃO PROFISSIONAL EM 
Serviços Administrativos

RELACIONAMENTO COM RESPONSÁVEIS

BANRISUL - PORTO ALEGRE - RS
PARCEIRO DO PROJETO PESCAR HÁ 13 ANOS

    95,60 %  Frequência média
            276  Jovens Egressos
      100 %   Empregabilidade

Na mesma medida em que assume uma 
série de responsabilidades inerentes às suas 
atividades como um banco múltiplo, com 
variado portfólio de produtos e serviços 
financeiros, o Banrisul se compromete com a 
construção de um mundo melhor, por meio 
de projetos que visem ao desenvolvimento 
social da comunidade em que está inserido. 
Assim, e como a primeira instituição pública 
financeira do país a implantar uma unidade 
do Pescar, o Banrisul reafirma seu papel 
como agente transformador das realidades 
econômica e social do RS.

As reuniões com os responsáveis foram 
planejadas ao longo do ano, pela educadora 
social, Claudia Fernandes, e a turma, 
através da discussão de questões de âmbito 
pessoal e profissional. Após esta etapa, 
observações relevantes eram trazidas para 
serem avaliadas com os familiares, 
construindo em conjunto formas de 
contribuir com o desenvolvimento dos filhos.
No último encontro, foram apresentados os 
gráficos do desempenho da turma nas 
competências trabalhadas durante o curso e 
cada jovem recebeu a ficha de 
acompanhamento individual, com a sua 
porcentagem de frequência, atitudes, e o 
resultado do Sistema de Avaliação Pescar – 
SAP Jovem.
As palavras mais usadas pelos participantes 
para representar o Projeto Pescar foram: 
atitudes, confiança, amor, alegria, 
comprometimento, crescimento e gratidão. 
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