
O principal impacto da Unidade Projeto Pescar Diamantino, 
sem dúvida, diz respeito a transformação de vida 
oportunizada aos jovens e suas famílias. Todos os jovens 
atendidos vivem em situação de vulnerabilidade social e, 
consequentemente, com pouquíssimas oportunidades de 
modificar o curso de sua história.
Além disso, o programa é realizado num formato de 
consórcio de empresas, em uma região carente da cidade, 
utilizando a estrutura de uma comunidade católica. Este 
modelo com diversas empresas acaba por acarretar também 
o envolvimento de muitas pessoas, estabelecendo um 
“círculo virtuoso”, onde os envolvidos motivam outros 
empresários, voluntários e apoiadores a se engajarem. 
Dessa forma, o Projeto oportuniza a integração entre 
empresas, famílias e comunidade.  

LUCIANA MARCARINI GOMES 
Dirigente da Unidade

100

INICIAÇÃO PROFISSIONAL EM 
serviços de comércio

Relacionamento com egressos

DIAMANTINO - CAXIAS DO SUL - RS
PARCEIRA DO PROJETO PESCAR HÁ 1 ANO

       98,34 %  Frequência média
           

Por se tratar do 1º ano de atividades, a 
Unidade propiciou o encontro de egressos 
do município com os jovens da turma atual. 
Foram propostas dinâmicas que 
desenvolviam o trabalho em equipe e o 
autoconhecimento, e os egressos contaram 
sobre a sua inserção no mercado de 
trabalho, trajetória e as oportunidades que 
surgiram a partir do Projeto Pescar.
Para o Programa Social Pescar é importante 
pensar no jovem como um todo. O contato 
com outras pessoas, que já passaram pelo 
mesmo caminho, facilita o processo de 
aprendizagem, de construção e elaboração 
da sua própria trajetória inspirada e 
motivada por aqueles que um dia ocuparam 
o lugar de aprendiz e hoje estão atuando 
como profissionais.  

No dia 7 de agosto de 2017, 15 jovens 
iniciaram as atividades na Unidade Projeto 
Pescar Diamantino. Mantida por um 
consórcio, organizado em 2016, para 
beneficiar jovens de baixa renda, oferece o 
curso de Iniciação Profissional em Serviços 
de Comércio. 
São empresas mantenedoras: Indústria de 
Sorvetes Urca, Powermig Automação e 
Soldagem Ltda., Jarflex Indústria e Comércio, 
Dompel Indústria Plástica, Microempa – 
AGEEL, Loteamento Residencial Fechado 
Monterey, Track Acessórios, Super Pneus, 
Salis Indústria de Confecções, Decorwood 
Painéis Decorativos, Roni da Silva Chaves, 
Fixar Peças Automotivas

Dirigente: Luciana Marcarini Gomes 
Pároco: Padre Paulo Cesar Nodari
Articuladores: Luís Eduardo Zanette
e Tatiana Cavalli
Educadora Social: Carla Santarem Nunes
Voluntários: 28
Apoiadores da Unidade:
Postos Ditrento, Casa Brasil, Brasdiesel,
Atena Incorporações, Rede de Postos Sim,
Conesul Distribuidor Atacadista, Dismat Brinquedos,
Giratur Transportes, Padaria Pão Quente - Santa Lúcia,
Detella Restaurantes Empresariais,
Mfischer Gestão de Marketing, Top Mídia 
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