
 “Logo após a conclusão do curso parecia que tudo na 
minha vida financeira tinha parado. Com amigos descobri 
um gosto por rimas e músicas e decidi entrar no meio 
musical. Como durante o Projeto Pescar eu aprendi, que 
se quisesse realizar meus objetivos, teria que me esforçar, 
então resolvi correr atrás de um trabalho para primeiro 
pagar um curso de aulas de aprimoramento de voz e 
canto. Consegui um emprego, estudo à noite e estou 
fazendo o curso.
Com isso, estou correndo atrás dos meus objetivos e acho 
que agora, no caminho certo. Agradeço ao Pescar, pois se 
não fossem as orientações e os valores recebidos por uma 
ótima professora eu estaria realmente perdido tendo um 
objetivo sem saber como realizá-lo.”

SErVIÇOS

ANDERSON WILLIAM
FAGUNDES DE BORBA   
Egresso da 6ª turma 
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INICIAÇÃO PROFISSIONAL EM 
Vendas e Atendimento ao Cliente

gestão de voluntários

FISA - CAXIAS DO SUL - RS
PARCEIRA DO PROJETO PESCAR HÁ 7 ANOS

       98,66 %  Frequência média
                  99  Jovens Egressos
      93,33 %   Empregabilidade

A turma e o engenheiro ambiental, Rafael 
Weber, desenvolveram o projeto: unidos 
pelo Meio Ambiente, onde estudaram os 
processos de reciclagem, o impacto 
ambiental e criaram panfletos e links para a 
conscientização sobre a sustentabilidade e o 
meio ambiente. 
Foram meses de pesquisa, de visitas em 
locais de reciclagem, de estudos sobre 
materiais recicláveis, ecologia e os impactos 
ambientais. 
Esse projeto foi apresentado para os 
colaboradores da Fisa Incorporadora, e não 
encerrou com a conclusão do curso. Os 
jovens e o voluntário seguirão buscando 
parcerias e promovendo esta proposta 
educativa dentro de empresas e para o 
público em geral.

Fundada em 1994, em Caxias do Sul,
a partir da vocação empreendedora de 
Everton De Boni Santos e Lorien Pasqual, 
a Fisa Incorporadora consolidou-se sendo 
referência em qualidade e competência no 
mercado da construção civil. Seu portfólio 
soma mais de 200 mil m² de obras 
edificadas.

Dirigente: Erverton De Boni Santos 
Articulador: Sandro Panassol
Educadora Social: Giovana Bertolucci
Voluntários: 14
Apoiadores da Unidade: Padaria Pão Quente,
Paris Administração e MZA Construções

SERVIÇOS
UNIDADE PROJETO PESCAR
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