
“Eu fiquei muito feliz com essa oportunidade, que foi 
dada a minha filha, pois desde o começo do curso suas 
atitudes começaram a mudar. Ela passou a estudar, ouvir 
para depois falar. Está mais carinhosa, dedicada e o mais 
importante é que ela é feliz.
O Projeto Pescar mudou a maneira dela agir e pensar. 
Pude acompanhar essa evolução diariamente, em nossa 
casa, através das reuniões com os familiares e nos 
encontros onde era apresentado o desempenho deles.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
Quero agradecer a todos que contribuíram para essa 
transformação na vida dela e dos demais da turma 2017.
Gratidão e desejo que cada vez mais jovens aproveitem 
essa oportunidade.”

CLÁUDIA VALÉRIA BAIRROS
DE OLIVEIRA DE ANDRADE
Mãe da jovem
Natália Oliveira de Andrade   
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INICIAÇÃO PROFISSIONAL EM 
Manutenção Mecânica Veicular

SAP Jovem

SOUL - ALVORADA - RS
PARCEIRA DO PROJETO PESCAR HÁ 16 ANOS

       100 %  Frequência média
           426   Jovens Egressos
  86,49 %   Empregabilidade

 O processo de avaliação é realizado em três 
etapas, onde o próprio jovem se autoavalia. 
O educador faz a avaliação de desempenho 
e depois se reúne com o jovem para o 
feedback e a construção de um plano de 
desenvolvimento individual – PDI, caso 
necessite.
Em 2017, a Unidade passou a acrescentar 
uma quarta etapa, onde é agendado um 
momento com os familiares, para 
apresentar o desenvolvimento de cada 
participante no Projeto Pescar. A iniciativa 
foi muito produtiva para ambos, pois o 
familiar teve mais elementos e informações 
para participar da evolução e do 
crescimento pessoal e profissional dos seus 
filhos, ao longo do curso.

Fundada em 9 de julho de 1951, a SOUL 
realiza o serviço de transporte coletivo de 
passageiros de Alvorada para Porto Alegre e 
Região Metropolitana, transportando 
diariamente cerca de 71 mil pessoas. Maior 
empregadora privada do município, conta 
com uma equipe com cerca de 1.200 
colaboradores e tem como princípios 
fundamentais a valorização das pessoas e o 
investimento em ações que contribuam para 
a qualificação do serviço e o 
desenvolvimento dos colaboradores e da 
comunidade onde está inserida. Atuando 
com o Projeto Pescar desde 2001, está 
formando sua .17ª turma

Dirigente: José Antônio S. Ohlweiler
Articuladora: Fernanda Farias Cardoso
Educadora Social:
Selma Geisler Garcia Machado
Voluntários: 37
Apoiadores da Unidade:
Afusoc - Associação de Funcionários da Soul e Val
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