
“O Projeto Pescar me proporcionou dois anos de muitas 
conquistas e assim abriu uma porta para o mundo, que eu 
já estava procurando há muito tempo. Se pudesse 
descrever com uma palavra apenas, todas as 
contribuições para minha vida pessoal e profissional 
escolheria a palavra prosperidade. Desde que me formei 
tenho colocado em prática quase tudo que aprendi 
durante o ano. E o resultado disto vem aparecendo dia 
após dia. O que o Projeto me proporcionou tem 
caminhado lado a lado comigo, como a oportunidade de 
poder estar mais um ano participando e colaborando com 
o Pescar enquanto estagiária. Essa experiência reforçou o 
que eu já tinha em mente... Muitas lutas e grandes 
conquistas. Tenho só a agradecer por acreditarem em mim 
e, assim, poder me desenvolver muito mais!”

JANINE DA SILVA OLIVEIRA
Egressa da 9ª turma
e estagiária da Unidade em 2017
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INICIAÇÃO PROFISSIONAL na 
Área de Gás Natural

Relacionamento com responsáveis

SULGÁS - CANOAS - RS
PARCEIRA DO PROJETO PESCAR HÁ 10 ANOS

     100 %  Frequência média
         175   Jovens Egressos
94,44 %   Empregabilidade

A Unidade realiza quatro encontros com os 
responsáveis. Esse momento é de imensa 
relevância para o desenvolvimento do 
jovem, pois fortalece os vínculos e abre 
espaço para o diálogo, comunicação e 
valorização da família. Dividido em dois 
grandes momentos, sempre traz um 
voluntário abordando uma temática, para 
depois, através de dinâmicas, dar e receber 
feedback, informar sobre rotinas ou plano 
de atividades futuras. Um dos encontros 
contemplou a presença do Departamento 
Estadual de Investigações do Narcotráfico - 
DENARC, abordando a questão do uso 
abusivo de drogas. Neste dia, foi possível 
propor atividades onde os familiares e os 
jovens mostravam diferentes formas de 
pensar, para promover a compreensão e a 
aproximação de todos. 

Dirigente: Claudemir Bragagnolo 
Articuladores: Liliana Rauber,
Liliane Goulart e Thereza Abrahão
Educadora Social: Gislaine Cristina Pereira
Voluntários: 17
Apoiadores da Unidade:
Museu de Ciências e Tecnologia da PUCRS,
Unisinos, Fundação Thiago Gonzaga,
Secretaria de Turismo de Porto Alegre,
Júnior Achievement e Empresa Micromazza

A Companhia de Gás do Estado do Rio 
Grande do Sul – Sulgás é a empresa 
responsável pela comercialização e 
distribuição de gás natural canalizado no 
Estado. Criada em 1993, atua como uma 
sociedade de economia mista, tendo como 
acionistas o Estado do Rio Grande do Sul e 
a Petrobras Gás S/A – Gaspetro. Iniciou a 
comercialização do gás natural em 2000, 
com a conclusão do gasoduto Bolívia-
Brasil. A Companhia é um agente de 
desenvolvimento de infraestrutura 
energética, que procura auxiliar no 
crescimento econômico e social dos polos 
regionais do Rio Grande do Sul.
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