
"O Projeto Pescar mudou a minha vida profissional e 
pessoal, pois me tornei uma pessoa melhor. O curso me 
abriu portas e foi uma experiência única. Aprendi muito, 
em especial com os voluntários, cada dia era um novo 
aprendizado, nas vivências tinham sempre novas 
experiências e as inúmeras palestras me mostravam um 
outro lado de ver o mundo. Com o conhecimento obtido, 
pude escolher meu futuro profissional, agora tenho opções 
e motivação para continuar. Além de termos criado uma 
amizade grande na turma, e com os profissionais 
voluntários. Hoje, estou na faculdade, tenho um bom 
emprego e sempre busco dar o melhor de mim. Sou muito 
grata por terem me dado a primeira oportunidade e tenho 
orgulho de dizer que fiz parte do Projeto Pescar.” 

CAROLINE RODRIGUES DE ALMEIDA 
Egressa da turma de 2016,
auxiliar administrativa    
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Relacionamento com egressos 

UNICRED - PORTO ALEGRE - RS
PARCEIRA DO PROJETO PESCAR HÁ 8 ANOS

       99,45 %  Frequência média
               111   Jovens Egressos
      85,71 %   Empregabilidade

Todos os anos, a turma em andamento se 
envolve no planejamento e execução do 
encontro de egressos. A edição de 2017 
teve como tema a solidariedade e foi 
realizada na Unidade, no dia do Mc Lanche 
Feliz. Na data, a renda do BIG MAC, 
adquirido pela Unicred Porto Alegre para os 
egressos e a turma, foi revertida para o 
apoio a projetos de instituições que 
trabalham em benefício de adolescentes e 
crianças com câncer.
A turma preparou os convites e o egresso 
da 4ª turma, José Fernando, foi voluntário 
do evento, organizando as dinâmicas e 
mensagens para os colegas do Projeto 
Pescar.

Dirigente: João Batista Loredo de Souza
Articuladora: Rejania Dias
Educadora Social: Nara Cecilia Lopes
Voluntários: 33
Apoiadores da Unidade: Natália Grando,
Uniodonto, SPPA – Sociedade Psicanalítica de Porto Alegre,
Ticket Serviços S.A. e Vitorino Gourmet

Instituição Financeira Cooperativa voltada 
para profissionais da área da saúde. Tem 
como valores: cooperação, ajuda mútua, 
responsabilidade, igualdade, solidariedade, 
democracia, comportamento ético, sigilo 
profissional, transparência, honestidade e 
respeito aos associados. E a responsabilidade 
social é baseada no 7º princípio do 
cooperativismo, interesse pela comunidade.
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