
“Tivemos o privilégio de iniciar uma parceria 
com o Projeto Pescar através da 
oportunidade de criarmos mais um espaço 
de intervenção, ampliando, assim, o nosso 
compromisso com a comunidade. 
Construímos momentos ricos em trocas, em 
que oferecemos nossa escuta aos jovens e à 
educadora, também nos alimentando de 
esperança diante do potencial humano dos 
adolescentes. Nosso muito obrigada e que 
essa parceria ainda renda mais frutos!”

INICIAÇÃO PROFISSIONAL EM
SERVIÇOS DE COMÉRCIO

AGIBANK - PORTO ALEGRE - RS
PARCEIRO DO PROJETO PESCAR

HÁ 1 ANO

     99,60 %  Frequência média
             30    Jovens Egressos
       100 %   Empregabilidade

Dirigente: Marciano Testa
Articuladores: Sheila Brambilla
Educadora Social: Elisângela Martins Gonçalves
Voluntários: Alexandre N. Vieira, Ana Barbosa, André Thiesen
Bruna Miszczuk, Camila Dutra /Agimaker, César Fraga
Cíntia Brasil /Tele Contato, Edison Lago da Silva, Felipe Fraga
Felipe/puc, Gabriel M. Santos/Agimaker
Gabriela Dutra Cristiano /palestra IST
Gilnei Naymaier, Glauber Correia, Jeane Campelo
Jonas Halmenschlager, Joseane/Psico.
Laura/Agimaker, Lisiane Silva, Lúcia Sarandi, Luiza/Psico.
Luiza/Puc, Maitê Munhoz/dentista, Mara Gonçalves
Marcelo/Puc, Maria eduarda/Médica, Mauricío Oliveira
Rodrigo Vargas, Roger Bueno, Sheila Brambila
Tainá/palestra IST, Tamara/palestra IST
Tanara Oliveira da Silva, Tiago Paixão
Bruna  Campos, Renata Reis
Maria Scheeren/ Mani, Marines Bilhar
Michelle Moraes, Katia Frota, Alejandra Nadruz
Apoiadores da Unidade:
Centro de Estudos Psicanalíticos de Porto Alegre

Unidades Projeto Pescar

Luísa Puricelli Pires, psicanalista, 
e Aline Pinto, coordenadora do Serviço
de Infância e Adolescência do Centro de
Estudos Psicanalíticos de Porto Alegre

Serviços

O Agibank e as empresas coligadas 
pertencem a um grupo econômico que 
contribui para o crescimento do Brasil, 
estabelecendo uma relação de confiança 
com seus clientes e com a sociedade.
Fazer o dia a dia das pessoas melhor é o 
nosso propósito. Somos mais do que um 
banco digital. Gostamos de dizer que 
somos uma empresa de tecnologia que 
entende muito bem de produtos 
financeiros. Em vez de seguir tendências, 
queremos propor. Fomos o primeiro banco 
do mundo a usar o número do celular como 
conta corrente, ou seja: qualquer pessoa 
que tenha um smartphone pode se tornar 
correntista Agibank. Em qualquer lugar do 
planeta. 
Somos uma empresa conectada com mais 
de 1,5 milhão de clientes nos quatro cantos 
do planeta. Uma empresa que sabe aquilo 
que essas pessoas valorizam. Porque 
valores, pra gente, nunca serão apenas 
números. Nossa equipe com mais de 3 mil 
colaboradores está preparada para orientar 
o cliente nos canais de atendimento por 
telefone, online ou em nossos mais de 500 
pontos de atendimentos espalhados pelo 
Brasil. A nossa missão é ser uma 
plataforma financeira de alta tecnologia que 
oferece soluções simples, ágeis e 
inovadoras. Temos como visão estar entre 
os 10 maiores bancos do país em lucro 
líquido até 2022.
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