
É muito gratificante fazer parte do 
desenvolvimento pessoal e profissional de 
cada jovem. Minha atividade voluntária foi 
em prepará-los nos processos de montagem 
de óculos, potencializando-os para novas 
habilidades,” pois ninguém é tão grande que 
não possa aprender, nem tão pequeno que 
não possa ensinar”. Sei que os valores 
adquiridos por eles durante o curso 
proporcionarão novas oportunidades em 
suas vidas, de forma pessoal e profissional.
Nesse tempo aprendi que quando se ensina 
com amor, também se aprende e por amor 
se compartilha.  E isso impactou também 
minha vida pessoal e profissional, mostrando 
o quanto é importante doar e contribuir para 
alguém, com simples gesto.
Estou feliz por fazer parte dessa ação, pois 
vejo o Projeto Pescar como uma das poucas 
oportunidades que eles terão em suas vidas.

INICIAÇÃO PROFISSIONAL EM
MONTAGEM ÓPTICA

     94,69 %  Frequência média
             35    Jovens Egressos
       100 %   Empregabilidade

Quando surgiu a oportunidade de me tornar voluntária do 
Projeto Pescar, percebi a importância e valor de doar um pouco 
do meu tempo e o conhecimento que adquiri dentro da 
empresa e poder contribuir com a formação dos jovens, além 
disso tive a oportunidade de participar das campanhas sociais 
promovidas por eles. Como as ações de doação de sangue para 
ao Hemocentro e a arrecadação de vidros e doadoras de leite 
materno banco de leite do hospital infantil.

Ao ver o interesse deles e os problemas 
que tiveram e não desistiram em 
nenhum momento, isso me mostrou 
que a apesar das dificuldades que 
termos no caminho não podemos 
desistir pelo primeiro não que 
recebemos, e ainda mais quando se 
trata de ajudar o próximo. Com  
atividade voluntaria no projeto, obtive 
melhor desempenho no trabalho, uma 
melhor comunicação com os meus 
colegas, isso também teve um impacto 
na minha vida pessoal. Tenho aprendido 
ao longo desses anos com o projeto 
pescar, o quanto é importante 
compartilhar o conhecimento e 
enxergar o próximo como pessoas, que 
fazem parte da nossa família e que 
sempre podemos fazer algo por alguém 
que precisa, algo simples como apenas 
ouvir. 

Unidades Projeto Pescar

Indústria

O Grupo GO Eyewear cria e desenvolve 
óculos para grifes que são sinônimo de 
design, tecnologia e qualidade, no Brasil e no 
mundo. Presente em todo o território 
brasileiro e também na Ásia e na Europa, 
conta com profissionais altamente 
qualificados em criação, desenvolvimento e 
distribuição de óculos solares e de 
receituário. Com marcas próprias e 
licenciadas, é hoje um dos principais players 
do segmento óptico nacional. 

EYEWEAR

GO

Dirigente: Joyci Lin 
Articuladora: Flavia Cesario
Educador Social: Jorge Issao Zensque
Voluntários: 11
Apoiadores da Unidade:
Escola Estadual Vila União;
Escola Estadual Cem Castro Alves;
Maria Chiquinha Aviamentos;

KENERSON GO EYEWEAR 
PALMAS - TO

PARCEIRA DO  PROJETO PESCAR
HÁ 3 ANOS

Nara Cristina Carvalho Barbosa
Líder operacional na Indústria

Joelza Gomes Brito
Líder Operacional na logística 
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