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Check-in

2
‘‘Check-In’’ é um recurso das
redes sociais para marcar a
localização de uma postagem.

Conectar conhecimentos e atitudes para transformar vidas
Presidente Voluntário
Fundação Projeto Pescar

Palavra do Presidente
Assumi a Presidência Voluntária da Diretoria da Fundação Projeto Pescar, em março/2020, juntamente com o
surgimento da Covid-19, em proporções pandêmicas.
Devido à crise sanitária, 2020 tornou-se um ano que
não foi fácil para ninguém. Ficará marcado, para o mundo inteiro, como um ano sem precedentes em termos
de mudança de comportamento social e de enfrentamento de crise principalmente nas áreas da saúde, da
economia e da educação. A palavra ‘‘superação”, doída
para muitos, talvez, nunca antes na história, tenha sido
proferida de forma tão necessária e almejada. O isolamento, o distanciamento social, a pandemia, acabaram afetando nossas realidades.
Como não se esperava diferente, para nós da Fundação Projeto Pescar, o ano também foi desafiador. Mas
também superamos! Viramos o ano. Com aprendizados coletivos. Entramos “ao vivo” para a história da
nossa coletividade. Reescrevemos, juntos, um novo roteiro. Entramos em ação. Interpretamos a nova realidade, nos adaptamos e, do improviso, atualizamos a
nossa essência para um “novo” mundo: o da CONEXÃO.
Essa compreensão nos permitiu flexibilizar a tal ponto
que fizemos, da interação digital entre nós e com os
nossos Jovens, a criação de uma nova forma de ser e de
gerir o nosso propósito: “Conectar Conhecimentos e
Atitudes para Transformar Vidas”. Nos reinventamos!
E, graças ao investimento dos Mantenedores e Apoiadores, que acreditam e sonham conosco, à dedicação
dos Voluntários e de todos os envolvidos, conseguimos

@paulocenteno
..............................................................................................

Presidente Voluntário Fundação Projeto Pescar

#FundaçãoProjetoPescar #Conexão #Superação #AprendizadoCole vo #Rumoaos45anos

‘‘@(arroba)’’é um símbolo
............ gráﬁco que indica um
endereço eletrônico/virtual.

..........................................................................................................................................................................................................

Paulo Roberto Gomes Centeno

garantir o atendimento aos adolescentes e jovens
através de atividades remotas, com foco no contato e
no fortalecimento de vínculos com eles e suas famílias.
A nossa adaptação e esforço permitiu seguir fazendo,
um atendimento de qualidade, aos jovens em vulnerabilidade social. Parafraseando o célebre escritor
Fernando Sabino “(...) fizemos da interrupção um caminho novo; da queda, um passo de dança; do medo, uma
escada; do sonho, uma ponte...da procura, um encontro!” Dessa premissa, reescrevemos o nosso fio condutor! Revisamos o Planejamento Estratégico definindo
novos direcionadores aprovados pelo Conselho Curador e redefinimos nossos pilares: a Implantação de uma
Atitude Digital e a Fundação Projeto Pescar do Futuro.
Um grande desafio vencido foi, através da nossa área
Pedagógica e dos Educadores Sociais, desenvolver políticas educacionais neste contexto de emergência,
buscando assegurar uma educação inclusiva e de qualidade, promovendo o nosso objetivo que é o de
transformar vidas. Nosso propósito é nunca deixar alguém de fora ou para trás. Focamos no aprender
sempre e no educar para transformar. Estes os princípios abordados.
Ante o anterior e por tudo isso, gostaria de agradecer a
todos, Mantenedores, Parceiros, Voluntários, Colaboradores, pela união e o esforço particular dedicado à
nossa causa, ao tempo que renovo o compromisso de
continuarmos acreditando que o nosso desafio, de
transformar vidas, seguirá sendo vencido através desta
união.
A revitalização desse Relatório de Atividades 2020, em
termos de conteúdo e forma, reflete esse posicionamento.
Boa leitura!
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Transpa rência e avanços

Lei Geral de Proteção de Dados- LGPD

A Fundação Projeto Pescar, alinhada ao marco
histórico na regulamentação sobre o tratamento
de dados pessoais no Brasil, iniciou em 2020, o
processo de implantação das diretrizes trazidas
pela Lei Geral de Proteção de Dados - LGPD, Lei n.
13.709/2018. "Será um processo de mudança de
cultura, a qual a instituição acredita ser necessária
para construção de uma sociedade melhor",
destaca Tatiana Bornia Musskopf, coordenadora
jurídica da Fundação.

De outro lado, trata-se de boas práticas de segurança para evitar "vazamentos". Ou seja, será
preciso ser mais transparente sobre o que se faz
com as informações, informar quais dados estão
sendo armazenados e o porquê.
Estamos preparados para essa adaptação, lembrando que a Fundação Projeto Pescar sempre
esteve, e sempre estará alinhada às legislações
que envolvem a sua atuação.

A relevância - em um mundo cada vez mais conectado, quase todos os nossos movimentos podem ser rastreados: cada compra, cada acesso,
cada busca, cada curtida nas redes sociais, cada
rota no GPS do carro. No entanto, isso não autoriza
que empresas, entidades, entre outras organizações usem os dados dos usuários. Com a LGPD, o
fluxo de informações será democrático, gerando a
possibilidade do titular da informação tomar a
decisão sobre manter ou apagar os seus dados
pessoais.

Voltar para o Check In
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O céu da manhã do sábado do dia 18 de abril, ficou
mais iluminado, pois recebeu a Srª Rose Marie
Vieira Motta Linck, esposa, mãe e avó que deixou
saudades, e um imenso legado: a Fundação ProProjeto Pescar, criada em 1995 pelo seu esposo, Sr.
Geraldo Tollens Linck, que expandiu o Projeto
Pescar.
Sua figura forte, decidida e atenta aos problemas
sociais do Brasil foi fundamental para a expansão
do Projeto Pescar, inclusive para o exterior, em
2003, quando ela foi responsável pela primeira
unidade em Buenos Aires, na Argentina.

Nesse relatório que encerra as atividades de um
dos anos mais difíceis para a humanidade, prestamos uma homenagem justa, digna e amorosa:
Onde a senhora estiver, Srª Rose, receba o nosso
carinho e gratidão por nos trazer até aqui...
Por compartilhar, defender e se dedicar por um
futuro melhor para os nossos jovens.
Agradecemos imensamente pela sua coragem e
crença na construção de um futuro melhor para
o nosso País!

Rose Marie Vieira Motta Linck
01/07/1941
18/04/2020

Em sua última visita
a Sede da Fundação
D. Rose posou com
os jovens da Unidade
Comunidade Jurídico
Trabalhista / ESA

#RoseLinck #Gra dão #Legado #Coragem #TransformaçãoSocial #Jovens #FuturoMelhor #FundaçãoProjetoPescarDoFuturo
#BrasilMelhor #Humanidade #Solidariedade #Conexão #Superação #AprendizadoCole vo #Rumoaos45anos

................................................................................................................................................................................................................

Homenagem à Sra. Rose Marie Vieira Motta Linck

.............

Corações conectados

‘‘#(hashtag)’’: Tags são
palavras-chave ou termos
associados a uma informação.

...........................................................................................................................................................................................................................................

Conexão - A força que nos moveu
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...................................................................................................................................................................................................................................................................................................

‘‘Conexão’’ : ligação, união,
vínculo.

.............

Lá no dia 18 de março de 2020, o distanciamento social
começou na Fundação. Não se fazia ideia do período que
assim ficaríamos e, muito menos, que seria necessário que
cada um administrasse uma nova rotina pessoal e profissional, enfrentando medos e novas formas de se relacionar via
internet.
E foi, de uma forma muito colaborativa, cooperativa e afetuosa, que nos unimos para dar conta de um propósito
maior: seguir transformando vidas! Para tanto, fortalecemos
vínculos e criamos uma nova metodologia de trabalho. As
reuniões periódicas seguiram, assim como os encontros de
compartilhamento e estudos e, o principal: as turmas do
Pescar foram certificadas em todo o Brasil.
Vamos apresentar aqui, muito mais do que dados, acontecimentos e conquistas. Estamos compartilhando o resumo de
tudo isso em um conceito digital, conectado ao nosso propósito e à essa nova modalidade de ensino e aprendizado
que apresentaremos ao longo desse Relatório de Atividades
2020, com os acontecimentos e com os resultados da pesquisa que literalmente traduziu esse período: “A Formação
Socioprofissionalizante na Fundação Projeto Pescar (FPP)
durante Pandemia da COVID-19 em 2020”.

Voltar para o Check In
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Conexão total - Ensino remoto

Aderência ao Aprendizado: o percentual de
aderência dos jovens às atividades remotas foi
muito significativa; nas atividades síncronas
(quando o Educador/Voluntário atuam ao vivo e a
distância juntos com os jovens), o percentual de
aderência foi de 90%, enquanto nas atividades
assíncronas (quando o Educador envia materiais
como textos, vídeos, exercícios online para os
jovens de modo que estes possam acessá-los sem
o acompanhamento ao vivo), a aderência ficou em
torno de 96%.

Interação: A importância da interação entre
diferentes Unidades da FPP é evidenciada pelos
jovens, principalmente como um dos pontos
positivos do ensino remoto - 95% dos Jovens que
tiveram interação com outras Unidades destacam
essa importância.
Ferramentas: O WhatsApp é uma das ferramentas
mais utilizadas por Educadores (68%) e Jovens
(79%) para a interação durante as atividades
remotas, juntamente com o Google Meet
Educadores (73%) Jovens (70%), e o Zoom
Educadores (58%) Jovens (57%).

..........................................................................................................................

A pesquisa, que contou com 52 Educadores e 400
jovens de todo o Brasil, foi de extrema relevância
para a análise dessa nova metodologia de
aprendizado que foi, e está sendo, o ensino
remoto: ela apontou desde as plataformas e
ferramentas digitais mais utilizadas até aspectos
positivos e negativos do ensino remoto. Em linhas
gerais, temos muito a comemorar:

.............

“A Formação Socioproﬁssionalizante na Fundação Projeto Pescar (FPP)
durante a Pandemia da COVID-19 em 2020”

‘‘Versão mobile’’: é o acesso
à internet através de um
disposi vo móvel.

A Vez da Versão
Mobile: Enquanto a maioria dos
..............................................................................................................
Educadores utiliza Notebook ou PC para suas
atividades remotas Educadores (92%) Jovens
(30%), os Jovens usam smartphones (94%) e
Educadores (77%).
Reconhecimento das Parceiras e Mantenedoras Nota-se que, para o Jovem (95%), a Unidade estar
relacionada a uma empresa parceira/mantenedora é um diferencial. Esta visão também é compartilhada pela maioria dos Educadores (83%).

Voltar para o Check In

Principais reposts da pesquisa

.............................................................................................................................................................
.............................

Qual(is) a(as) plataforma(s)/ferramenta(s) digital(is) colabora va(s)
você usou nas suas a vidades síncronas?
52/52 respostas

30 (57,7%)

Zoom Mee ngs
Google Meet

‘‘#Repost’’: signiﬁca que a
............. informação já foi postada
por alguém.

38 (73,1%)

Microso Teams
1 (1,9%)

WhatsApp

41 (78,8%)
12 (23,1%)

Skype
2 (3,8%)

Hangouts
Google Docs

18 (34,6%)

Discord

1 (1,9%)

Men meter

1 (1,9%)

e-mail

1 (1,9%)

Lives via Facebook e

1 (1,9%)

Instagram

1 (1,9%)
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..........................................................................................................

‘‘#A vidade síncrona’’:
............. Educador/Voluntário atuando
ao vivo e a distância junto
com os jovens.

15 (28,8%)

Whereby
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Qual(is) o(s) recurso(s) de hardware você u lizou
você usou nas suas a.......................................................................................................................................................................................................................................
vidades síncronas?
51/52 respostas

47 (92,2%)

PC ou notebook
Smartphone

39(76,5%)

Tablet

4(7,8%)
32(62,7%)

Fones
Microfone

24(47,1%)

Câmera

33(64,7%)

So ware de edição de vídeo

1(2%)

No notebook já tem áudio e câmera

1(2%)
0
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No que você está pensando ?
Ao propiciar atividades remotas que promovam o
protagonismo, a autonomia e a cidadania, o
educador social está contribuindo com a melhoria
da qualidade de vida dos adolescentes e suas
famílias frente ao cenário atual. Este cuidado com
cada integrante da Rede Pescar fortaleceu os vínculos para conseguirmos atender cada núcleo
familiar no conjunto total das suas vulnerabilidades sociais, que é o nosso objetivo principal.

...............................

............................................................................................................................................................................................................
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‘‘No que você está pensando’’:
............. é uma frase de status do
Facebook.

Na sua opinião, o que facilitou sua aprendizagem no ensino remoto?

Conforto de estar em casa
Acompanhamento pelo Educador
Interações on-line
Carinho e atenção de Educadores e Voluntários
Força de vontade
Persistência
Vídeos e textos
Uso de tecnologias
Contato com Educador via Whatsapp
Voltar para o Check In

Feed de notícias

Representatividade - A Fundação Projeto Pescar foi eleita para o Conselho Nacional de
Assistência Social (CNAS). A gerente do Programa Social Pescar, Sílvia Regina dos
Santos, irá atuar como 2º Titular na Gestão 2020-2022: "Agradeço a confiança e a
oportunidade de estar representando as entidades de assistência social e o seu papel
na Política Nacional de Assistência Social, e no nosso caso, como integrante o
Movimento Nacional de Entidades de Assistência Social - MNEAS compondo com a
causa da socioaprendizagem."

...............................

..............................................................................................................................................................................
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‘‘Feed’’: é um ﬂuxo de
............. conteúdo que você pode
percorrer para conferir o
que aconteceu.

Fonte: Revista Aprendiz (Ano 6 - Nº 6 Dezembro de 2020. A Revista Aprendiz é um
dos veículos oficiais de comunicação da
Aprendizagem Profissional no Rio Grande do
Sul, representada pelo Fórum Gaúcho de
Aprendizagem Profissional - FOGAP, vinculado ao Ministério da Economia.)
https://www.forumgauchoap.com.br/revista
-aprendiz-6a-edicao-2020/

Plenária Palmas/TO

Plenária/SP

Plenária Canoas/RS

Os Conselhos Municipais são órgãos paritários que contam com a participação da
sociedade civil e do poder executivo municipal. Nossa atuação é fundamental nas
plenárias e discussões para definição dos planos de ação do Município e principalmente
no fortalecimento e materialização da rede.

Voltar para o Check In
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‘‘Modo On’: signiﬁca ligado,
Voluntários ON
– A equipe de Qualificação e Aprimoramento produziu um vídeo
...................................................................................................................................................................................................................
nas redes sociais,
institucional para os Voluntários Pescar, atendendo uma sugestão recebida no 1º
acontecimento em destaque.
Encontro de Articuladores Pescar. Segue abaixo o link com o vídeo: Vejam Voluntários
da Rede Pescar em:
https://www.youtube.com/watch?v=L5gXtLD0INI&feature=youtu.be
‘‘UP’’: para cima, ou seja, um

Na Unidade Unimed Porto Alegre, por exemplo, foram distribuídos tablets com acesso
à internet (entregue nos domicílios de cada jovem), a continuidade do recebimento do
vale-refeição e da bolsa-auxílio (salário como aprendiz), além de um vale-alimentação,
além de acompanhamento
Na Unidade Shopping Jardim Sul, em São Paulo/SP, os valores que seriam destinados
para a compra de vale transporte e alimentação foram convertidos em cestas básicas de
alimentos e itens de higiene para a turma, durante o período de distanciamento social.
Outra ação em prol dos jovens foi a recarga semanal de créditos de internet nos
celulares dos adolescentes, para que eles possam acessar as atividades on-line.

...................................................................................

................ comentário de que algo ou
alguém está em “alta”.

Apoiadores ...................................................................................................................................................................................................
UP - A Fundação Projeto Pescar produziu um vídeo para homenagear os
apoiadores do Projeto Pescar em cada uma das Unidades. Veja aqui o conteúdo:
https://www.youtube.com/watch?v=d1537zHGKYA
Pescar na mídia - Reportagem no Balanço Geral Blumenau/TV Record SC, sobre a
necessidade de voluntários na Unidade Fundação Fritz Muller, destacou a importância
do programa: "O Projeto Pescar prepara o jovem para a vida” Veja o vídeo aqui:
https://ndmais.com.br/noticias/projeto-pescar-precisa-de-voluntarios-emblumenau/
O Projeto Pescar e o Tribunal Regional do Trabalho da 4a Região: uma história de
sucesso: leia o artigo da Presidente do TRT4, Carmen Izabel Centena Gonzalez, nas
páginas 30 e 31, para a Revista Aprendiz https://www.forumgauchoap.com.br/revista-aprendiz-6a-edicao-2020/

Voltar para o Check In

Webinar
- A egressa e educadora social do Instituto Lojas Renner,
......................................................................................................................................................
Tamires Magalhães, representou a Fundação no webinar da
Sociedade Psicanalítica de Porto Alegre (SPPA), sobre a desigualdade social na adolescência. Além de apresentar o contexto
do jovem, ela teve a oportunidade de salientar a importância do
trabalho em rede.

................................................

......................

............................................................................
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‘‘Webinar’’: Seminário online
............ que permite interação da
audiência.

Semana do Pescar nas Organizações - A programação deu visibilidade para o Projeto
Pescar dentro das empresas parceiras, envolveu as lideranças, colaboradores,
voluntários e mostrou o impacto do programa na vida dos adolescentes e jovens.

UPP Procempa

A UPP Kenerson GO Eyewear/TO promoveu uma Live inédita com os gestores da
Kenerson com os colaboradores. Na pauta, o mercado de trabalho pós pandemia.
Nesse encontro entre a juventude e os experientes profissionais da Kenerson, muitas
dúvidas foram esclarecidas e, assim, muitas inquietações transformaram-se em novas
posturas para o futuro do mercado de trabalho, as atitudes necessárias ao novo cenário
nacional.
Confira alguns dos vídeos elaborados pelas Unidades e que constam no Canal da TV
Fundação Projeto Pescar no Youtube.

Voltar para o Check In

......................

Parceiros readequaram benefícios para apoiar os jovens - As empresas e organizações
parceiras ampliaram ou realizaram uma readequação dos benefícios para o acesso à equipamentos e à tecnologia, doação de cestas básicas para as famílias, além do vale-refeição.
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‘‘Webinar’’: Seminário online
............ que permite interação da
audiência.

Revista TR4

A Fundação Projeto Pescar, por intermédio da Coordenadora Josiane Kohls, esteve
representada na Comissão Organizadora do Concurso Cultural 2020 do Fórum Catarinense de Aprendizagem Profissional e Fórum de Erradicação do Trabalho Infantil de
SC, que teve como objetivo geral possibilitar que os jovens protagonizassem uma ação
(produção de um vídeo ) voltada ao combate do trabalho infantil e a proteção do adolescente ao trabalho, no ano em que o Estatuto do Adolescente completava 30 anos.
Jovens que do Pescar que chegaram na fase final:
1- Lohane Reis do Nascimento
Fundação Fritz Müller / Blumenau SC
2- Camile Melo do Amaral - Frameport /Caçador SC
3- Jeferson Antunes da Costa - Consórcio Rio Negrinho
Rio Negrinho SC
Comissão Interna da Fundação: Alice Machado( Educadora Social Unidade Zensul); Claudia
Fernandes( Educadora Social Unidade Banrisul) ; Jorge Zensque ( Educador Social Unidade
Kenerson); Tatiana Hotz(Educadora Unidade Consórcio Cascavel Enjin/Grupo Open/ Zeni
Motors ); André Daudt Bordinhão ( Marketing e Relacionamento ); Janaína Santos (Fórum
Gaúcho de Aprendizagem ); Cristiane Difini (Fórum Paulista de Aprendizagem);Josiane
Kohls (Assembleia conjunta)
OBS: Os Fóruns regionais são fundamentais para a visibilidade, atualização e criação de
vínculos com outras entidades.
Voltar para o Check In
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Capacitar para conectar

É preciso fazer contato com novas visões de mundo e realidades para que
saibamos lidar ainda melhor com os nossos cenários...

Liderança anfitriã e
Roda de conversa Online
O aprendizado dos encontros da capacitação
“Liderança Anfitriã” se consolidou: a liderança é
rotativa, todos podem e devem contribuir; a
responsabilidade é compartilhada; precisamos
confiar na inteligência coletiva. Exercitamos a
liderança anfitriã para que todos empregassem as
suas habilidades e capacidades, aproveitando os
insigts e trabalhando de forma plena na busca de
soluções para o desenvolvimento dos jovens e de
suas competências, mantendo o vínculo com as
turmas. Um dos destaques de liderança anfitriã foi
o compartilhamento da egressa Iédem Storchcom
e do articulador João Carlos Vogt, da Mercur, que
compartilharam a experiência de liderança anfitriã
que vivenciaram na empresa que integra a Rede
Pescar.
Além do contato diário da equipe técnica com os
educadores, auxiliando nos momentos de
ansiedade e dúvidas que foram inerentes ao
período de distanciamento social, foram
realizadas rodas de conversa online, em parceria
com a Sociedade Psicanalítica de Porto Alegre –

SPPA, para “cuidar de quem cuida” e ‘‘estreitar
laços’’, como possibilidade de um espaço de
escuta e reflexão. O atendimento aconteceu para
todo o Brasil e, segundo a coordenadora do grupo
de psicanalistas, Luciana Aranha Secco, a atividade
“proporcionou a verbalização de vivências e de
sentimentos entre os participantes”.
A Parceria com a Sociedade Psicanalítica de Porto
Alegre foi ampliada, proporcionou acolhimento
durante a crise e segue em 2021

#emoção # aprendizado #descobertas #conhecimento #afeto #ConectarEmoções
#ConectarRealidades #ConectarNovoOlhar

Voltar para o Check In

Workshop: Como evitar plágio
e empregar referencial teórico
Oferecido em 5 edições e organizado pela área de
Qualificação e Aprimoramento, capacitou os
educadores conteudistas no processo de produção
do suporte pedagógico, para organizar uma base
teórico-científica consistente.

Mutirão Online
Envolveu toda a equipe para a escrita dos temas de
Desenvolvimento Pessoal e Cidadania dos cursos
socioprofissionalizantes, possibilitando o desenvolvimento dos educadores sociais e o avanço em
todos os níveis da produção. Além disso, foram
incorporados dois temas, com todos os conteúdos,
no ambiente virtual de suporte pedagógico.

PPS
Com a finalização do Plano Político-Pedagógico
Socioprofissionalizante - PPS, será possível qualificar ainda mais o suporte pedagógico (subsídio
teórico metodológico), no qual os profissionais
que atuam diretamente com os jovens poderão ter
insumos para estudar os conteúdos trabalhados
nos cursos, recursos metodológicos que possam
compor seu planejamento, bem como, cursos de
atualização e capacitação continuada, com o intuito de promover o desenvolvimento do profissional e, consequentemente, dos jovens.
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A conclusão da primeira etapa do Plano Políticopedagógico Socioprofissionalizante – PPS .
O conteúdo pode ser visto clicando na imagem
abaixo:

Voltar para o Check In

Workshop “Cuidado com o Jovem”:
o acolhimento é fundamental
Nos dias 16 e 17 de setembro, um encontro de dois
dias intensos ficará na memória dos Educadores
Sociais e Articuladores de todo o Brasil. O contexto era de muitas dúvidas, era preciso unir esforços
para se adaptar ao ensino remoto. Entre as reflexões e atualizações esteve o entendimento maior
de que embora o “nosso segmento seja de socioaprendizagem, somos uma entidade de assistência. Como passar conteúdos e, ao mesmo tempo garantir a certificação e, principalmente o
cuidado com o jovem?”, explica Janaina Santos,
Assistente Social. Foi realizada, então, uma reflexão sobre a nossa origem, já que existe tipificações
que regem o nosso fazer, como por exemplo, a
gratuidade, a legislação atual, a reversão de benefícios. Se adaptar a uma atividade remota exigiu
que, acima de tudo, o jovem fosse incluído, ou seja,
foi preciso trabalhar na perspectiva da acolhida
das famílias, flexibilizar medidas disciplinares e
entender outros aspectos no sentido mais amplo
das organizações familiares.

Pontos trazidos para a
qualificação e reflexão dos grupos:
Cenário atual pandêmico e a adaptação da
modalidade presencial para o acompanhamento remoto/virtual dentro da perspectiva
de uma Entidade de Assistência Social;
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Manejo com o público atendido alinhado ao
objetivo do Programa. Adolescentes e Jovens
em desenvolvimento passando por momentos de reconfiguração dos valores, tradições,
modelos e a promoção da integração ao mundo do trabalho com suas normas e regras, ocupando outro lugar na rotina - (Flexibilização);
Objetivo central do serviço é fortalecer os laços
familiares, promover a integração de experiências entre os participantes, valorizando o
sentido da vida coletiva.

Conexão Especial 45 +: O Legado
Foram três dias de imersão, compartilhamentos e
construções coletivas de conhecimento. Cerca de
100 participantes de todo o Brasil entraram “de
cabeça” no programa proposto e literalmente
fizeram acontecer! O clima foi de dedicação e
descontração até o fim! Horas de trabalho
permeadas com muita troca de afeto. Outro ponto
alto foram as conversas sobre o grande sonho
Pescar e sobre as Competências para a equipe e
metodologia adotada.
.

Voltar para o Check In
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Consórcio Rio Negrinho - Rio Negrinho/SC
InBetta - Esteio/RS
Kenerson GO Eyewear - Palmas/TO
Laboratório Aliança - Parauapebas/PA
Solida,Renova e Mobasa - Rio Negrinho/SC

Battistella - Rio Negrinho/SC
Citrosuco - Iaras/SP
Refinaria de Petróleo Riograndense - Rio Grande/RS
Carlos Eduardo Secco - Porto Alegre/RS

Associação Kurumi - Jaguariaíva/PR
Procempa - Porto Alegre/RS
Zensul - Porto Alegre/RS

Voltar para o Check In

Encontro de Articuladores

deste momento de pandemia”. Destacamos aqui
a Pesquisa “Conta para Gente” e, também, as
Conversas Sobre o “Sonho Grande Pescar”.
A revisão do Planejamento Estratégico com os
direcionadores definidos pelo Conselho Curador
calcados em: implantação de uma atitude digital e
Fundação Projeto Pescar do futuro, também estiveram no escopo. Confira:
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Quem somos

Encontro
de Articuladores

O Projeto Pescar é mantido por uma Fundação
criada em 1995 para expandir e consolidar um programa pioneiro de formação sociprofissionalizante voltado para o desenvolvimento de jovens.
Mais 33 mil jovens já se beneficiaram do programa
desenvolvido em parceria com empresas e organizações e norteado por princípios comunitários.

Propósito
Conectar conhecimentos e atitudes para transformar vidas.

Missão
Transformar vidas gerando competências e
experiências inesquecíveis de aprendizado para
atuação empreendedora na construção de um
mundo sustentável.

Visão
Ao longo do ano foram realizadas sete edições do
Encontro Virtual de Articuladores da Rede Pescar,
totalizando 18 momentos de março a dezembro,
com a participação de Articuladores de todo o
Brasil, além da equipe de Acompanhamento às
Unidades. Nos encontros foram construídas diretrizes e compartilhadas as “Experiências Pescar
na execução de atividades remotas em função

Ser referência na promoção colaborativa de
impacto social.

Valores
transparência | diversidade | co-criação |
responsabilidade | ética | desenvolvimento
sustentável | inovação | empreendedorismo
Voltar para o Check In

Pesquisa ‘‘Conta Para Gente’’

Com a participação de articuladoras (es) das
Unidades Projeto Pescar de cinco estados, e da
equipe de Acompanhamento às Unidades, em
Outubro foi apresentada uma pesquisa inédita, a
“Conta para Gente”, realizada com mais de 700
jovens. No “centro” do resultado, ela mostrou que,
diante das mudanças do trabalho que estão cada
vez mais interferindo diretamente na empregabilidade de jovens, será preciso ter novas formas
de estudar e dar aulas... Os grupos se empenharam em construir cada um, um grande mural, encontrando respostas para a seguinte pergunta :

Fundação Projeto Pescar do Futuro!
O Conselho Curador aprofundou uma pauta de
grande relevância para o futuro da Fundação
Projeto Pescar. Foram discutidos temas como a
renovação do Comitê de Compliance, a implantação de uma atitude mais digital e a Fundação
Projeto Pescar do Futuro! Esse escopo direcionou
o processo colaborativo de revisão do Planejamento Estratégico, que contou com as pesquisas
dos jovens que estão em atendimento, articuladores, educadores e equipe de suporte e
diretoria, além de reuniões com especialistas em
inovação “disruptiva”. Ainda, foi apresentado aos
Conselheiros uma proposta de aperfeiçoamento
do sistema anual de renovação do Conselho
Curador, inspirado nas melhores práticas de
governança.

19

Qual será o NOSSO GRANDE SONHO - Pescar do futuro?
Grupo 1
Mais
unidades do
Projeto Pescar

TRANSFORMAR
PESSOAS

Que essa
pescaria con nue a
respeitar e valorizar
a diversidade e
diminua a
desigualdade
no nosso país!
Mais
unidades
do Projeto
Pescar
CRIAR
OPORTUNIDADES

Que mais
jovens em situação de
vulnerabilidade social
tenham oportunidades
para superação
da realidade
vivenciada.

Para mim, seria
ampliar o número
de vagas para possibilitar
mais oportunidades de
transformação de vidas.
E que possamos sempre
aumentar nosso índice
de empregabilidade de
nossos egressos.

Grupo 2
Talvez criarmos
um modelo híbrido
daqui pra frente, onde
poderemos atender a muito
mais jovens. Porque
às vezes impactamos
inves mentos em espaço
sico dentro das
organizações

Chegar em
2030 com 1000
unidades

Atender a
todos os jovens
em situação de
vulnerabilidade.

Atender o
maior número
de jovens em
vulnerabilidade
social

Conselho
Curador
Voltar para o Check In

CRIAR, SINERGIA,
ComVIDA20 e EvoluINDO:
Novos e fundamentais grupos de estudo
Desde abril de 2020, com uma diversidade de
contextos, os colaboradores dividiram-se em
nesses quatro focos de atuação. Em momentos
quinzenais de duas horas, eles tem como missão o
desenvolvimento das pessoas e de projetos para o
aprimoramento do “Fazer Pescar”. Eles têm sido
fundamentais para o acolhimento e para o
exercício do cuidado consigo, com o outro e do
permitir-se ser cuidado, bem como para reflexões
conjuntas e desenvolvimento de projetos e
práticas co-criadas. Entre as atividades propostas
sob a criação e condução destes grupos de
Educadores Sociais, estão as Rodas de Conversa
sobre o Sistema de Avaliação Pescar – SAP Jovem,
sua aplicação e melhores práticas no contexto da
pandemia; as Lives para os jovens e os Super
Projetos para a implantação do PPS.
Sinergia

Criar
ComVida

Evoluindo

Capacitar para evoluir
Em novembro do ano passado (2020), cerca de 59
colaboradores da Fundação e 9 Educadores (que
não são contratados pela Fundação, mas pela
empresa parceira), foram beneficiados com esse
incentivo: a Fundação Projeto Pescar subsidiou
50% do valor do curso de pós graduação para cada
um, e os 50% restantes foram divididos em 10
parcelas descontado em folha de pagamento.
Oportunidade de capacitação para colaboradores
e atualização na modalidade EAD!
Confira a relação dos Cursos da Pós em parceria
com o DESCOMPLICA. Até o momento, são 26
cursos:
Auditoria e Compliance
Design Thinking & Gestão De Pessoas
Direito e Gestão Corporativa
Docência do Ensino Superior e Metodologias Ativas de
Aprendizagem
Docência e Performance na Educação à Distância
Educação 4.0
Educação 4.0 – Aluno Como Protagonista
Educação e Jogos Para Sala de Aula
Gestão Comercial
Gestão da Inovação, Tecnologias e Empreendedorismo
Gestão de Pessoas e Coach
Gestao de Pessoas, Liderança e Coaching
Gestão de Projetos Educacionais e Metodologias Ágeis
Gestão e Negócios
Matemática Financeira e Estatística
MBA em Projetos de Conectividade
Neurociência do Desenvolvimento
Orientação Vocacional
Psicologia Organizacional
Psicologia das Emergências e dos Desastres
Psicopedagogia
Psicopedagogia e Inteligência Emocional
Rotinas e Cálculos Trabalhistas - Pequenas e Médias
Empresas
Saúde Pública Com Ênfase em Saúde da Família
Tecnologia Aplicada à Sala de Aula
Vendas e Relacionamento
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As lives chegaram para ficar!

Realidade conectada
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Live Dia Nacional do Pescar
20 de maio – Mais de mil integrantes da Rede
Pescar interagindo. Essa foi a forma escolhida para
essa Live no Facebook, com a conversa de duas
egressas e um egresso do Pescar, que compartilharam suas histórias inspiradoras e o desafio de
transformar vidas com a gerente do Programa
Social Pescar, Sílvia dos Santos, num bate-papo
muito bacana, que você tem acesso neste link:
https://www.facebook.com/fundacaoprojetopes
car/videos/2688389421288850/

Live Empatia e compaixão
em tempos de pandemia
A especialista em Comunicação Não Violenta CNV, Vivian Laube, proporcionou diversas trocas
sobre os sentimentos de isolamento e distanciamento social, como a CNV, empatia, escuta,
autoempatia e compaixão. O evento, realizado ao
vivo pelo facebook, contou com a participação de
mais de 300 pessoas e conquistou a audiência.

Foram mais de 498 comentários, 51 compartilhamentos e 6,5 mil visualizações. Assista:
https://www.facebook.com/fundacaoprojetopes
car/videos/292281325148842/

Desafio Online #Challenge Pescar
Incentivou a todos para a construção de um
mundo mais sustentável, incorporando no dia a dia
os princípios e os objetivos do Pacto Global, uma
iniciativa de combate ao aquecimento global e às
desigualdades.
Curiosidade: para envolver a turma, egressos,
familiares, voluntários e toda a rede, a divulgação
de ações de sustentabilidade foram embasadas
em um dos sete Objetivos do Desenvolvimento
Sustentável - ODS, que são o foco da Fundação
Projeto Pescar. Curte e compartilha:
#challengepescar - Parte 1 :
https://www.youtube.com/watch?v=c7JijtuPDA8
#challengepescar - Parte 2 :
https://www.youtube.com/watch?v=0NogJDeCU
WY

Challenge Pescar
Vídeo de lançamento
Voltar para o Check In

Live de meditação
Com a proposta de oferecer momentos de formação que instrumentalizassem as pessoas para o
momento, foi realizada uma LIVE sobre meditação,
ao vivo no facebook.com/fundacao
projetopescar. O especialista Ricardo Ensho
apresentou técnicas simples e gratuitas desta
prática milenar, para aliviar o tédio, a irritação, a
ansiedade e o medo em tempos de coronavírus.
https://www.facebook.com/fundacaoprojetopes
car/videos/3158655474222621

1º Encontro Nacional de Jovens
do Projeto Pescar em formato de Live
Foram duas lives para a comemoração do
encontro! Iniciando no dia 16 de outubro com uma
LIVE sobre Educação Financeira com
representantes da apoiadora Investplay, as
atividades tiveram início com 3 missões. No dia 30
de outubro, outra LIVE especial, que reuniu
centenas de participantes das mais variadas
regiões do País, marcou o encerramento do 1º
Encontro Nacional de Jovens do Projeto Pescar. Ao
todo, foram cerca de 900 jovens, 2.700 famílias e
Educadores do Projeto Pescar de todo o Brasil.

Do Rio Grande do Sul foram 309 participantes, de
Santa Catarina e Paraná 96, de São Paulo 83, e do
Norte e Nordeste 19. Desse total, cerca de 330
jovens que entregaram as 3 missões ficaram
empatados no ranking! Agradecimento especial a
todos os apoiadores que contribuíram para a
realização dessa formação, incluindo a equipe
organizadora, representada pela Educadora Gisele
Marques, da Unidade Kimberly Clark, de Suzano
(SP), e a todos os demais envolvidos. Os premiados
foram agraciados com livros, consultoria, cursos
online e vale compras
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https://www.facebook.com/fundacaoprojetopes
car/videos/682846102362362

https://www.facebook.com/116563765068682/v
ideos/384526966243213

Voltar para o Check In

Live ‘‘Papo de Responsa A escolha sempre é sua’’

Beto Chaves

Criador do
Papo de
Responsa

Um “Papo” pra lá de especial foi dividido em dois
momentos: um com os Educadores Sociais de todo
o Brasil e, outro, com os jovens. Roberto Chaves,
mais conhecido como Beto Chaves, comandou os
dois encontros. Ele é criador do Papo de Responsa
há 17 anos, é Inspetor da Polícia Civil do RJ, e vem
propondo uma nova metodologia de interação e
diálogo com jovens com o objetivo de promover
ações preventivas e informativas sobre violência e
drogas. De lá para cá, os temas foram ampliados.

Live ‘‘Gestão, transparência
e transformação social
para um mundo melhor’’
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Quem não conseguiu assistir a essa LIVE incrível no
dia 22 de dezembro, poderá assisti-la quando
quiser: ela está gravada na página do facebook da
Fundação. Quem conferiu, percebeu não só o
quanto é fundamental o papel das empresas para
transformação social, mas o quanto elas se dedicam!
Participantes:
Mediador: Marcelo Menna Barreto: Coordenador de expansão e captação de recursos da
Fundação Projeto Pescar
Clódis Xavier: Diretor Voluntário da Fundação
Pescar
Gerson Luis da Silva: Gerente Executivo de
Relações Institucionais da Unimed Porto Alegre
Marcio Kaiser: Superintendente Executivo do
Banrisul
Vitória Léia: Jovem do Pescar com vida transformada
https://www.facebook.com/fundacaoprojetopes
car/videos/819738208593633/

https://www.facebook.com/fundacaoprojetopes
car/videos/2917083395060652

Voltar para o Check In

Conexão é tudo
A Fundação Projeto Pescar e a Unidade ACIAL foram contempladas com o Fundo de Desenvolvimento Sustentável do Sicredi União Metropolitana/RS.
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.............

Novas Adesões

..................................

#TBT
2020
.............................................................................................................................................................................................................................................................................

‘‘#tbt’’: é uma abreviação de
Throwback que signiﬁca uma
lembrança de algo que já
aconteceu e merece destaque.

Andréa dos Santos Costa

Educadora Social da Unidade
Pescar ACIAL de Alvorada/RS
(à direita)

Jovens do Projeto Pescar da Unidade Laboratório Aliança, em Parauapebas/PA,conscientizam sobre a Violência
Infantil - No Dia de Com
bate à Violência Infantil
nossos jovens de
diversas Unidades deram show de conhecimento e com vídeos e
mensagens.

Voltar para o Check In

A Fundação Francisco Xavier Kunst participou da
FIMEC 2020*,no estande da Artecola. A egressa
Ellen Zacharias contou para os visitantes como
foi a sua experiência com o Pescar.

O desafio envolveu alunos, mentores e voluntários
da Junior Achievement e do Projeto Pescar. Confira
o vídeo sobre o projeto no link abaixo:
https://www.instagram.com/tv/CG5qNXlhk41/?i
gshid=219gotdsuyrp
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*Importante feira internacional direcionada a indústria calçadista, que ocorre a cada dois anos na cidade de Novo Hamburgo/RS.

Ellen Zacharias
Egressa da 18ª
turma da Unidade
Pescar Francisco
Xavier Kunst,
CampoBom/RS

Unidade de Blumenau vence etapa Estadual de
Projeto de Inovação – Dos seis grupos das Unidades do Projeto Pescar de Santa Catarina inscritas
no projeto JA Innovation Camp, desenvolvido pela
Junior Achievement em parceria com o Facebook,
a equipe Lucky, da Unidade Projeto Pescar
Fundação Fritz Müller, venceu o desafio e se classificou para a etapa nacional.
A partir da proposta de compreender a educação
financeira como uma ferramenta fundamental
para ajudar os jovens a realizarem seus sonhos, os
estudantes entregaram uma engenhosa solução:
o Meetup. Um jogo de tabuleiro (físico e digital)
para crianças e adultos relacionado ao tema.

Jovem Larissa,
representante
da equipe Lucky,
Unidade Pescar
Fundação Fritz Müller
de Blumenau/SC

O psicólogo e escritor Aracides Maciel foi voluntário da Unidade Pescar Consórcio Rio Negrinho no
ano passado e contratou o serviço do egresso
Fernando Emanuel Martins Eckel, para fazer a capa
do seu livro.
Fernando já havia mostrado um pouco do seu
talento com a criação de uma pequena animação
sobre o programa
https://www.youtube.com/watch?v=RqDojRIl5Wc

Capa criada por
Fernando Emanuel
Martins Eckel,
Egresso da Unidade
Pescar Consórcio
Rio Negrinho/SC
Voltar para o Check In
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Quem pode sonhar, pode fazer
33.783
Confira os números da nossa
rede colaborativa:
2.423
11
124
40

Pessoas atuando na Rede Pescar
Mantenedores Institucionais
Mantenedores da Rede Pescar
Municípios de atuação na Rede
Socioassistencial

57 Apoiadores Institucionais
109 Apoiadores das Unidades
978 Voluntários
913 Nas unidades 17,52% Nível médio
82,48% Nível superior
65 Integram o Conselho Curador,
Diretoria e demais Comitês
especiais na Organização.

92 Equipe Técnica

Exterior
47 Unidades
44 Argentina - 880 jovens atendidos
2 Angola - 52 jovens atendidos
1 Paraguai - 27 jovens atendidos

Destaques do ano

Jovens formados
até 2020

1.539 Jovens atendidos (beneficiados diretos)
53,74% Meninas
46,26% Meninos
4.617 Pessoas impactadas
(beneficiados indiretos, considerando
3 pessoas por família dos jovens atendidos)

70 Unidades em atividade, sendo 38 como formadoras
de aprendizes, ou seja, 54,28% daquelas que estiveram
em atividade em 2020.

47.253
99,31%
92,59%
906

horas de formação e média de 684 por turma
Frequência média nos cursos
Percentual de conclusão dos cursos
Jovens Contratados ou Aprendizes
59% dos jovens atendidos

Brasil
70 Unidades
9 Estados
40 Municípios
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Pesquisa de Empregabilidade*

Dos 11,8% que responderam ‘‘NÃO’’

Você esteve trabalhando no ano de 2020 ou está
trabalhando atualmente de carteira assinada?

Você esteve trabalhando no ano de 2020 ou está trabalhando atualmente sem carteira assinada em qual
serviço?
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61/515 respostas

Sim

11,8%
28,2%

Você tem trabalho ﬁxo, mas não
tem carteira de trabalho assinada

Não
Estou
desempregado(a)

60%

Você trabalha no negócio da família
e não tem carteira assinada
30

Você tem o seu próprio
negócio (autônomo)
Outro*

47,5%
36,1%

20

Dos 60% que responderam sim
Se você respondeu SIM na questão anterior, qual foi/é o
po de trabalho.
309 respostas
Você é funcionário público

No comércio

Você está prestando serviço militar

Estágio

Em uma empresa

Outro*
71,8%

200

10

11,5%
4,9%

0
*Opção ‘‘Outro’’: Desempregado(73,1%); Cafeteria(3,8%); Vende doces (3,8%);
Vende roupas (3,8%); Força Aérea(3,8%); Marinha do Brasil (3,8%);
Comércio (3,8%); Estágio(3,8%)

Caso você esteja trabalhando, o que você faz? Qual sua
função? (por exemplo: recepcionista, auxiliar administra vo, professor, vendedor, etc). (sem carteira assinada)
39 respostas

100
2,6%
0

11,3%
1,6%

7,4%

5,2%

*Opção ‘‘Outro’’: Jovem Aprendiz (70,6%), Hospital (11,8%), Babá (5,9%),
Agronomia (5,9%)

Caso você esteja trabalhando, o que você faz? Qual a
sua função (por exemplo: recepcionista, auxiliar administra vo, professor, vendedor, etc).
271 respostas

Você esteve estudando no ano de 2020 ou está estudando atualmente?
515 respostas

34,2%

Sim
Não

65,8%
* A pesquisa foi enviada para os egressos formados em 2019. Foram recebidas
515 respostas, o que corresponde a 41% dos jovens formados em 2019.

Voltar para o Check In
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Conexão de atitudes para a sustentabilidade

........................................................................................................................................................................

Post para redes socias

Com a chamada, “Já imaginou se fosse possível
transformar o mundo para melhor apenas com o
seu desejo? Quem pode sonhar, pode fazer!”, a
Fundação Projeto Pescar lançou, no final do ano,
uma campanha de incentivo à cidadania, tanto por
parte da comunidade, como por parte das
empresas, através das doações possíveis a partir
da dedução do imposto de renda.
Agradecemos a todas as empresas e pessoas que
direcionaram via Funcriança, parte do valor do seu
imposto de renda devido. Foram muitos os
desafios apresentados ao longo de 2020 e, mesmo
assim, saímos exitosos, graças ao esforço da área
de Captação de Recursos, do Marketing e
Relacionamento, da Diretoria, dos Educadores,
Colaboradores, Conselho Curador, Conselhos
Regionais, Mantenedores da rede e institucionais
enfim, de todos nós que fazemos parte da
Fundação.
Total captado pelo Funcriança atualizado em
15/01/2021 relativo ao valor captado em 2020 - R$
632.894,61. O valor arrecadado será totalmente
investido no Projeto Pescar com o objetivo de garantir o pleno atendimento aos jovens e possibilitar a aplicação de novos métodos inovadores e
disruptivos de ensino e transformação.

.............

Campanha #DoeUmFuturoMelhor

‘‘#DoeUmFuturoMelhor’’:
é uma ação permanente de
CONEXÃO entre Projeto
Pescar, Empresas e Comunidade

A
#DoeUmFuturoMelhor - será contínua e, depois
.......................................................................................................................................
do lançamento com a jovem Vitória Leia, demais
jovens irão participar das próximas etapas de
divulgação da Campanha.
https://www.projetopescar.org.br/campanhadoeumfuturomelhor/
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Gestão de Recursos Financeiros
Demonstrações para o resultado do período/2020
Considerar os números abaixo, que reﬂetem o DRE conforme demonstrações ﬁnais,
auditadas e encaminhadas ao Conselho Curador:

Despesas

Receitas
0,81%
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0,39% 0,94%
7,54%

7,89%
14,72%

13,61%

12,87%

8,07%

70,43%
62,73%

Total Receitas: R$ 6.251.725,49
Mantenedores Ins tucionais.......................................... 919.868,52
Mantenedores da Rede Pescar.................................... 3.921.991,90
Projeto via des nação de imposto de renda (PJ e PF).... 804.869,32
Doações Pessoas Físicas e Jurídicas.................................. 50.488,08
Outras doações para Projetos........................................ 471.361,60
Receitas Financeiras - Fundos Operacionais..................... 24.296,70
Receitas Financeitas - Fundo de Sustentabilidade............ 58.849,37

Total Despesas: R$ 5.913.606,92
Projetos via des nação ﬁscal............... 804.869,32
Demais Projetos................................... 466.304,27
Recursos Humanos........................... 4.165.418,09
Despesas Gerais e Administra vas...... 477.015,24

Resultado Exercício 2020
(+) Total das receitas....................... 6.251.725,49
(-) Total das despesas...................... -5.913.606,92
(=) Superávit/Déficit do período......
338.118,57
Obs.: Muito embora o ano fortemente impactado pela pandemia, justamente pelos efeitos dela conseguimos apresentar um Superávit nos resultados, basicamente devido a:
- signiﬁca va redução nos gastos com Viagens (passagens aéreas, ônibus, reembolso de quilometragem, etc...);
- signiﬁca va redução nos gastos com Hospedagem e Alimentação fora da Sede;
- signiﬁca va redução, quase ausência no pagamento do bene cio do Vale Transportes, devido ao trabalho em home oﬃce;
Voltar para o Check In
- signiﬁca va redução nos gastos Gráﬁcos devido a distribuição digital do Relatório de A vidades, ao invés da sua impressão.

Mantenedores Ins tucionais

30

Mantenedores da Rede Pescar
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Apoiadores da Rede Pescar
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Vidas transformadas

De Porto Alegre/RS a Parauapebas/PA

A determinação que fez a diferença - Assim que se formou,
Eduardo encaminhou o currículo e participou de um longo
processo seletivo: entrou em janeiro e meses depois já
passou a trabalhar no estoque. Hoje, ele trabalha como
estoquista em uma rede de Farmácias (são 10 lojas), e já está
fazendo experiência no setor de compras. Meu objetivo
mais próximo agora é ser um gestor de compras, conclui.

"PRECISAMOS FAZER COM QUE O JOVEM SEJA O INSTRUMENTO
DE MODIFICAÇÃO DAQUELE AMBIENTE ONDE ELE ESTÁ"
@paulocenteno
Diretor Presidente Voluntário da Fundação Projeto Pescar

Eduardo Sousa Lima

Eduardo Souza Lima
A aposta que deu certo
Logo quando saiu o resultado da turma de "Iniciação
Profissional em Serviços de Comércio" em 2019, Eduardo
teve que fazer uma difícil escolha para um jovem de 16 anos à
época: ele recém havia recebido uma proposta para
trabalhar em uma empresa, o que garantiria o sustento de
casa, pois os seus pais estavam desempregados. "Mas graças
a Deus, eu fiz a escolha certa, eu apostei no Pescar. Eu optei
por acreditar em um futuro melhor", lembra emocionado.
"Na primeira semana eu já me apaixonei pelo Projeto. Já
tinha até esquecido dos problemas. Ao longo do ano
passamos por muita dificuldade, meus pais queriam ir
embora da cidade e queriam se separar. Mas em nenhum
momento eu pensei em desistir. Pensava em um dia após o
outro. Os voluntários e os educadores me motivaram muito a
acreditar que iria dar certo.
Além disso, antes do Pescar eu tinha uma visão
completamente diferente do mercado de trabalho. Eu me
desenvolvi muito através das aulas e das visitas. Posso dizer
que o Pescar me impulsionou a ser quem eu sou hoje. Eu
busco oportunidade, busco aprender, inovar. E carrego a
confiança de melhorar sempre, por isso consegui ser
empreendedor hoje também.
Agradeço ao Projeto todo o meu desenvolvimento pessoal e
profissional. Isso foi fundamental para que eu mudasse a
minha vida. O Pescar mudou a minha vida totalmente.
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Egresso da
Unidade Pescar
Laborório Aliança em
Parauapebas/PA

Alguém duvida?
Eduardo, a Fundação Projeto Pescar tem muito orgulho
da tua história, da tua garra e de todos os envolvidos na
Unidade da qual fizeste parte.
Voltar para o Check In
Uma vez Pescar, Sempre Pescar!

Vidas transformadas

De Porto Alegre/RS a Olímpia/SP

Dos obstáculos à transformação
Ele é dono de uma história comovente de vida,
daquelas que teriam tudo, teoricamente, para dar
errado. Para o Alex, só teoricamente. Porque, ELE
FEZ DAR CERTO! Alex escolheu deixar para trás um
passado muito difícil (a trajetória dele está na
íntegra no perfil "Alex Ribeiro" das suas redes
sociais), valorizou todas as oportunidades que
surgiram, como muita "fé e amor no coração",
como ele mesmo diz, e deu a volta por cima! Alex
foi criado pela avó materna, que mesmo em
situação de extrema pobreza (ela vendia garrafas e
latinhas), nunca deixou faltar nada. No entanto,
ele conta que passou por dificuldades de todas as
ordens e, por muitas situações de violência física e
psicológica. Antes disso, em 2016, aos 15 anos,
perdeu a vozinha, a única pessoa que ele tinha. E
"graças à minha fé, não fui para o caminho errado".
Logo tive a guarda resgatada pelo meu tio, voltei
para a Escola e passei pelo Centro de Referência de
Assistência Social (CRAS) da nossa cidade. Lá, eu
soube da vaga para o Pescar. "O ano de 2017 será,
para sempre, o divisor de águas para mim",
relembra Alex se referindo ao Curso de Iniciação
Profissional em Logística concluído naquele ano.
Até hoje guardo a cartinha da minha primeira ES,
Carolina Dias, com "feedback" sobre o meu perfil.
Essa carta é como se fosse a minha bíblia de cabeceira. Hoje, eu inclusive utilizo ela para motivar

34

outros jovens com os quais trabalho. Logo depois
da certificação, aos 18 anos Alex foi para São José
do Rio Preto, conseguiu uma bolsa 100% pelo
ProUni (prestou Enem), hoje está no terceiro ano
de Psicologia pela Unirp (Centro Universitário de
Rio Preto), é Monitor de Vendas, tem sua casa,
uma família e uma profissão: "Hoje eu trabalho
com liderança, uma das coisas que o Pescar foi
responsável por me ajudar a desenvolver. Sou
grato a Deus, a todos do Pescar, e hoje reina em
meu coração.

Alex Sandro Ribei ro Correia
Egresso da Unidade
Pescar Tereos
em Olímpia/SP

Parabéns pela sua força!
Você é exemplo para outros jovens !
#LiçãodeVida #Persistência #Esperança
#TransformaçãoSocial #DesenvolvimentoHumano

Voltar para o Check In
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Vidas transformadas

#Compar lheRS #RBSTV #VidasTransformadas
Vitória Léia
A escolha pelo Curso de Direito
“Ter participado do Projeto Pescar foi determinante para a
escolha da minha graduação: o Curso de Direito”. Vitória
Léia conta que o “Pescar me mudou como pessoa”, pois tinha
muita dificuldade em lidar com pensamentos divergentes do
seu. Ela enfatiza, que foi no convívio com os colegas e com os
educadores da Unidade Pescar Acial que ela conseguiu
mudar. “Nossa, eu consegui perceber o quanto eu precisava
ser mais flexível. Foi a partir daí que algo dentro de mim
mudou e eu optei exatamente pelo Curso de Direito para
treinar e oferecer para as pessoas uma visão mais neutra, um
olhar mais justo para as situações. Isso vem me ajudando
principalmente nas audiências: agora sei lidar com
pensamentos e argumentos diferentes”. Vitória ilustrou a
primeira etapa da nossa campanha #DoeUmfuturoMelhor

Isabel Ferrari
Apresentadora
RBS TV

Vitória Léia e Droander Martins, têm outras coisas em
comum, além do Pescar: ambos foram destaque em uma
matéria super especial da filiada da Rede Globo no RS, a
RBSTV sobre transformação social.
Com orgulho, deixamos aqui o link para a matéria completa e
um resumo do Case de cada um:

https://youtu.be/vgvZt5DHdj8

Vitória Léia
Egressa
do Projeto Pescar
Voltar para o Check In
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Vidas transformadas

#Compar lheRS #RBSTV #VidasTransformadas
Droander Mar ns
O menino que virou empresário

Eduardo Sousa Lima
Vitória Léia
Na faculdade
de Direito

Droander Martins

Aos 16 anos, Droander não tinha muitas perspectivas de
futuro, mas a força de vontade sempre esteve ali, falando
mais alto. Ajudava a família vendendo doces, salgados, e
também como servente de pedreiro e auxiliar de pintor. Até
que ele ingressou no Pescar. Se empenhou, concluiu o curso,
ficou 11 anos na Parks. Se dedicou muito na área do
empreendedorismo e alçou voos mais altos: hoje ele atua no
segmento de Tecnologia, é consultor, mentor, palestrante,
conselheiro estratégico e escritor. Tem duas empresas com
atuação nacional e sonha em ajudar outros jovens a
empreender, assim como ele!

Na sua empresa

#JovemEmpreendedor #Garra #Superação
#Empreendedorismo #TransformaçãoSocial

Voltar para o Check In

Uma rádio para chamar de sua
Protagonismo e conexão na aprendizagem teórica e prá ca

............

.........

Mais do que “conectar”, 17 jovens da Unidade Pescar Associação Kurumi (PR), queriam SINTONIZAR. Em meio a
pandemia, a necessidade de uso das novas tecnologia e à
vontade de inovar, surgiu a Rádio
Pescar Capivara City, um
.......................................................................................................................................................................................................................................
projeto idealizado pelo Educador Social (ES) Luciano Melo.
*No canal (ver link abaixo), eles promoveram pequenas tarefas, sendo uma delas a dedicação de músicas conforme o
perfil do colega, como início de semana e encerramento para
as aulas. “A ideia surgiu entre os jovens de fazer uma rádio
em homenagem ao Dia das Mães. E como foi um sucesso,
eles organizaram diferentes pautas (temas) com as quais eles
se identificavam para conversar e debater toda a semana
(depois passou a ser quinzenal)”, explica o ES.
Foram criados grupos no WhatsApp e, a cada semana, eram
elaboradas diferentes pautas. E teve até programa em
espanhol! Na reportagem especial “Intercâmbio Cultural
Unidade Pescar Paraguay e Jaguariaíva, o ES Leonardo
Chinellato auxiliou na tradução do espanhol!
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‘‘Capivara City’’ O nome da
Rádio foi escolhido em
função do grande número
desses animais na cidade de
Jaguariaíva/PR.

Para o contentamento de todos, a Rádio será retomada com
a Turma 2021 para o Dia Nacional do Pescar!
https://www.youtube.com/watch?v=dqnD-h_a5cw

Voltar para o Check In
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Vidas transformadas
SAP Jovem

Resultado da média nacional - 2020
O SAP Jovem é um sistema de avaliação que mensura o desenvolvimento de sete competências
pessoais e profissionais, indicando Pontos Fortes,
Oportunidades de Melhorias e construindo o Plano de Desenvolvimento Individual.
Ao longo das atividades do curso e em três momentos específicos (início, meio e fim), são avaliadas as seguintes competências:

Ser protagonista
Ser responsável e comprome do

Etapas

1

2

3

60,47%

69,10%

80,90%

Da etapa 1 até a 3, foi observada uma
taxa de crescimento no desenvolvimento
das competências.

3

1

20,43%

Compreender contextos e comunicar-se
Ser democrá co, é co e cidadão

Competências -2020

Resolver situações-problema
Trabalhar e produzir em equipe

1º

Resolver Situações Problema

2º

Compreender Contextos
e Comunicar-se

3º

Aprender a aprender

Aprender a aprender

O resultado desta avaliação vai subsidiar as ações
para todos envolvidos, seja o próprio jovem, familiares, comunidade, educadores, articuladores,
Fundação e empresas parceiras.

Voltar para o Check In

Projeto Pescar ganha reconhecimento nacional

39

Este selo é nosso!
Recebemos a certificação Melhores Ongs 2020,
distinção conferida pelo Instituto Doar em parceria
com a agência de projetos socioambientais O
Mundo Que Queremos e da Ambev, com respaldo
técnico de pesquisadores da Fundação Getúlio
Vargas (FGV) e apoio da Fundação Toyota do Brasil.
Das 670 inscritas em todo País, fomos eleita entre
as 100 MELHORES ONGS DO BRASIL! Temos muito
a comemorar! E, isso se deve a uma avaliação
criteriosa da comissão julgadora do Instituto que
considerou aspectos como gestão, transparência e
resultados. Esse reconhecimento é motivo de
orgulho!
Todos que fazem parte da FUNDAÇÃO PROJETO
PESCAR, mantenedores, apoiadores, voluntários,
articuladores, educadores sociais, colaboradores
e, principalmente, os nossos jovens protagonistas:
esse reconhecimento é nosso!
Confira mais em:
http://www.premiomelhores.org/conheca-asmelhores-ongs-de-2020/

A Fundação Projeto Pescar
foi uma das três entidades de
Assistência Social reconhecidas
no estado do Rio Grande do Sul.

#premiomelhorong #reconhecimentonacional
#conectarconhecimento #conectaratitudes #gestão

Voltar para o Check In
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Equipe Técnica

Quem somos
Superintendência
Ézio Rezende
Programa Social Pescar
Gerência
Sílvia Regina dos Santos
Cordenadores
Cláudia Maria Wentz da Silva
Cristiane Pauperio Difini
Eduardo Rafael Pavin
Isolete Aparecida Furlan
Josiane Kohls
Assistente Social
Janaina Santos
Educadores Sociais
Adelaide Marta Albino Chicomo
Adriana Isamar Boer
Alice Chiapini Machado
Alice Karoline Piedade da Silva
Aline Sanches Martins
Ana Paula Guedes Magalhães
André Guilherme Cintra Oliveira
Andrea dos Santos Costa
Angelica Amorim Oliveira
Angelica de Souza Feil
Aurea Malheiros Fernandes
Caroline Lesniovski Davilla
Casemiro Tisatto
Catia Ribeiro Reinaldo
Cleuzenir Maria Gonzaga Morais
Danieli Maiara Brais Mazoca

Deise Cristina Dornelles
Elisângela Martins Gonlaves
Fernanda Costa de Souza
Fernanda Rodrigues Alves da Silva
Flaviane Pires dos Santos
Gisele dos Santos Marques
Jaqueline Zacharias
Janaina Elizandro Visnievski
Janine Duarte Benetti
Jéssica Leva Cardoso da Silva
Juliana Pires dos Santos
Josie Vargas da Silva Rohers
Léo da Silva
Leonardo Dal Bem Chinelatto
Lidiane de Cássia Monteiro Silveira
Lilian Dias Pereira
Márcia Alonso Piva da Silva
Melissa Angélica Sanches de Paula
Michele Lemos de Souza
Michele Maia
Niura dos Santos Machado
Priscila Rodrigues Leite Ribeiro
Robson da Rosa Goulart
Rosângela de Vargas
Rosângela Rodrigues
Selma Geisler Garcia Machado
Suelen Cristina Polezi
Tamires de Oliveira Magalhães
Tatiana Vanderli Ferreira Hotz
Valéria Regina da Silva Neutzling
Vanessa Gonçalves Lima Angelone
Vanessa Martins
Vilma Raquel Oliveira da Silva

Qualiﬁcação e Aprimoramento
Aline Almeida
Juliana Rocha
Miriam Chollet Buchert
Jurídico e Secretaria
Ta ana Bornia Musskopf
Juliana Jaques Flores
Cris ano Weirich Quevedo
Administra vo, Financeiro
Cris na Hexsel Bugalho
Adão Jorge dos Santos
Alessandra Menezes dos Santos
Eloisa Gonçalves Fernandes
Eva Silveira dos Santos
Joaquim Thiago de Medeiros Araújo
Marcia Le cia Ferreira
Marcos Vinícius Rodrigues Silveira
Nicolas Gonçalves
Recursos Humanos
Rosemary Terra Lucas
Marketing e Relacionamento
André Daudt Bordinhão
Captação de Recursos e Expansão
Marcelo Menna Barreto Fialho
Fernando Brandão
Equipe de colaboradores em março de 2021

Colaboraram com o Pescar em 2020: Ana Paula Moraes, Carmem Lúcia Braga, Cláudia Cristina Fraga Fernandes, Daniele Dias dos Santos, Fernando de Oliveira Aquistapace, Karen Rhoden,
Jeremias da Silva Lopes, Luana Cavalcanti da Silva, Pâmela Lima Gaburro Teles, Paula Martins, Tamiris dos Santos Motta Oliveira.
Colaboraram com o Pescar em 2020 através das empresas parceiras: Lincol Pedro Drosdek, Luciana Maria Mendes, Lucinéia Bernardi, Michelly Santos Xavier.

Estrutura organizacional
Conselho Curador
Presidente
Rubens Hemb
Vice-presidentes
Cristiano Renner
Romeu Edgar Schneider
Conselheiros
Carlos Eduardo Ruschel
Carlos Kulzer
Edgar Bortolini
Geraldo Ebling Enck
Jorge Hoelzel Neto
José Antônio S. Ohlweiler
José Paulo Grings
Júlio Mottin
Luísa Coelho Borges
Maria Elena Pereira Johannpeter
Marlon Koerich
Renato Kunst
Thomaz Elbling
Wagner Luciano dos Santos Machado
Conselho Fiscal
Claudio Moraes Machado
Fábio Marques Pereira
Lucia Regina F.Carvalho
Luiz Dal Molin
Jorge Steyer
Marco Augusto Rippel

Diretoria Executiva

Comitê de Compliance

Presidente
Paulo Roberto Gomes Centeno
Vice-presidentes
Adriana Loiferman
Beatriz Brun Goldschmidt
Diretores
Clódis Xavier
Ivana Bernardes

Paulo Roberto Gomes Centeno
Clódis Xavier da Silva
Ézio Rezende
Sílvia Regina dos Santos
Marcelo Menna Barreto Fialho
Miriam Chollet Buchert
Eduardo Ferlauto
Arno Duarte
Rosângela Benetti Almeida
Teresinha Maria Delfina Signori Correia

Voluntários
Recursos Humanos
Clarissa Mombach
Elisabeth Meyer Wolf
Heloísa Tonetto
Iédem Storchcom
Ivani Bressan
João Carlos Vogt
Josênia Heck Munhoz
Leonor Brandão
Luciana Aranha Secco
Magali Fischer
Maria Elisabeth Cimenti
Neusa Lucion
Ricardo Ensho
Vivian Laube
Marketing e Relacionamento
Daltro Pheil
Jurídico
Rosângela Almeida
Mercedez Maria Rodrigues
Teresinha Maria Delfina Signori Correia
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Conselheiros Regionais Voluntários
SANTA CATARINA
Andre Staedele
Carlos Werner
José Marciel Neis
Marcelo Bigolin
Marlon Koerich
SÃO PAULO
Carlos Roberto Ortiz Nascimento
Cláudio Sonder
Fábio Goldschmidt
Marcelo Drügg Barreto Viana
Maria Beatriz Armelin Petroni
Norberto Farina
Ricardo Diniz
Roberto Pereira de Almeida Filho
Roberto Tellechea

Certificações
A Fundação Projeto Pescar possui o título de Utilidade Pública em todas as instâncias. Em nível federal, foi declarada de Utilidade Pública pela Portaria 1522, publicada no Diário
Oficial da União em 11/11/2002.
No Rio Grande do Sul, a Entidade possui o n° 2198 de Utilidade Pública Estadual, declarada pela Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social por meio do Decreto BL-05, em
05/07/2000. Na cidade de Porto Alegre, sede da Fundação Projeto Pescar, a Lei n° 10.052, de 22/09/2006, declarou a Entidade como de Utilidade Pública Municipal.Possui registro
nº 116/2001 no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Porto Alegre. No Conselho Municipal de Assistência Social de Porto Alegre, a inscrição é n°
087/2011. Além dos Conselhos de sua sede, a Fundação Projeto Pescar inscreve o programa nesses Conselhos dos municípios onde atua.
Expediente
Criação
Daiana Bado
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Sede Fundação Projeto Pescar
Av. Sertório, 1.988 - Portão 8, Navegantes - Porto Alegre/RS
Telefone: 00 55 51 3337-7400 - pescar@projetopescar.org.br
Correspondências:
Caixa Postal 20004 - CEP: 91060-971 - Porto Alegre/RS

www.projetopescar.org.br

@fundacaoprojetopescar
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