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“O Projeto Pescar me encantou desde o início, pois promove 
ações transformadoras na vida desses jovens. Há três anos 
busco contribuir e é sempre gratificante ver o 
desenvolvimento deles e a alegria presente na turma ao 
longo do curso e principalmente no dia das certificações. 
Isso dá total sentido a essa parceria.
Vejo toda a dedicação da educadora social, que se envolve 
de corpo e alma no projeto e inspira os jovens com todo o 
seu profissionalismo, dando sentido para a vida de cada um 
deles, e valores que muitos, infelizmente, ainda não têm.
É realmente inspirador fazer parte de todo esse processo, 
alimenta a alma e faz termos a certeza de que existem 
pessoas que podem transformar vidas, fazendo desse
mundo um lugar melhor.”

A Citrosuco S.A. Agroindústria é uma 
organização de capital fechado, 100% 
nacional. Atuamos em toda a cadeia 
produtiva do suco de laranja, do cultivo 
agrícola até a distribuição do produto em 
terminais espalhados pelo mundo. 
Respondemos por cerca de 40% de todo o 
suco produzido e exportado pelo Brasil, 
atendendo a mais de 100 países.

Dirigente: Diego Victoriano
Articuladoras: Margareth Ribeiro da Silva
e Marilia Donato Maziero
Educadora Social: Renata Fabiana Sanches
Voluntários: 77
Apoiadores da Unidade: GSilva Logística, Harmony House Presentes,
SOGIMA Construtora; Posto Veni, Farmácia Coração de Jesus,
Padaria da Mama, Buffet Mazzi, Secretaria da Assistência Social,
FATEC Catanduva; Débora Bolos & Cia, Buffet Schetini,
Marquinhos Studio, Flora São Bento; Sinal Comunicação Visual; COCAM,
Buffet Pé de Moleque, Prefeitura Municipal, Salgaderia da 7,
EMCA; Farmaquinze; Aeroclube; FBS Sistemas e Soluções,
CGR - Centro de Gerenciamento de Resíduos e
GRSA - Solução em Alimentação e em Serviços de Suporte

INICIAÇÃO PROFISSIONAL EM 
PRODUÇÃO INDUSTRIAL

Gestão de voluntários

citrosuco - Catanduva - sp
PARCEIRA DO PROJETO PESCAR HÁ 3 ANOS

       98,09 %  Frequência média
                 57   Jovens Egressos
            85 %   Empregabilidade

A iniciativa consiste em, de diversas formas, 
conquistar novos voluntários e fidelizá-los, 
estreitando os laços com a causa do Projeto 
Pescar. São convidados profissionais de 
diversas áreas, como: indústria, música, 
teatro, saúde, desenvolvimento pessoal, 
coaching, psicologia, engenharias, etc. 
Durante o ano, a Unidade procura destacar 
o desenvolvimento do trabalho deles em 
diferentes espaços e ações, como: 
informativo da Unidade, mural, confecção 
de lembrancinhas feitas pelos jovens de 
material reciclado e destaque na 
certificação.
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