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 “O Projeto Pescar fez vários direcionamentos em minha 
vida, mas principalmente na trajetória profissional. Graças 
a esta oportunidade consegui meu primeiro emprego e 
hoje, vejo o quanto a minha passagem no programa foi 
fundamental, pois a responsabilidade, comprometimento, 
e tudo que aprendi foi um diferencial na hora da minha 
contratação.
Durante as vivências me identifiquei com a área da 
segurança do trabalho, e este ano finalizo o curso 
técnico. Com certeza vou trabalhar nessa profissão que 
escolhi para minha vida, tudo isso pelo apoio e a 
oportunidade que o Projeto Pescar me ofereceu”.

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: Célia Renata Gomes Briene Forte
Voluntários: 7

INICIAÇÃO PROFISSIONAL EM 
processos agroindustriais

Relacionamento com a Rede de Atendimento  

citrosuco - iaras  - sp
PARCEIRA DO PROJETO PESCAR HÁ 7 ANOS

           99,22 %  Frequência média
                   158   Jovens Egressos
          64,29 %   Empregabilidade

Os jovens apresentaram uma música de 
própria autoria e uma peça teatral criada 
pela turma, com o tema abuso e exploração 
sexual infantil, em diferentes eventos da 
rede socioassistencial. A turma também 
confeccionou flores amarelas, símbolos da 
campanha, e distribuiu para crianças, jovens 
e público em geral. 
A primeira apresentação foi no Espírito 
Santo do Turvo/SP, na escola municipal 
infantil. No mesmo dia, em Iaras/ SP, a 
turma participou de uma passeata 
organizada pela Secretaria de Assistência 
Social e as atividades desenvolvidas pela 
Unidade fizeram parte da programação. 
Dia 26 de maio, devido ao sucesso do 
primeiro evento, foram convidados a 
retornar ao local, reunindo um público de 
mais de cem crianças. 
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