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“Ser um voluntário é transformador e 
enriquecedor. Por passar conhecimento e 
contribuir um pouco na formação e capacitação 
dos jovens, vivi experiências que me ajudaram a 
amadurecer tanto no pessoal como no 
profissional. Aprendi a didática! Vi que o pouco 
que sei de algo pode ser muito para quem está 
iniciando e o quanto isso é importante. É muito 
gratificante ensinar algo que gosto e ver a 
dedicação deles em aprender.” 

Dirigente: Carlos Leston Belmar 
Articulador: Ruibergue de Carvalho
Educadora Social: Alyne Louise da Silva Tavares
Voluntários: 90

INICIAÇÃO PROFISSIONAL EM 
LOGÍSTICA

Relacionamento com responsáveis 

       99,67 %  Frequência média
               109   Jovens Egressos
      84,21 %   Empregabilidade

No encontro promovido pela Unidade em 
2017, os responsáveis tiveram a 
oportunidade de se aproximar da rotina dos 
filhos, conhecendo o Projeto Pescar, a usina 
e todo o processo de produção de açúcar na 
Tereos. Foi uma manhã bastante produtiva e 
enriquecedora para os jovens e seus 
familiares, pois eles puderam se aproximar 
da realidade em que a turma estava inserida 
todos os dias dentro da organização. 

TEREOS - OlÍMPIA - SP
PARCEIRA DO PROJETO PESCAR HÁ 5 ANOS

A Tereos é hoje considerada a terceira maior 
produtora mundial de açúcar, a primeira na 
Europa em açúcar e etanol e terceira 
produtora de amido no mercado europeu 
com 12 mil cooperados. A empresa processa 
matérias-primas agrícolas em 49 unidades 
industriais, em 12 países. No Brasil, a Tereos 
Açúcar & Energia Brasil possui oito unidades 
– sete no segmento de açúcar, etanol e 
energia, localizadas nos municípios de 
Colina, Guaíra, Guaraci, Olímpia, 
Pitangueiras, Severínia e Tanabi e outra em 
Palmital, na área de amido, com exploração 
de milho e mandioca. Aliada a parceiros em 
todo o mundo, a companhia inova ano a ano 
sempre antecipando os desenvolvimentos de 
mercado nas áreas de alimentação, energia 
e ambiente, de forma sustentável, com foco 
em atender necessidades industriais e 
alimentares globais.
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