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“Ser voluntário é resgatar na alma e no coração 
além da cidadania, o respeito e o altruísmo para 
com a sociedade, para conosco e para cada ser 
humano que reside em nosso olhar.
É transformar, através do amor, da educação e 
do desenvolvimento, a vida das pessoas e de 
seus universos tornando-as mais capazes de 
enfrentar os desafios e confiantes na colheita 
das vitórias!”

Dirigente: Tereza Maria Pereira Lopes 
Articuladora: Pauline Pinheiro Rodrigues
Educador Social: Rubens Ubiratan da Costa 
Voluntários: 42
Apoiadores da Unidade:
Atlas Transporte e Logística, Ceará Portos (Porto do Pecém),
Posto de Saúde Jardim Bandeirantes, Projeto Vida Júlio Emílio,
Secretaria do Meio Ambiente de Maracanaú,
e Ferrovia Transnordestina

INICIAÇÃO PROFISSIONAL EM 
Manutenção Mecânica Industrial

Relacionamento com egressos

vicunha têxtil - maracanaú - ce
PARCEIRA DO PROJETO PESCAR HÁ 13 ANOS

       99,64 %  Frequência média
                188  Jovens Egressos
      86,67 %   Empregabilidade

O Encontro de Egressos reuniu as turmas de 
2014 a 2017 e foi um momento de 
reencontro, troca de experiências e 
diversão!!! Para o educador social, Rubens 
Ubiratan Costa, este espaço é muito positivo 
para a formação: “O egresso é como um 
espelho que reflete onde o jovem da turma 
atual pode estar daqui a um ano ou dois, 
porque todos têm uma história muito 
parecida e vivenciam praticamente as 
mesmas realidades. Dessa forma o jovem 
tem o exemplo de um colega que terminou 
o projeto em 2014 e hoje é um bombeiro 
hidráulico na empresa, enquanto o outro 
que concluiu no mesmo ano, teve as 
mesmas oportunidades, e continua 
desempregado!!! Percebe-se, com isso, uma 
disputa sadia para ver quem se desenvolve 
mais, diante das oportunidades de 
contratação da empresa, que garante a 
empregabilidade de toda a turma após a 
conclusão do curso. ”

T Ê X T I L

Fundada em 1967, a Vicunha Têxtil é líder na 
produção de índigos e brins, além de ser a 
maior companhia do setor da América Latina. 
Conta, no Brasil, com unidades no Ceará e 
Rio Grande do Norte e possui fábricas no 
Equador e na Argentina. Além disso, possui 
escritórios comerciais na Europa e na 
Argentina.
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