
ELIZANDRO CASTRO 
Voluntário 

88

“A prática do trabalho voluntário está presente em minha 
vida há muito tempo,  mas tenho tido grandes 
experiências nos últimos três anos, como voluntário do 
Projeto Pescar. A alegria, o sorriso estampado em cada 
rosto, a força de vontade, desejo de querer mudar e uma 
energia contagiante que cada jovem tem e transmite, 
contribuem muito para minha vida pessoal e profissional. 
Me sinto motivado e feliz em poder ajudá-los, 
compartilhando um pouco dos meus conhecimentos e 
experiências nos momentos em que passamos juntos, 
nas aulas, vivências ou em atividades e projetos 
extraclasse que consigo estar com eles.
Parabenizo a Yara por acreditar no projeto, a Fundação e 
a todos os voluntários por levar adiante esta nobre 
causa.”

Dirigente: Leonardo Santos Silva
Articuladora: Mirelli de Souza Ferreira
Educadores Sociais: Lidiane Monteiro e Paulo Renato Nunes
Voluntários: 8

INICIAÇÃO PROFISSIONAL EM 
eletricidade

Gestão de voluntários

YARA - RIO GRANDE - RS
PARCEIRA DO PROJETO PESCAR HÁ 14 ANOS

     98,42 %  Frequência média
             231   Jovens Egressos
    66,67 %   Empregabilidade

O trabalho dos voluntários é muito 
importante para o desenvolvimento do 
projeto no dia a dia e, como forma de 
agradecimento e integração, organizamos 
uma viagem de encerramento das 
atividades anuais. Em novembro de 2017, 
jovens e voluntários foram até o Parque 
Nova Cascata, em Morro Redondo, para 
compartilhar momentos de recreação, 
descontração, reflexão e trocas de 
experiências por meio de atividades ao ar 
livre, esportes e uma passada em um 
belíssimo Santuário de Nossa Senhora de 
Guadalupe para renovar a fé.
O objetivo de ações como essas é também 
educacional, porque cria a possibilidade do 
educador facilitar a aquisição do 
conhecimento no educando ao passo que 
estimula suas funções lógicas, afetivas e 
sociais enquanto interage por inteiro nas 
atividades e com as pessoas envolvidas no 
processo.

A Yara desenvolve conhecimento, produtos e 
soluções que expandem os negócios de 
produtores e clientes industriais de maneira 
rentável e responsável, ao mesmo tempo que 
protegem os recursos naturais, os alimentos e 
o meio ambiente. Fundada em 1905 para 
solucionar a fome crescente na Europa, hoje a 
Yara tem presença mundial com quase 15.000 
funcionários e vendas em cerca de 160 países.
O mercado agrícola brasileiro consome mais de 
30 milhões de toneladas de fertilizantes 
minerais por ano - cerca de 6% do total 
mundial. E a Yara é o principal fornecedor de 
soluções de nutrição de culturas no Brasil.  
Com sede em Porto Alegre (RS) e escritório em 
São Paulo (SP), a Yara possui duas fábricas em 
Rio Grande (RS), uma fábrica em Ponta Grossa 
(PR), 32 unidades misturadoras e um centro de 
distribuição, localizados nos estados de São 
Paulo, Rio Grande do Sul, Mato Grosso, Espírito 
Santo, Minas Gerais, Bahia, Pernambuco, 
Maranhão e Paraná.
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