
“Ser articulador do Projeto Pescar é muito gratificante e 
tenho satisfação em, além desta função, ser também 
voluntário em todas as turmas que prazerosamente 
coordenei até o momento. 
Ver o desenvolvimento dos jovens ao longo do curso me 
faz ter certeza que este programa trouxe a Rio Negrinho 
uma oportunidade única aos participantes que 
demonstram interesse em serem diferentes e que 
necessitavam apenas de uma oportunidade. O aprendizado 
faz com que os jovens saibam que o mercado de trabalho 
é exigente, e espera deles muita dedicação, postura ética, 
moral e profissional, fazendo com que tenham sucesso 
desde o início de sua carreira, e que sejam profissionais de 
destaque onde atuarem.”

CELSO LUIZ BONA 
Articulador e voluntário 
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INICIAÇÃO PROFISSIONAL EM 
serviços de logística

Gestão de voluntários

consórcio rio negrinho - rio negrinho - sc
PARCEIRo DO PROJETO PESCAR HÁ 2 ANOS

   99,07 %  Frequência média
             44   Jovens Egressos
     100 %   Empregabilidade

“Em seis meses, nós realizamos atividades 
de Logística, Planejamento e Controle da 
Produção, Compras e Armazenamento de 
Materiais e Estoques com o voluntário Joaci 
Santos, onde confeccionamos uma 
“escavadeira” de controle à distância. 
Conseguimos observar todo o processo de 
construção, muitas vezes alternando as 
tarefas como corte, perfuração, acabamento 
manual e pintura, para todos aprenderem e 
terem a experiência de manejar os 
instrumentos usados. 
A partir daí entendemos como funciona o 
ambiente de trabalho, porque se algo 
atrasava ou “dava errado”, todo o processo 
parava, fazendo que demorasse ainda mais 
para a finalização da escavadeira. Por outro 
lado, percebemos que quanto mais unidos e 
em sintonia estávamos, mais o trabalho 
rendia e ficava bonito. Foi uma experiência 
gratificante!” Jovem Alisson Chaves

Dirigente: Renato Munch
Articulador: Celso Luiz Bona
Educador Social: Lincol Pedro Drosdek
Voluntários: 36
Apoiadores da Unidade:
5 Estrelas Papéis e Embalagens,
Caftor Móveis, Quater Móveis, Herli Móveis,
Supermercado Germânia, Cahdam Volta Grande e
Rineplast - Plásticos Rio Negrinho

Em 2015, o dirigente da Unidade Projeto 
Pescar CVG, Carlos Alberto Bonaccorso de 
Domenico, fechou uma parceria com várias 
empresas, criando o Consórcio Rio Negrinho, 
para implantação de uma Unidade Projeto 
Pescar no município de Rio Negrinho/SC.
São empresas de diversas áreas e que 
apostam no desenvolvimento dos jovens
do município.

SERVIÇOS
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