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“O Projeto Pescar é de fundamental importância na vida do 
jovem que, ao olhar para o futuro, enxerga o descortinar 
de sonhos inversamente proporcional ao leque de 
oportunidades ofertadas, sobretudo, em tempos de 
desemprego, recessão e crise político-econômica. O 
Instituto Solidare e o Projeto Pescar estão, acima de tudo, 
ajudando jovens a transformarem seus sonhos em 
realidades. 
Ao contemplar a realidade local, percebemos que a grande 
inserção da juventude no mundo das drogas é produto, 
dentre outras coisas, da ausência de oportunidades de 
emprego e renda. Com o programa fechamos essa brecha 
na vida de dezenas de famílias, trazendo transformação 
substancial não só para a instituição, mas, principalmente, 
para os beneficiados e à comunidade.” 

O Instituto Solidare é organização social, sem 
fins lucrativos, que nasceu a partir de uma 
iniciativa da Igreja Batista em Coqueiral 
juntamente com lideranças comunitárias locais, 
como alternativa para o enfrentamento dos 
problemas sociais e econômicos vivenciados 
por essas comunidades.

As ações do Instituto estão concentradas em 
03 (três) municípios pernambucanos, a saber: 
Recife, onde atende aos bairros de Coqueiral, 
Curado, Sancho, Tejipió e Totó; o Distrito de 
Cavaleiro no município do Jaboatão dos 
Guararapes e o Distrito de São Lázaro em 
Panelas, município do Agreste Central 
pernambucano, inserido no semiárido 
brasileiro.

Com foco na assistência social, notadamente 
nos eixos de desenvolvimento sociofamiliar e 
socioeducacional em meio aberto, o Instituto 
Solidare, juntamente com seus parceiros e 
beneficiários formam uma grande rede de 
solidariedade na luta contra a vulnerabilidade 
social e econômica das comunidades assistidas.
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INICIAÇÃO PROFISSIONAL EM 
manutenção mecânica industrial

Relacionamento com egressos

INSTITUTO SOLIDARE - RECIFE - PE
1° ano de PARCERiA com o PROJETO PESCAR

       99,14 %  Frequência média
           

Todos os anos, os egressos da Unidade são 
convidados para participar do Encontro de 
Jovens. Além de um espaço de 
aprendizagem, com a possibilidade de 
contato entre pessoas que já passaram pelo 
Projeto Pescar e os que estão participando 
da turma, esse momento é bem cooperativo 
e participativo, com atividades de 
integração. É um dia de troca, 
aprendizagem e muita diversão.
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