
 “Os voluntários estão tendo a oportunidade de passar 
para frente os conhecimentos adquiridos ao ensinar o que 
sabem a esses jovens. Um exercício que possibilita 
também uma reciclagem dos profissionais, para entregar 
aos jovens o melhor conteúdo. Isso gera um ciclo virtuoso 
no qual todos ganham. Os jovens por estarem tendo a 
oportunidade de aprender diretamente da fonte e os 
voluntários por estarem evoluindo, por força dos 
compromissos que assumem com o grupo. A comunidade 
local, por consequência do Projeto Pescar, vê a empresa 
como uma oportunidade desses jovens em vulnerabilidade. 
Por fim, a RG LOG ganha por ser a provedora dessa 
oportunidade podendo, no futuro, contar com 
colaboradores mais evoluídos e bem-preparados e por 
fazer a diferença no futuro desses adolescentes.”

ANDRÉ ROSSETTI
Diretor-presidente 
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Relacionamento com responsáveis 

RG LOG - barueri - SP
1º ANO DE PARCERIA COM o PROJETO PESCAR 

       99,22 %  Frequência média
                 20   Jovens Egressos
      

Mais do que proporcionar reuniões com os 
responsáveis, a Unidade estabeleceu um 
relacionamento baseado em vínculos de 
confiança e respeito.
Os encontros eram preparados com muito 
cuidado, pensando não só em compartilhar 
o trabalho e os resultados do Projeto Pescar, 
mas principalmente acolher e subsidiar com 
informações e debates assuntos importantes 
para as famílias.
As atividades propostas eram variadas, 
favorecendo o protagonismo dos jovens e 
seu vínculo com os familiares. A turma 
conduzia alguns dos momentos das 
reuniões, onde eram promovidas vivências, 
como a roda de conversa com o educador e 
outros profissionais, ou mesmo momentos 
lúdicos nas datas comemorativas.
O resultado foi muito satisfatório, fortaleceu 
os responsáveis na sua tarefa de 
educadores e os vínculos deles com os 
jovens. Da mesma forma, a Unidade 
conseguiu garantir bons resultados, devido 
ao trabalho alinhado e com total apoio das 
famílias.

Há 10 anos, a empresa RG LOG, vem 
oferecendo a sua prestação de serviços e 
soluções Logísticas, de forma sustentável, 
segura e rentável garantindo o respeito e a 
satisfação dos clientes, fornecedores e 
colaboradores através dos serviços prestados 
com máxima qualidade, alta performance e 
excelência.

Dirigente: André Fernando Rossetti
Articuladora: Márcia Facion
Educadora Social: Sibele da Cruz Cossa
Voluntários: 19
Apoiadores da Unidade:
Carlos Junior - Seven Log Prestação de Serviços,
Claudia Brandão - Empresa Technomoda,
Cesar Rogerio - Restaurante Chaplin, Eduardo Pinto - Empresa Afinitty,
Edgard Costa - Almeida Prado,
Roberto Pedrosa - Fábrica de Blindagem - Avallon,
Felipe Alexandre Cabral - Fabiana Transp. Marítimos Ltda.,
Pedro Nogueira - Expresso LOG,
Ricardo Melchiori - Voticare e Sidney Palmeira - Cibrás Informática

SERVIÇOS
UNIDADE PROJETO PESCAR


	Página 1

