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 “Lidar com pessoas tão diferentes, e que possuem 
histórias de vida únicas, nos faz pensar muito sobre como 
lidamos com determinadas situações em nosso dia-a-dia.
Trazendo isso ao mundo profissional, pode-se fazer uma 
analogia instantânea desse cenário com a liderança de 
times heterogêneos, onde encontramos de Baby Boomers a 
Millennials no mercado de trabalho.
Isso é exatamente o mais mágico do Pescar: além de fazer 
a diferença na vida desses jovens, temos um ambiente 
extremamente fértil para desenvolver soft skills, como 
capacidade de comunicação, liderança, senso de 
prioridade, espírito de equipe, planejamento estratégico e 
até um pouquinho de psicologia...”

Criada em 1990, a AGCO Corporation tem 
matriz em Duluth (EUA). É líder mundial em 
concepção, fabricação e distribuição de 
soluções agrícolas e apoia a agricultura 
produtiva com uma linha completa de 
equipamentos e serviços relacionados. Os 
produtos da AGCO são vendidos por meio de 
cinco marcas principais: Challenger, Fendt, 
GSI, Massey Ferguson e Valtra, contam com 
o suporte da tecnologia de precisão Fuse e 
serviços de otimização agrícola e são 
distribuídos globalmente por 
aproximadamente 3.050 concessionárias e 
distribuidores independentes, em mais de 
150 países. 

Dirigentes: Henrique Dalla Corte e Julio Escossi
Articuladora: Deise Marques Chamorro
Educadora Social: Roberta Cardoso Vieira
Voluntários: 40
Apoiadores da Unidade: Apae Sapucaia Do Sul, Fernandolei Advocacia,
G.R.S.A, Proerd – Canoas, Unimed Santa Rosa e Universidade La Salle

INICIAÇÃO PROFISSIONAL EM 
PRODUÇÃO MECÂNICA

relacionamento com egressos 

agco  - canoas - rs
PARCEIRA DO  PROJETO PESCAR HÁ 12 ANOS

 99,30%  Frequência média
        179   Jovens Egressos
    100 %  Empregabilidade

A Unidade realizou dois encontros de 
egressos: um no mês de maio e o segundo 
em dezembro. Esses momentos fizeram 
parte das atividades de eventos do curso e 
foram planejados, organizados e executados 
pelos jovens da turma atual. 
O diferencial desse ano foi o convite para a 
participação de todos os egressos, com o 
objetivo de acompanhar o desenvolvimento 
deles após término do programa, 
compartilhar e trocar experiências, 
fortalecendo-os para os desafios do 
mercado de trabalho.
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