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“O Projeto Pescar teve um papel fundamental em 
minha vida, pois me despertou uma enorme paixão 
pelo mundo organizacional e através dele, consegui 
saber qual profissão trilhar sem medo. Esse período 
me proporcionou grandes aprendizados além de 
impulsionar minha carreira, afinal toda experiência no 
projeto e a minha atividade na AGCO impactam 
positivamente no meu futuro profissional. Em minhas 
lembranças à imensa gratidão por ter sido Pescar”.

Os compromissos da AGCO do Brasil 
envolvem a adoção e a difusão de valores, 
condutas e procedimentos que estimulem o 
contínuo aperfeiçoamento dos processos 
empresariais, resultando, assim, na 
preservação e na melhoria da qualidade de 
vida da sociedade e do desenvolvimento 
econômico, social e ambiental. E nossa visão 
é oferecer soluções de alta tecnologia para 
produtores que alimentam o mundo.

Dirigente: Ricardo Antonio Huhtala Guimarães       
Articulador: Ivan Francisco Xavier      
Educadora Social: Cíntia de Souza Farias
Voluntários: 39
Apoiadores da Unidade: GR SA, RC Visual, JSL,
ADC Valtra e Atlas Copco 

INICIAÇÃO PROFISSIONAL EM 
PRODUÇÃO MECÂNICA

encontro de egressos 

agco - mogi das cruzes - sp
PARCEIRA DO PROJETO PESCAR HÁ 9 ANOS

    99,69 %  Frequência média
            134   Jovens Egressos
          80 %  Empregabilidade

O Encontro de Egressos é organizado pelos 
jovens da turma atual e pelos aprendizes de 
outras instituições formadoras, para que 
haja uma interação e uma atividade comum 
durante o período de contrato. É sempre um 
momento bastante agradável e cumpre com 
o compromisso de integrá-los, visando a 
atualização de cadastro e a troca de 
experiências, para que todos sintam-se 
fazendo parte da Rede Pescar e da AGCO. 
Além de uma dinâmica relacionada aos 
conteúdos, é aplicada a “Pesquisa do 
Egresso”. Essa programação é de suma 
importância, pois mostra que o programa 
vai além do que é vivido dentro da Unidade, 
propicia a atualização dos contatos para 
futuras contratações e, com base nos dados 
coletados sobre a evolução de cada um e 
como o Projeto Pescar contribuiu com o 
desenvolvimento deles, orientações 
individuais.
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