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“O Projeto Pescar transformou a minha vida! Alguns meses 
depois da conclusão do curso recebo uma ligação, de que a 
empresa iria me contratar, junto com mais dois jovens. 
Nossa, alegria e emoção tomaram conta de mim, parecia 
que estava sonhando, começa assim o início da minha vida 
profissional. Foi mais uma realização em minha vida. Uma 
grande oportunidade que recebi, e sempre serei grata. 
Durante o Projeto Pescar, sempre aprendi que devemos dar 
o nosso melhor, não importa nosso cargo ou função dentro 
do ambiente de trabalho, devemos sempre contribuir para 
o crescimento pessoal e da empresa. E hoje, eu me 
encontrei e decidi em que área quero me formar. Atitudes 
que inspiram, envolvem e transformam.” 

O Grupo CBO tem seu foco na navegação 
de apoio marítimo, incluindo a operação de 
embarcações de apoio offshore de médio 
porte, como Platform Supply Vessels 
(PSVs), Anchor Handling Tug Supply 
(AHTS) e embarcações de inspeção e 
construção submarinas, além de uma base 
de operação no estado do Rio de Janeiro e 
um estaleiro em Santa Catarina.
A empresa conta com executivos com larga 
experiência no setor e com os mais altos 
princípios de segurança, meio ambiente e 
saúde e eficiência operacional, além de 
programas de prevenção de acidentes – 
alinhados com os altos padrões de 
qualidade e processos de seus 
controladores.
Com um forte plano de investimentos, o 
Grupo CBO busca figurar entre os líderes 
da indústria, aumentando sua frota em 
número e teor tecnológico, sempre 
mantendo seu compromisso com a 
indústria nacional.

Dirigente: Edson Souki Souza
Articuladora: Raquel Tavares Alves
Educadora Social: Alessandra Regina Larrate Lourenço
Voluntários: 12
Apoiadores da Unidade:
Programa Papo de Responsa - Polícia Civil e Pacific Cathering

INICIAÇÃO PROFISSIONAL EM 
Serviços Administrativos

Relacionamento com responsáveis

grupo cbo - NITERÓI - RJ
PARCEIRo DO PROJETO PESCAR HÁ 11 ANOS

         100 %  Frequência média
             150   Jovens Egressos
          70 %   Empregabilidade

A Unidade realiza três reuniões por turma.
A inicial é para apresentar a proposta do 
Projeto Pescar, o trabalho que será 
realizado, a empresa, benefícios, etc.
A segunda reunião é toda planejada pelos 
jovens, sob a orientação da educadora 
social. Eles preparam lanche, apresentam as 
vivências e sua evolução até este momento 
do curso. O encontro é pautado no afeto 
entre os responsáveis e os jovens, já que ao 
longo do programa eles também aprendem 
a importância da valorização da família.
No encerramento, foi realizado uma 
dinâmica onde os jovens apresentavam 
pensamentos, ideias e opiniões e os pais 
tinham que adivinhar de quem era a fala. 
Assim perceberam que precisavam conhecer 
mais seus filhos e o valor disso. A turma 
encerrou a atividade com uma canção e 
homenagens aos pais.
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