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“A Hidro Jet, tem procurado, através do Projeto Pescar, dar 
a sua contribuição na formação de uma sociedade melhor, 
onde possamos, com muito trabalho e responsabilidade, 
termos dias mais felizes. O programa nos faz bem, nos 
torna uma empresa melhor, aprendemos muito com os 
jovens, e ele nos ajuda a construir um amanhã melhor.
Sugerimos que as empresas, independente do seu 
tamanho, procurem aderir a causa. Isso faz muito bem para 
a sociedade, para a comunidade, para as próprias 
empresas, para o Brasil, como um todo, tão carente de 
atitudes positivas, de atitudes limpas, boas, transparentes, 
visando à família, a comunidade e ao nosso país, que 
apesar dos pesares, tem solução. 
O futuro está nas mãos, na formação e nas atitudes dos 
adolescentes do Projeto Pescar.”

A Hidro Jet é uma das empresas 
pertencentes ao grupo Rizzi. Possui duas 
unidades fabris: Usinagem, Zincagem e 
Fundição Cold Box, situada na cidade de 
Feliz, e Fundição em Areia Verde, situada em 
Porto Alegre. Dedica-se atualmente à 
produção de eletroferragens para isoladores 
elétricos e corpos fundidos para comandos 
hidráulicos para o mercado nacional, 
exportando para as Américas, Europa, África 
e Oceania.
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Relacionamento com egressos 

HIDROJET - FELIZ - RS
PARCEIRA DO PROJETO PESCAR HÁ 9 ANOS

       100 %  Frequência média
           104   Jovens Egressos
      100 %   Empregabilidade

Todos os anos é realizado uma atividade
de integração e confraternização entre os 
egressos e os jovens da turma em 
andamento. Os funcionários da empresa 
que participaram do Projeto Pescar 
convidam seus colegas de turma para o 
evento. Neste dia, é proporcionado um 
espaço para a troca de informações, 
atualização de contatos e  o 
acompanhamento dos egressos.
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