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’’Como conhecia um jovem egresso de 2016, eu já tinha 
uma noção do Projeto Pescar e entrei com expectativas de 
desenvolvimento e aprimoramento, tanto pessoal quanto 
profissional.  Me dediquei ao máximo e ao final do curso 
pude ver o resultado do esforço. Hoje, sou uma pessoa 
madura, diferente, evoluída, um cidadão pronto para 
enfrentar as dificuldades e barreiras do dia a dia, e sem 
falar do laço que a turma criou. Não éramos simplesmente 
colegas, mas sim uma família onde todos se ajudavam e 
estavam ali sempre que preciso. ”

A InBetta é formada pelas empresas 
Bettanin, Atlas, Sanremo, Primafer, Ordene e 
SuperPro. Com mais de 2.500 profissionais, a 
corporação, que existe há 70 anos, tem sua 
sede na cidade de Esteio, no Rio Grande do 
Sul, e é líder em vários segmentos de bens 
de consumo. Com produção mensal de cerca 
de 50 milhões de unidades, as empresas que 
fazem parte da InBetta comercializam para 
mais de 50 países, com maior concentração 
de exportações na América Latina.
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INICIAÇÃO PROFISSIONAL EM 
ProduÇão Industral

Relacionamento com responsáveis

inbetta - esteio - rs
PARCEIRA DO PROJETO PESCAR HÁ 2 ANOS

  99,30%  Frequência média
           44   Jovens Egressos
92,86 %   Empregabilidade

Em agosto de 2017, a Unidade promoveu 
uma reunião/café com os responsáveis, 
onde foram apresentadas as atividades 
promovidas pela turma para o seu 
desenvolvimento. Depois, separados em três 
grupos, os jovens deram uma aula para os 
familiares, com direito à dinâmica de grupo, 
sobre o módulo do curso, com o qual mais 
se identificaram. O momento foi muito 
produtivo e contou com a participação e o 
envolvimento de todos, valorizando os 
conhecimentos adquiridos e as conquistas a 
partir do ingresso no Projeto Pescar.
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