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“A parceria da Unidade Projeto Pescar Mercur e a Herics 
Idiomas acontece desde 2014, e a nossa equipe entende 
a importância de contribuir com a cidadania e a formação 
de jovens em situação de vulnerabilidade social. 
Estaremos sempre presentes na busca e resgate de 
valores culturais e educacionais, seja apoiando ou 
proporcionando de uma maneira singular essa inclusão 
social e desempenhando o papel de empresa cidadã. 
Desta forma, nos dedicamos a ensinar uma língua 
estrangeira, com a certeza de contribuirmos para um 
mundo melhor, com igualdade e humanidade. 
É muito importante esta troca entre os jovens e a Herics, 
pois aprendemos a nos doar mais e a cumprir com a 
nossa responsabilidade social, praticando o voluntariado.”

A Mercur é uma empresa familiar, fundada 
em 1924, em Santa Cruz do Sul, que 
começou sua trajetória com produtos 
derivados da borracha. Visa, cada vez mais, 
produzir coisas que tenham RELEVÂNCIA 
para as PESSOAS. Entende que a cooperação 
e o sentido de parceria são essenciais para a 
criação de produtos e serviços relevantes e 
assume o COMPROMISSO INSTITUCIONAL 
de UNIR PESSOAS E ORGANIZAÇÕES PARA 
CONSTRUIR ENCAMINHAMENTOS E CRIAR 
SOLUÇÕES SUSTENTÁVEIS.
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INICIAÇÃO PROFISSIONAL EM 
Operações para o Comércio

Relacionamento com egressos

mercur - santa cruz do sul - rs
PARCEIRA DO PROJETO PESCAR HÁ 8 ANOS

       96,83 %  Frequência média
              110   Jovens Egressos
     73,33 %   Empregabilidade

Todos os anos os jovens da turma em 
andamento organizam o encontro de 
egressos da Unidade. Os egressos são 
convidados para este momento de troca de 
experiências, integração e para matarem a 
saudade do Projeto Pescar. Eles são 
estimulados a contar como o Projeto Pescar 
fez e poderá fazer a diferença na 
preparação dos jovens para a vida e para o 
mundo do trabalho.    
O encontro sempre acontece no LAB Mercur, 
pois neste local a empresa disponibiliza um 
amplo espaço e toda a infraestrutura 
necessária para as atividades.
Os voluntários participam e segundo relatos, 
é muito importante esse encontro para se 
reconectarem e fortalecerem vínculos com a 
família Projeto Pescar Mercur.
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