
“Quando entrei no Projeto Pescar eu não tinha noção do 
que era a vida... Pensava que ela não me reservava 
grande coisa e que não tinha condições de chegar onde 
desejava. Porém sempre corri atrás do que gosto, me 
esforcei para fazer o melhor e me importei em dar orgulho 
aos meus pais. Então, desde o início do curso, comecei a 
ter mais atitude, ser proativo, me comunicar melhor com 
as pessoas. E também algo de muita importância foi o 
aprendizado sobre como lidar com a diversidade e com 
pessoas com pensamentos iguais e opostos ao meu. 
Aprendi a ser assertivo e também a dizer não. Atualmente 
trabalho no setor administrativo na empresa Pacific 
Catering & Log, apoiadora do Projeto Pescar CBO.”
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INICIAÇÃO PROFISSIONAL EM 
logística

Relacionamento com responsáveis

grupo cbo - macaé - rj
PARCEIRo DO PROJETO PESCAR HÁ 11 ANOS

       100 %  Frequência média
           142   Jovens Egressos
         90 %   Empregabilidade

A Unidade realiza três reuniões com os 
responsáveis ao longo do ano. A primeira 
ocorre ao iniciar o curso, cujo objetivo é a 
apresentação do Projeto Pescar, da 
empresa, as normas e regras, a estrutura do 
programa e os benefícios. Na segunda 
reunião, o planejamento e a realização é 
toda feita pelos jovens, sob a supervisão da 
educadora social. Eles preparam um vídeo 
com as atividades realizadas, falam da 
importância do programa na vida deles, do 
desenvolvimento e mudanças desde que 
entraram no curso. Neste ano, no 
encerramento, foi proposta uma reflexão a 
partir da dinâmica de uma árvore, onde os 
pais escreveram uma qualidade e uma 
mensagem para o filho, trabalhando os 
sentimentos. Os jovens entregaram 
lembranças confeccionadas por eles e 
prepararam um lanche para os pais. 

FOTO DA TURMA

11 X 8 CM

Dirigente: Edson Souki Sousa
Articuladora: Raquel Alves
Educadora Social: Maria Mirella Pacheco Nunes
Voluntários: 18
Apoiadores da Unidade: Baltar Ind. Com. Serv. Tecn. LTDA,
Farmárcia e Perfumaria Econômica de Macaé LTDA,
HP Marine Manutenção e Reparos LTDA-ME,
Ipiranga, Lumar de Macaé Comércio e Representação Ltda
e Pacific Catering & Log

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.
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