
“O Projeto Pescar me proporcionou um 
imenso aprendizado. Além do conhecimento, 
o crescimento pessoal e profissional fez com 
que as oportunidades se encaixassem no 
meu perfil, de acordo com as habilidades 
descobertas durante as vivências, aptidões 
que nem eu mesma acreditava que existiam 
em mim.
Ele nos proporciona um mar de 
oportunidades, basta querer nele navegar. 
Gratidão por todo o crescimento que me 
proporcionaram dentro da empresa. Hoje 
sou egressa e faço parte do quadro de 
colaboradores da YARA BRASIL, no cargo de 
auxiliar administrativo, no setor de recursos 
humanos.”

INICIAÇÃO PROFISSIONAL EM
PROCESSOS DE ELETRICIDADE

YARA - RIO GRANDE -RS
PARCEIRA DO PROJETO PESCAR

HÁ 15 ANOS

     99,78 %    Frequência média
             248    Jovens Egressos
    84,21 %    Empregabilidade
    

Unidades Projeto Pescar

Indústria

Dirigente: Lucas Elizalde
Articuladora: Mirelli de Souza Ferreira
Educadora Social: Lidiane Monteiro
Voluntários: Oscar Zambrana, 
Elisangela Santos, Alexandre Pires, 
Giovani Bassini, Marcelo Brião,
Sandro Oliveira, Fernanda Sousa,
Gabriel Freitas, Rogério Machado,
Elizandro Castro, Cristiano Elias,
Rose Silva, José Mattozo,
Natan Dias, Liane Galvão

A Yara desenvolve conhecimento, 
produtos e soluções que expandem os 
negócios de produtores e clientes 
industriais de maneira rentável e 
responsável, ao mesmo tempo que 
protegem os recursos naturais, os 
alimentos e o meio ambiente. Fundada 
em 1905 para solucionar a fome crescente 
na Europa, hoje a Yara tem presença 
mundial com quase 15.000 funcionários e 
vendas em cerca de 160 países.
O mercado agrícola brasileiro consome 
mais de 30 milhões de toneladas de 
fertilizantes minerais por ano - cerca de 
6% do total mundial. E a Yara é o 
principal fornecedor de soluções de 
nutrição de culturas no Brasil.  
Com sede em Porto Alegre (RS) e 
escritório em São Paulo (SP), a Yara 
possui duas fábricas em Rio Grande (RS), 
uma fábrica em Ponta Grossa (PR), 32 
unidades misturadoras e um centro de 
distribuição, localizados nos estados de 
São Paulo, Rio Grande do Sul, Mato 
Grosso, Espírito Santo, Minas Gerais, 
Bahia, Pernambuco, Maranhão e Paraná.

Rafaela Oliveira,
egressa
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