
“Ser voluntária é uma das melhores experiências da minha 
vida, saber que contribuo minimamente com o 
desenvolvimento de pessoas que vão conduzir o mundo.
É tão gratificante encontrar com os jovens nos corredores 
da empresa, fico lembrando daqueles rostinhos aflitos dos 
primeiros dias, das histórias compartilhadas, e de tudo que 
aprendemos juntos. Hoje, são meus colegas de trabalho. 
Queria conseguir explicar a alegria que sinto quando eles 
me contam que foram efetivados, é como se fosse uma 
conquista minha também. 
Ser voluntário é doar um pouquinho do nosso tempo e 
melhores sentimentos e descobrir que nossa melhor 
recompensa é ver o sorriso e a esperança no outro;é 
receber muito mais do que doamos e nos fortalecer com 
isso. Desperta em mim a felicidade em somar, dividir os 
sonhos e multiplicar o tempo, o conhecimento,
a alegria e a fé.”
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Voluntária 
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PARCEIRA DO PROJETO PESCAR HÁ 6 ANOS

       99,05 %  Frequência média
                 84   Jovens Egressos
      82,35 %   Empregabilidade

A educadora social, Camila da Cruz conta: 
"Nossos jovens também têm a oportunidade 
de transmitir seu aprendizado para outros 
jovens. Através da ação Multiplicando 
Conhecimento, os jovens prepararam uma 
aula para outros jovens e de outras 
entidades, como CREAS (Centro de 
Referência da Assistência Social)  e escolas 
públicas. Dessa forma, o conhecimento 
adquirido em sala de aula ultrapassa os 
muros da Unidade e alcança outros jovens, 
estimulando-os a serem também 
protagonistas de suas histórias. 
Os assuntos abordados no Multiplicando 
Conhecimento são escolhidos pelos jovens, e 
eles próprios têm a missão de preparar essa 
atividade especial. 
O  objetivo é desenvolver os jovens 
influenciando outros jovens, o falar em 
público e organizar todo um evento pautado 
sobre o conhecimento adquirido na Unidade. 
É trabalhar a responsabilidade e 
comprometimento com aquilo que se vive. 
Com isso, fortalecemos a independência, a 
autoconfiança e a liderança. "

Dirigente: Daniel Eugênio Rivas Mendez 
Educadora Social: Camila da Cruz
Voluntários: 7
Apoiadores da Unidade: Hugarelli Festas,
Prefeitura Campinas e Flores Holambra

Fundada em 1992, a Sapore é a primeira 
multinacional genuinamente brasileira de 
restaurantes corporativos. Com mais de 15 
mil colaboradores, atende a mais de 1100 
restaurantes por todo o país. São mais de 
um milhão de refeições servidas diariamente. 
Um dos grandes diferenciais da Sapore é a 
maneira como é vista pelo mercado. Uma 
empresa inquieta, constantemente investindo 
na busca de soluções inovadoras.
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