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SAPORE - CAMPINAS - SP
PARCEIRA DO PROJETO PESCAR

HÁ 7 ANOS

     99,99 %   Frequência média
             120    Jovens Egressos
       100 %    Empregabilidade
    

Dirigente: Daniel Eugênio Rivas Mendez 
Educadora Social: Camila da Cruz
Voluntários: Ana Paula Felix Garcia,
Ana Paula de Meira, Alessandra Abilio Leandro,
Anelice de Almeida, Ariane Vieira da Silva,
Bruno Ramos Cerqueira Santos,
Camila Teodoro, Daniela Aparecida Silva Barco Ianes,
Guilherme da Silva, Gisellen de Siqueira Cardoso,
Grizielle Cristina Saques, Juliana Sacranone Vanucci,
Leonardo José de Solza Teixeira,
Priscila Mariane Veiga Copertino,
Patricia Batista Sequeira, Robson Cruz Domingos,
Regine Moraes Honoro da Costa,
Tamara da Silva Brito, Vanessa Cristina da Costa
Apoiadores:
Fenix Comércio e Decoração,
Van Royen Flores,
Prefeitura Municipal Campinas

Unidades Projeto Pescar

Serviços

“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.”

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.

 Vanessa Costa
Voluntária 
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