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DESCRIÇÃO DO CONTEXTO DA EXPERIÊNCIA 

 

AÇÃO DE RESPONSABILIDADE SOCIAL UTILIZANDO O ESPORTE (VOLEIBOL) COMO 

FERRAMENTA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO NA CIDADE DE 

ARAÇATUBA/SP. 

 

 

OBJETIVO: 

O projeto VÔLEI FUTURO desenvolvido pela Empresa REUNIDAS PAULISTA tem por objetivos: a 

reflexão, o planejamento, a organização, a prática e o fomento ao esporte como ferramenta para o 

desenvolvimento da cidadania, da integração entre as pessoas, do conhecimento ligado à prática e do 

esporte em si. 

Seu maior destaque são os núcleos de formação, onde a inclusão, o lazer, a participação comunitária, a 

formação de pequenos cidadãos, a saúde e a prática esportiva como meio de socialização é o nosso norte. 

 

 

METAS PROJETADAS: 

Atingir o maior número possível de jovens e adolescentes, promover o desejo da prática esportiva por 

meio do voleibol em ambos os gêneros na cidade de Araçatuba, favorecendo também a integração e 

promoção da cidadania e responsabilidade social. 

 

 

PÚBLICO ALVO: 

Crianças e adolescentes de 8 a 16 anos moradores da cidade de Araçatuba/S.P. 
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RELATO DA EXPERIÊNCIA 

 

O Vôlei Futuro teve início em janeiro de 2002, com crianças e adolescentes do sexo masculino, e em 

2003 também com o feminino, com objetivo de participar da formação de pequenos cidadãos através das 

seguintes ações: 

• levar o esporte até as crianças e adolescentes de 8 a 16 anos; 

• ser uma opção de lazer; 

• incentivar a integração; 

• ocupar o tempo de ociosidade evitando que estes jovens permaneçam fora da escola ou longe de 

casa, entre outras medidas que levam à cidadania. 

Esse processo de iniciação ao esporte é realizado através do aprendizado da modalidade em núcleos de 

formação de voleibol, onde a criança pode praticar o esporte e interagir com os colegas da mesma idade. 

A área de formação do Vôlei Futuro tem como objetivos específicos: 

inclusão social - levando o esporte, o desejo pela prática, e a informação para o maior número possível de 

pessoas, assim como o lazer, a diversão, a iniciação esportiva, o convívio em grupo, o brincar, o ser 

criança, a coordenação motora, o desenvolvimento físico e mental, a vivência de disciplina, raciocínio e 

perseverança. 

O Vôlei Futuro também conta com equipes de base e adulta que representam a cidade em partidas 

oficiais, inclusive durante a Superliga, campeonato nacional de Voleibol. 

A área da performance tem a prática dividida em fases de ensino/ treinamento/ aperfeiçoamento, levando 

em consideração áreas de conhecimento físico, técnico e de informação para seu correto 

desenvolvimento. 

Atualmente são mantidas as equipes das categorias: mirim feminino, mirim masculino, infantil feminino, 

infantil masculino, infanto-juvenil feminino, infanto-juvenil masculino, juvenil masculino e adulto, tanto 

feminino, quanto masculino, disputam competições que levam o nome EMPRESAS REUNIDAS 

PAULISTA e VÔLEI FUTURO para todo o Brasil. 

Essas equipes são o espelho das crianças, um lugar onde elas podem olhar, e ter como referência pessoas 

que se destacam em sua atividade profissional, verdadeiros ídolos que passam a fazer parte da vida das 

crianças do projeto. A oportunidade de começar no projeto através dos núcleos de formação é aberta a 

todos, com dedicação e interesse podem chegar às categorias de base e até às categorias adultas, como é o 

caso do atleta, Alan Araújo que descobriu suas habilidades de jogador e com muito esforço teve a 

oportunidade de jogar com grandes atletas de seleção brasileira e campeões olímpicos como Ricardinho, 

Lucão, Vissoto, entre outros. 

Portanto, a responsabilidade destes atletas vai além de vitórias e derrotas, existe um compromisso e uma 

conscientização do dever de se formar cidadãos, o que vai além do trabalho com o voleibol. 

O objetivo de manter os atletas das categorias adultas é promover a participação destes no estímulo para a 

formação e desenvolvimento das crianças. 
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PLANEJAMENTO DE FORMAÇÃO DOS NÚCLEOS DE APRENDIZADO  DO VÔLEI 

FUTURO: 

A fim de traçar os passos a serem dados de acordo com o estágio de desenvolvimento das crianças e 

adolescentes envolvidos no projeto, foi desenvolvido um planejamento que é a base do trabalho realizado 

nas escolinhas. 

CRIANÇAS DE 8 A 13 ANOS / CRIANÇAS DE 14 A 16 ANOS  

OBJETIVOS : 

Despertar o interesse pela modalidade, desenvolver coordenação motora, equilíbrio, senso espaço 

temporal, adaptação social, melhora da autoestima e cognição; 

Desenvolvimento dos padrões motores e flexíveis básicos (caminhar, correr, saltar, lançar, etc) (8 a 13 

anos) 

Aperfeiçoar os fundamentos, melhorar os níveis de aptidão, desenvolver a convivência em grupo, 

conscientizando as crianças/adolescentes da importância do respeito ao próximo e o cumprimento de 

regras. 

Acompanhamento do desenvolvimento biométrico do aluno; 

Aprendizado e automatização das habilidades dos padrões motores; 

Aprendizado e domínio dos fundamentos mais aprofundados do Voleibol; 

Domínio e conhecimento no ensino dos fundamentos táticos, visando à individualidade e o 

desenvolvimento dos alunos. 

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS. 

Exame biométrico e médico (acompanhamento da altura e peso de acordo com a sua idade); 

Atividades físicas mais direcionadas para o Voleibol (alongamento, aquecimento); 

Atividades recreativas pré-desportivas em forma de aquecimento; 
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Movimentação no espaço da quadra individualmente e coletivamente; 

Toque (maneira correta de se posicionar e efetuar o movimento, sendo corrigido pelos monitores havendo 

necessidade); 

Manchete (maneira correta de se posicionar e efetuar o movimento, sendo corrigido pelos monitores 

havendo necessidade); 

Saque (maneira correta de efetuar e executar o movimento, sendo corrigido pelos monitores havendo 

necessidade); 

Ataque (maneira correta de efetuar e executar o movimento, sendo corrigido pelos monitores havendo 

necessidade); 

Defesa / bloqueio (maneira correta de efetuar e executar o movimento, sendo corrigido pelos monitores 

havendo necessidade); 

Utilizar o sistema 6X0, 4X2 e 5X1, (maneira de se posicionar na quadra em relação ao sistema 

desenvolvido). 

ATIVIDADES / ESTRATÉGIAS 

Ficha de identificação da criança, utilizada para o acompanhamento do desenvolvimento da criança. 

Os monitores realizam exercícios de alongamento para os membros superiores e inferiores, exercícios 

estimulando a coordenação motora no ato de correr, saltar etc 

Atividades recreativas pré-desportivas para aquecimento e aprendizado tais como; handebol, futebol, bola 

na linha, hand-volei, competições utilizando os fundamentos para acertar o local estipulado pelo monitor; 

Utilização das linhas da quadra de voleibol e outras iniciativas para a criança realizar passada lateral entre 

as linhas (do meio, linha dos três metros etc); deslocamento de direção dentro dos limites de defesa na 

quadra, utilizando os recursos disponíveis, esses exercícios já terá um grau de dificuldade maior, pois 

nessa faixa etária podemos exigir mais dos alunos, incentivando o seu desenvolvimento; 

A partir das explicações dos monitores e dos exercícios a criança desenvolve a posição básica para efetuar 

o toque corretamente; depois desenvolver a posição básica para efetuar a manchete; maneira correta de 

efetuar o saque (por baixo posteriormente depois por cima)  

OBS: é observada a evolução de cada aluno para aprimorar os fundamentos e os exercícios, adicionando 

exercícios, com toque, manchete, saque e passe, realizar treinos adaptados ao desenvolvimento da turma 

para aprimorar suas habilidades; 

Os monitores através de exercícios com bola e sem bola desenvolverão a maneira correta de efetuar o 

ataque para os alunos, observando e corrigindo a passada, os movimentos do braço fazendo obter o 

conhecimento, aprendizagem, desenvolver e aperfeiçoar com exercícios mais complexos onde exigirá um 

pouco mais do aluno; 

Sistema defensivo: Defesa com movimentação com bola, o monitor desenvolverá maneiras de defesa aos 

alunos (toque, manchete), com deslocamentos laterais, defesas com movimentação para frente, defesa de 

um ataque, passe de um saque, realizar defesa de uma largada, defesa de um bloqueio amortecido, tudo 

isso de acordo com o desenvolvimento da turma, para efetuar esse sistema defensivo; 

Bloqueio através de exercícios de fácil execução com e sem bola, bloqueio individual e em dupla, na rede 

ou em dupla batendo mão com mão, mostrar aos alunos a maneira correta de se posicionar na rede para a 



 
 

5

execução do mesmo, tanto individual quanto em dupla, a passada correta no ato de deslocar lateralmente 

e efetuar o bloqueio; 

Os monitores inicialmente enfatizarão o sistema 6X0 para desenvolver todos os fundamentos básicos e 

técnicos de passe, defesa, ataque e bloqueio, com sequência de jogo (três toques), avançando também no 

sistema 4X2 já adaptando e estimulando a aprender tanto no ataque quanto no levantamento, onde todos 

passarão por essas posições, observando o desenvolvimento de todos em relação a cada passagem de 

execução que o aluno fizer. 

PROJETOS AUXILIARES 

No segundo semestre desenvolver com os alunos um projeto voltado para a criatividade dos mesmos, 

como objetivo de despertar a iniciativa criativa dos alunos; 

As crianças terão que desenvolver histórias em quadrinhos, histórias contadas com/para a BOLOTA, 

mascote do Projeto. 

EVENTOS DESPORTIVOS 

I Campeonato entre os Núcleos de Formação de Voleibol, para estimular as crianças nessa faixa etária a 

frequentar constantemente os núcleos até o fim do ano, com previsão de darmos o inicio na última 

semana de maio ou começo de junho e término em novembro de acordo com a quantidade de equipes que 

cada escolinha terá, onde o próprio monitor dividirá as equipes de acordo com a quantidade de alunos 

presentes, tanto no feminino quanto no masculino. 

PROCESSO DE AVALIAÇÃO 

Avaliação das crianças dentro do evento (Campeonato entre as escolinhas) que será realizado através da 

observação do desenvolvimento do mesmo em cada jogo; 

A avaliação será realizada no final do ano, antes do término das escolinhas, observando a execução dos 

fundamentos básicos aprendidos pelos alunos, da qual a avaliação vai ser feita por monitores de 

escolinhas opostas e pelos próprios monitores, pois somente os próprios monitores sabem diagnosticar a 

evolução de seus próprios alunos sabendo assim o limite de cada um, porém é viável ter opiniões de 

outros melhorando cada vez mais o ato de ensinar. 

A avaliação será, podendo haver mudanças ou não: 

Executar movimentação de diversas formas na quadra (como forma de aquecimento) 

Executar dez bolas: de toque, manchete, saque, bloqueio e ataque (com ou sem alvo). 

DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES: 

Como atividades extradesportivas, o projeto realiza clínicas com os atletas das equipes adultas, Oficinas 

de Férias, Ciclos de Cinema, Visitas a Empresas, Zoológico e Exposições. 

OFICINAS DE FÉRIAS 

O Sai da Toca Cultural realiza oficinas de férias para as crianças do projeto nos meses de Janeiro, 

Fevereiro e Julho. 

As atividades são realizadas com turmas de 40 crianças por período (Manhã e Tarde) no SEST/SENAT 

de Araçatuba. 

Participaram crianças dos núcleos de ensino de Voleibol e de Basquetebol, sócios contribuintes do Sai da 

Toca Cultural, além de sócios do SEST/SENAT. 
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Diariamente é oferecido lanche do Alameda Quality Center e transporte com ônibus das Empresas 

Reunidas Paulista, ofertado também para as categorias de alta performance do Vôlei Futuro. 

As atividades desenvolvidas durante a oficina de férias são: 

Atividades recreativas terrestres como: brincadeira de esponja, varal molhado, quebra caçapa, bocão e 

caça ao tesouro. 

Atividades pré –desportivas: Voleibol, Basquetebol, Futsal, Karatê, e futebol de campo. 

Atividades com convidados: técnicas de escoteiros, atividades de circo, dicas de segurança pessoal e 

familiar. 

Atividades de raciocínio com jogos de tabuleiro, dominó, pula macaco, treme blocos, hiperação, senha. 

Além das atividades citadas, todas as turmas são contempladas com a participação dos atletas das equipes 

feminina e masculina do Vôlei Futuro adulto. Durante os encontros, as crianças têm nova oportunidade de 

aprofundar seus conhecimentos quanto à trajetória dos atletas, além de desenvolver atividades em quadra 

com os mesmos. 

É uma experiência muito rica e certamente inesquecível para as crianças que participam. 

CICLOS DE CINEMA 

Os Ciclos de Cinema são oferecidos ás crianças por ser outra 

ferramenta para a construção de conhecimento. As pessoas 

podem adquirir conhecimento de diversas formas: por 

comparação, pela experimentação, por conexão com outros 

conhecimentos e através das outras pessoas. 

Nesse contexto, são exibidos vídeos apropriados à faixa etária 

e que trazem mensagens positivas para o desenvolvimento 

pessoal das crianças. Elas assimilam conteúdos de maneira 

lúdica, transpondo para a vida lições que favorecem a ética e a 

cidadania. 

Após a exibição dos filmes, com muita pipoca, sucos e 

refrigerantes, monitores e psicólogas da EMPRESA 

REUNIDAS PAULISTA, iniciam as discussões estimulando 

as crianças a expor suas opiniões e reflexões sobre o filme 

assistido. Com isso, as crianças obtêm conhecimento com 

aqueles que já os têm, sejam dos monitores, das psicólogas, ou 

mesmo dos colegas, tudo acontece através do 

compartilhamento de experiências e ideias. 

As crianças deixam o ciclo de cinema em ônibus ofertado pela 

EMPRESA REUNIDAS PAULISTA felizes pela 

oportunidade de terem saído da rotina. 

Os organizadores das sessões além de satisfeitos por 

proporcionar a felicidade das crianças, ficam mais certos do 

provérbio chinês: 

“Diz-me, e eu esquecerei; ensina-me e eu lembrar-me-ei; envolve-me, e eu aprenderei”. 
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VISITAS E PASSEIOS: 

As crianças do Projeto realizam visitas à empresas, cinema, zoológicos e exposições, esses passeios 

agregam valor e conhecimento a rotina diária.  

Cientes de que o momento de escolher uma profissão significa um dilema muito grande na vida das 

pessoas, pois envolve o seu futuro e que essa escolha sempre é feita na adolescência, fase da vida em que 

se busca a identidade pessoal, profissional e quando raramente o jovem está preparado para lidar sozinho 

com essa situação, é que o Vôlei Futuro os leva para conhecer diversas realidades profissionais.  

As visitas ocorrem com o intuito de mostrar diferentes rotinas de trabalho para que as crianças tenham 

uma visão positiva e possam em especial, gerar novas atitudes entre as pessoas com as quais convivem. 

Mostrar a elas novas possibilidades de profissões atuantes no mercado de trabalho, criando expectativas 

futuras e um conhecimento pautado em crescimento pessoal e profissional. Com a aprovação dos 

responsáveis, as crianças vão de ônibus da EMPRESA REUNIDAS PAULISTA, conhecer as empresas 

que se dispõem em recebê-las. Passam das quadras para a realidade profissional da grande maioria das 

pessoas, inclusive, muitas vezes da atividade desempenhada por seus familiares.  

Após o lanche, participam de reflexões sobre as profissões e processos que viram durante o passeio. 

Dentre as visitas realizadas, as crianças conheceram as Industrias Mabel, Calçados Pampili, Betinha’s 

Trufas, Acqua Vita, Folha da Região, Jornal Liberal, Clube FM. 

Para contribuir com desenvolvimento criativo e cultural das crianças atendidas no projeto, a Empresas 

Reunidas propicia visitas ao Zoológico de Bauru e a exposições no Alameda Quality Center, dentre elas, 

“Tarsila do Amaral”, “Por dentro da mente de Leonardo Da Vinci”, dentre outras. 

CLÍNICAS COM ATLETAS  

Nos núcleos de aprendizado do Vôlei Futuro os atletas do time adulto são convidados para realizar 

“clínicas” com as crianças envolvidas no projeto, este modelo visa favorecer o desenvolvimento não só 

físico das crianças, mas também seu crescimento intelectual e profissional. Durante as clínicas realizadas 

com as crianças, os atletas dos times adultos respondem as perguntas das crianças e jogam voleibol com 

elas, fazendo do encontro um momento que vão levar por toda a vida como estimulo para seu 

crescimento. 

O Vôlei Futuro acredita que os 

atletas também têm potencial para 

se desenvolver em outros campos, 

como adquirir conhecimento, 

liderança diante do grupo de 

alunos, maior habilidade em lidar 

com perder ou ganhar, com 

frustrações, capacidade de resolver 

problemas que possam surgir 

durante o processo de 

aprendizagem das crianças. Por 

isso, incentiva e favorece os 

encontros. 
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ENVOLVIMENTO DA ORGANIZAÇÃO 

 

O projeto conta com envolvimento de profissionais voluntários da EMPRESA REUNIDAS PAULISTA. 

Eles assistem as 1.000 crianças e adolescentes do projeto atuando nas diversas frentes de trabalho: seja 

profissionais de marketing, tecnologia, educação, psicologia, comunicação, recursos humanos, fisiologia, 

saúde, educação física, advocacia, contabilidade, administração, fisioterapia, nutrição, ou outras, os 

profissionais da Reunidas doam parte do seu tempo para atender necessidades específicas das crianças e 

por vezes, até de familiares das mesmas. 

Tal envolvimento contribui para análise dos problemas vivenciados, influência e determina novos 

instrumentos e mecanismos que vão propiciando maior regulamentação e profissionalização das 

atividades desenvolvidas. 

A troca de experiências entre voluntários e projeto, é de máxima responsabilidade, envolve monitores, 

coordenadores e toda a equipe técnica para que o projeto evolua e forme cidadãos criativos, persistentes, 

mais conscientes de si mesmos - de seus potenciais e suas fraquezas. 

Em contrapartida, os voluntários da Empresa descobriram que a cada encontro que realizam com as 

crianças, ou a cada momento dedicado para planejamento de atividades que podem realizar tornam-se 

pessoas melhores e mais conscientes, pois, descobrem novas potencialidades, aumentam o circulo de 

amizade, potencializam a disciplina, fortalecem o espírito de equipe, enfim, participam da construção de 

uma sociedade mais justa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

9

 

 

 

Hoje, eles acreditam que “preparar os jovens para o seu crescimento, não é ajustá-los ou adaptá-los, mas 

despertar-lhes as condições emocionais intelectuais e pragmáticas para vencer o desafio pós-moderno, e 

assim, transformar o mundo, quando não o seu mundo,” como afirma SARTORI (2004). 

“Com alegria, pois alegria fará parte do cotidiano; com coragem, pois ela será necessária para enfrentar as 

dores; com discernimento, pois ela será fundamental para decidir por caminhos construtivos. Manter a 

criança dentro de si para permitir a bravura da interrogação, a honradez do indignar-se, a vibração com o 

espanto”, SARTORI (2004) 

Esta frase de Sartori simboliza a complexidade da tarefa dos voluntários e monitores, além de serem 

responsáveis por proporcionar o conhecimento, lazer, e a prática desportiva, eles devem fazer com que as 

crianças e adolescentes questionem, tenham criatividade e espontaneidade nas suas ações. 
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AVALIAÇÃO DA EXPERIÊNCIA 

 

Após 10 anos e muito trabalho a EMPRESAS REUNIDAS PAULISTA como mantenedora do projeto 

desde o seu início, atrai parceiros interessados em participar. 

Firmou parcerias com o Governo Federal e Governo do Estado de São Paulo, trazendo maior visibilidade 

e recursos que foram investidos nas crianças e nos adultos. Com isso, ganhou o reconhecimento público 

das ações realizadas e criou um vínculo de relacionamento mais próximo com a comunidade. 

 A divulgação em massa das ações e dos jogos das equipes adultas do Vôlei Futuro através da mídia de 

TV, rádio e jornal, atingiu e comprometeu toda a cidade no projeto, sendo que a mesma reconhece tais 

ações de forma que a participação do público nos jogos se tornou fator importante para grandes vitórias 

das equipes no Ginásio Municipal Plácido Rocha em Araçatuba.  

O projeto atualmente faz parte da identidade da cidade de Araçatuba, promovendo alterações 

significativas nas vidas de profissionais e colaboradores. 

 Alguns depoimentos nos remetem à força motriz que o esporte se torna enquanto ferramenta de 

desenvolvimento humano. 

 “temos que trabalhar intensamente para representar com dignidade essa força nacional que é o 

Vôlei Futuro, estou muito feliz de participar desta nova etapa do projeto do Vôlei Futuro” (Cézar 

Douglas, treinador da equipe masculina do Vôlei Futuro desde 2005, sendo que iniciou no projeto em 

2002 como jogador);  

“fico feliz demais de ter encontrado pessoas humanas, ótimos profissionais” (Ricardinho, 

campeão olímpico, levantador e capitão da equipe do Vôlei Futuro) 

“pude observar como a cidade está motivada com o voleibol, através de um projeto vencedor 

com equipes de base e patrocinadores motivados e comprometidos” (Francisco dos Santos, auxiliar 

técnico da Seleção Brasileira de Voleibol) 

“a cidade adora o voleibol, a população vive o dia a dia projeto, enche o ginásio e apoia o time o 

tempo todo...” “O fato do Vôlei Futuro ser um dos poucos projetos do voleibol brasileiro a contar com 

equipes masculina e feminina, além de um trabalho sério de formação de talentos que não esquece o lado 

social do esporte, deveria servir de inspiração para dirigentes e governantes de todo o país.” (Lucão, meio 

de rede da seleção brasileira de voleibol) 

“os moradores de Araçatuba respiram voleibol” (Joyce, atleta do Vôlei Futuro) 

“um projeto que sinto orgulho de fazer parte” (Paula Pequeno, atleta do Vôlei Futuro e da 

seleção brasileira de voleibol) 

“em 2007 cheguei ao Vôlei Futuro onde começou uma nova etapa da minha vida, aqui fiz 

grandes amizades e conheci minha esposa...” (João Ricardo, ex-atleta do Vôlei Futuro) 

“O Projeto Vôlei Futuro foi planejado com foco na integração entre diversos setores da 

sociedade tendo o esporte como base.” “a menina dos olhos do projeto: as crianças.” “as equipes são a 

grande vitrine do projeto, pois atraiam a atenção para o esporte oferecendo uma nova opção de 

entretenimento a todos e despertava nas crianças a curiosidade pela modalidade.” (Douglas Silva, 

designer) 
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“Quanto ao projeto do Vôlei Futuro nesta unidade escolar, tem meu total apoio, pois vejo 

uma maneira de envolver a comunidade com a escola, dar oportunidades, novas amizades, gosto 

pelo esporte e até revelar talentos, ainda acolher crianças com o tempo ocioso para não desviarem 

por outros caminhos que as levam a praticar atos ilegais. Parabéns a todos envolvidos neste 

Projeto.” (Lurdes Tabareli Pasqualoto, Diretora da EMEB Prof. Darcy Fontanelli) 

A população hoje vê a REUNIDAS PAULISTA como propulsora de uma nova cultura, ela difundiu o 

esporte em Araçatuba e região, tem adoradores do esporte e consequentemente de sua marca, 

patrocinadora oficial das categorias adultas e do projeto social. Hoje o voleibol é praticado em 

condomínios por jovens e adultos que se inspiram no projeto e criam suas redes de barbante, emprestam 

bola uns para os outros, enfim, é uma população que mudou. Mudou conceitos e viu no esporte uma 

opção de lazer e diversão. 

O Vôlei Futuro proporciona espetáculos para que pessoas possam sair de casa para torcer pelas equipes 

que levam o nome da REUNIDAS na camisa, além de ser uma forma de valorização dos atletas e do 

projeto em si, é o incentivo para a comunidade participar ativamente.  

Outro aspecto positivo é que ao incentivar o envolvimento das diversas áreas administrativas e 

operacionais no mundo desportivo a REUNIDAS PAULISTA auxiliou no desenvolvimento de 

habilidades pessoais e profissionais de seus colaboradores, promoveu a lealdade e a satisfação com o 

trabalho, atraiu e reteve talentos, além é claro de agregar valor aos seus negócios. 
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FICHA TÉCNICA 

 

 
 

Empresas Reunidas Paulista de Transporte Ltda 
 

 
 
Matriz: Av: Marquês de São Vicente, 506 
Barra Funda – São Paulo  
Cep:01139 000 
CNPJ: 44993632/0001-79 
Insc. Estadual : 113500123113  
 
Sede Adm: R: Edgar Jardim Bastos , 292 
Jardim Nova York /Araçatuba – S.Paulo - Cep:16018-410 
 

Presidente  - Aurivânia Constantino 

Diretora de Recursos Humanos: Marcela Constantino 
Gerente de Recursos Humanos -  Rosana Fava Marinho 
Gestor de Projeto: Fábio Correia 
 
Colaboradores Voluntários da Empresa Reunidas Paulista de Tansporte Ltda 
Atletas, Equipe Técnica e de preparação física do time de Voleibol - Vôlei Futuro 


