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e continuidade

Na região sul de Campinas, 35 mil moradores se 

encontram abaixo da linha da pobreza, em sua maioria 

formando famílias numerosas sustentadas pelas mães 

devido à ausência dos pais. Como consequência crianças 

e adolescentes sem preparo emocional crescem soltos e 

desestruturados a mercê de todo risco social. José foi uma 

dessas crianças, chegou à Eufraten com oito anos. 

Quando adolescente além de cuidar dos irmãos menores e 

ir à escola, começou a trabalhar como ajudante de 

pedreiro para ajudar sua família. A Fundação Eufraten, 

educando para vida a mais de 40 anos, proporcionou à 

José desenvolvimento de habilidades como foco, 

disciplina e continuidade, que o levaram a construir sua 

postura no exercício da convivência, a controlar suas 

emoções e a recomeçar sempre que necessário. 

Inevitavelmente José foi se destacando e acabou sendo 

contratado por uma construtora, que identificando seu 

potencial financiou seus estudos de engenharia, que 

possibilitaram chegar aos 27 anos com um diploma, 

trabalho e uma vida digna, mas sem esquecer de sua 

origem, sua história e os conhecimentos recebidos na 

Eufraten. Faça parte deste movimento para continuar a 

transformar vidas e a construir histórias de sucesso. 

Juntos somos mais fortes!

Espaço Autoconexão - Autoconhecimento e 

Desenvolvimento Humano on-line

Nosso projeto é o Espaço Autoconexão, ele foi criado para 

ser o Negócio Social da Fundação Eufraten. Ele 

possibilitará a nossa autosustentabilidade a partir da 

expertise, que construímos em 40 anos de existência, 

educando e transformando a vida de milhares de pessoas, 

através da ciência do autoconhecimento.

Sendo um patrocinador, comprando nossos Cursos 

on-line para acesso dos colaboradores da empresa e 

através Programa da Voluntariado Pro-Bono na área de 

desenvolvimento da plataforma e desenvolvimento do 

marketing do Espaço e dos produtos.

Patrocínio: troca de serviços e apoio financeiro para a 

construção de um projeto que possa quantificar os valores 

da nossa expertise na criação de cursos e produtos com 

foco no desenvolvimento do comportamento humano para 

colocá-los no mercado. Curso on-line: 297,00 por acesso - 

segue link site Espaço Autoconexão: 

https://www.autoconexao.org.br/site/

APRESENTAÇÃO
DA ORGANIZAÇÃO

APRESENTAÇÃO
DO PROJETO

MANEIRAS DE
APOIAR O PROJETO

ORÇAMENTO


