Responsabilidade Social

A Suzana Silva Promoções baseia-se em princípios de transparência e responsabilidade
social, buscando um comprometimento com a ética e a qualidade de vida dos alunos, dos
funcionários, dos parceiros, da comunidade e da sociedade como um todo. Nesse sentido,
procuramos investir em projetos que possibilitem a inclusão social e o desenvolvimento de
pessoas mais humanas e conscientes.
Atualmente, a Suzana Silva Promoções é parceira de dois projetos: Projeto Sol e Projeto
Nova Esperança/ES
. Além disso, está à frente do
Instituto Boa Bola
.

O Instituto Boa Bola foi criado por um grupo de amigos entusiastas pelo tênis – um jogo
fascinante como ferramenta educativa e como promotor de cidadania.
Seus quatro diretores possuem ampla experiência no planejamento, gestão e execução de
projetos esportivos de caráter educacional e promocional.
O Instituto pretende levar o esporte a um número cada vez maior de pessoas e garantir que
elas possam praticá-lo por toda a vida.
Airton Nunes dos Santos
-Pós Graduado em Treinamento Desportivo
-Sócio gerente da Medrado & Airton Tênis
-Coordenador Nacional do Programa Jogue Tênis nas Escolas da CBT
-CREF: 5120-G/SP
Gabriela Freitas
-Graduada em Publicidade e Propaganda
-Sócia da Tennis4life
-Apaixonada por tênis, moda e jazz
-PTR/UK (United Kingdom Professional Tennis Registry): #67389
Marcos Castanho de Vasconcelos
-Graduado em Bacharel em Esporte pela USP
-Pós Graduado em Administração e Marketing Esportivo
- Sócio Diretor da Suzana Silva Promoções Ltda
- CREF 8940G/SP
Suzana Silva
- Formada em Educação física pela USP
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- Autora dos livros Tênis para Crianças e Tênis: O Espírito do Esporte
- Colunista da Revista Tênis e do site Tenisbrasil
-Sócia Diretora da Suzana Silva Promoções Ltda
-CREF 009483-G/SP

Nos três projetos atuamos na área de educação através do esporte, com atividades, formação
de professores e doação de material esportivo.
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