


Desenvolver Pessoas: 
 Como executivos e pais, nós 
sabemos a importância de prover 
desenvolvimento e oportunidades 
para os jovens. Nada é mais satis-
fatório do que ser parte do cresci-
mento e das conquistas dos nos-
sos clientes.

Fornecer serviços de 
excelência: 
 Melhoria contínua sempre es-
teve no centro de nossas carrei-
ras, e não poderia ser diferente na 
prestação de serviços a nossos 

clientes.

Somos Globais: 
 Nós acreditamos que a diver-
sidade e a perspectiva global são 
fatores importantíssimos na forma-
ção de um indivíduo. Concentra-
mos nossos esforços para sermos 
globais, oferecendo oportunidades 

de intercâmbio 
cultural e so-

cial para jo-
vens de 
diversos 
países.



João Tomazeli
 Executivo International de Negócios, foi 
também professor no ensino médio e univer-
sitário. Sólida experiência em negócios com 
indústrias e educação, onde com sucesso 
desenvolveu marcas e escolas de inglês 
como segunda língua para crianças, jo-
vens e adultos. Engenheiro Industrial 
com MBA e outras várias especializa-
ções em desenvolvimento de pessoas e 
ferramentas de comunicação tais como 
Programação Neurolinguística e Coach. 
Experiência Internacional: Brasil, China, 
Itália e nos últimos cinco anos nos Esta-
dos Unidos o que o capacita para ensinar 
os benefícios da cultura Americana.



Rodrigo Salgado
 Executivo sênior com vasta experiência inter-
nacional. Possui expertises nas áreas de trans-
formação digital, gestão de talentos, recursos 
humanos, compras, finanças corporativas e me-
lhoria contínua. Experiência Internacional: Arábia 
Saudita, Jamaica, Estados Unidos, Brasil, Chile e 
Austrália. Empresas: Alcoa, Deloitte, Suzano.



Alfredo Montesso
 Técnico profissional 
com vasta experiência na 
formação de jovens ta-
lentos, incluindo recruta-
mento para universidades 
americanas. Alfredo fez 
parte da equipe responsável 
por levar a seleção Jamaicana 
à Copa do Mundo pela primeira vez 
em 1998. Alfredo é treinador licenciado da Confederação 
Brasileira de Futebol.
Experiência Internacional: Costa Rica, Irã, Trinidad & Toba-
go, Jamaica, Antigua e Times no Brasil: Botafogo, Fluminen-
se, etc.



Geanete Tomazeli
 Líder global, viveu no Brasil, China, Itália e Estados Unidos 

o que permitiu forte desenvolvimento cultural e em ad-
versidades. Possui ampla experiência em treinamen-

to e desenvolvimento de pessoas. Possui formação 
em línguas, pedagogia e administração possuindo 
especialização em Programação Neuro Linguísti-
ca. Geanete tem anos de experiência em ensino 

e coordenação de cursos profissionalizantes para 
adolescentes. Iniciou e gerenciou uma bem-sucedida 

escola de inglês no Brasil para crianças, adolescentes 
e adultos.



Nosso programa proporciona um ambiente de segurança, criatividade 
e participação, motivando o (a) jovem a melhorar sua fluência no idioma 
inglês (ou espanhol), sua liderança e empreendedorismo, e o desenvolvi-
mento no futebol. Nossos alunos terão a noção exata das habilidades ne-
cessárias para cursar uma universidade nos Estados Unidos, com ou sem 
bolsa de estudo.









- Exposição à cultura americana 
e língua inglesa desde o café da 
manhã até o jantar.
- Visitas de aprendizagem: oportu-
nidade de visitar escolas de primei-
ra classe, universidades e empre-
sas locais, com foco em Inovação e 
Tecnologia.
- Acesso a uma metodologia ex-
clusiva de futebol, focada no pro-
cesso de recrutamento de universi-
dades e visando obtenção de bolsas 
de estudo. Um relatório final será 
apresentado ao aluno, sumarizando 
os pontos de desenvolvimento.

- Curso de Empreendedorismo e
Liderança: 
Foco em Ideation, Start Up, apre-
sentações Shark - Tank e execução.
- Conhecer Knoxville, no Estado 
do Tennessee, uma cidade peque-
na, inovadora e segura, com clima 
agradável, cultura americana au-
têntica e sede das famosas Smoky 
Mountains.
- Oportunidades de turismo na Gre-
at Smoky Mountains National Park, 
Knoxville, Atlanta e outras atrações 
turísticas nas proximidades.
- Oportunidades de networking.





 Por mais de 25 anos, a Emerald  Youth 
Foundation tem trabalhado no desenvolvimento 
dos jovens e da comunidade de Knoxville.



 A  poucos minutos do centro de Knoxville, 
da Universidade do Tennessee, do Aeroporto 
McGhee-Tyson e do Oak Ridge National Lab, 
o SpringHill Suites West Knoxville, oferece não 
apenas uma localização conveniente, mas tam-
bém a verdadeira hospitalidade americana. Lo-
calizado no coração da Turkey Creek, você vai 
apreciar a conveniência de caminhar até lojas e 
restaurantes de luxo ou desfrutar uma curta via-
gem para experimentar as belas Smoky Moun-
tains.

Spring Hill Suites (by Marriot): 10955 Turkey 
Drive, Knoxville, TN, 37934



 Nosso método será fortemente focado na orientação dos alunos no 
processo de recrutamento de faculdades e universidades Americanas. 
Relatórios de avaliação serão fornecidos aos alunos, fornecendo orienta-
ção para áreas de melhoria dentro e fora de campo. Nossas avaliações 
serão avaliadas e categorizadas sob os seguintes aspectos:



A Global Champs possui parceria com a SBDC (Centro de Desen-
volvimento de Pequenos Negócios do Tennessee) para utilização da 
metodologia GrowthWheel em nosso programa de Empreendedorismo.
GrowthWheel é uma metodologia usada por consultores de negócios, 
incubadoras e educadores de empreendedorismo para ajudar as em-
presas a tomar decisões e start-up de novos negócios. GrowthWheel 
ajuda novas empresas a construírem seus negócios por meio de um 
processo simples focado na execução. Global Champs acredita que o 
espírito empreendedor é uma questão de “mindset”, que nasce ainda 
na infância. O programa de empreendedorismo será oferecido apenas 
para alunos que dominem o idioma inglês.



As visitas de aprendizagem são parte dos camps de verão e inverno. 
Essas visitas darão a oportunidade ao aluno de visitar escolas e univer-
sidades de primeira-classe, assim como negócios locais que tenham 
como foco inovação e tecnologia.



Downtown Knoxville
 Aproveite seus dias em Knoxvil-
le, uma cidade charmosa e segura, 
com muitas opções de atividades! 
Knoxville foi nomeada uma das 10
cidades favoritas nos Estados Uni-
dos pela revista Travel+Leisure. Se 
você quiser uma experiência outdo-
or, Knoxville possui muitos quilôme-
tros de vias verdes e trilhas, bem 
como belos lagos e rios.  

Smoky Mountains
 A Great Smoky Mountains são 
uma cordilheira que se eleva ao 
longo da fronteira entre Tennessee 
e Carolina do Norte, no sudeste dos 
Estados Unidos. O parque foi cria-
do em 1934 e com mais de 9 mi-
lhões de visitas por ano, é o parque 
nacional mais visitado nos Estados 
Unidos.




