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Foram cinco palestrantes que ministraram temáticas de uma alimentação 
saudável até a música como beneficio a saúde do adolescente

Repleta de atividades a semana da saúde do CAMPL Patrulheiro 
(Centro de Aprendizado Metódico e Prático de Limeira) reuniu os 
adolescentes em cinco dias de muito aprendizado sobre como lidar 
com a saúde.
A semana começou com a palestra sobre prevenção as drogas, quem 
ministrou foi o Gladson Francisco da Silva, membro da Policia Civil 
junto com o delegado Siddhartha Carneiro Leão.  No encontro foram 
discutidos os tipos de drogas existentes e quais os prejuízos para a 
saúde do indivíduo. 
O segundo dia de palestra foi com os profissionais do CAMPL Patru-
lheiro, a nutricionista Renata Deperon e Murilo de Freitas, educador 
social. Além de falar sobre como ter uma alimentação saudável os 
profissionais ofereceram alimentos comuns que alguns adolescen-
tes desconheciam como abobrinha, repolho, melancia, chocolate 
dentre outros.

Na quarta-feira os adolescentes puderam saber mais sobre a impor-
tância do esporte para a qualidade de vida por meio da contribuição 
do empresário e professor de educação física e nosso diretor José 
Luis Risso, que explicou sobre os benefícios de sair do sedentarismo.
No penúltimo dia da semana voltada para a saúde a música foi o 
assunto da vez. Ronaldo Domingos, educador social e maestro da 
Banda Marcial do CAMPL Patrulheiro também mostrou como é 
possível ativar a memória, aliviar o stress e até melhorar a disciplina 
do adolescente através da música.
E quem encerrou as atividades foi a coach comportamental, Karina 
Ghisi, que falou sobre ansiedade, o tema abordado foi como ter 
sucesso por meio do poder pessoal. Um dos focos foi ensinar 
técnicas de transformação profunda para que o adolescente consiga 
combater a ansiedade, sentimento que segundo a coach “é o grande 
mal da atualidade”.



Venho neste trimestre da nossa edição 
informativa, apresentar os acontecimen-
tos da nossa entidade e também refletir 
com nossos leitores o quanto a realidade 
no mercado de trabalho atualmente 
atinge não só Limeira, mas todo país e 
consequentemente o Campl Patrulheiro.
Em Limeira enquanto entidade socioas-
sistencial o CAMPL Patrulheiro que há 50 
anos orienta e encaminha adolescentes 
para o mundo do trabalho vem sentindo 
essas dificuldades inerentes talvez ao não 
conhecimento do empresariado que não 
oportuniza o nosso adolescente limeiren-
se, muitas vezes por desconhecer as leis e 
ou por vários outros motivos. Sabe-se que 
talvez até por falta de conhecimento 
muitos empresários limeirenses, com 
empresas de pequeno e grande porte 
descumprem a legislação vigente que 
determina a empregabilidade de 5% a 
15% de vagas, a aprendizes nas diversas 
áreas, em especial na área administrati-
va. 
Para oportunizar um adolescente que 
reside em Limeira, o empresário pode 
conscientizar que além de beneficiar um 
jovem limeirense ao contratá-lo, estará 
também contribuindo para inserir em sua 
empresa, um colaborador grato e proati-
vo. Este colaborador poderá ser lapidado 
aos padrões de sua empresa, contudo 
esse jovem com certeza lhe trará excelen-
tes resultados. Além é claro de sua 
responsabilidade social evidenciada na 
comunidade empresarial. 
Quero acreditar que a determinação e a 
fiscalização das leis não vem sendo 
cumpridas devido a uma possível falta de 
divulgação das autoridades competen-
tes. O que a meu ver seria interessante é a 
criação de campanhas de incentivo a 
contratação de jovens aprendizes e ou 
estagiários em Limeira.

PALAVRA DA PRESIDENTE
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Uma tarde bastante divertida e com 
cardápios atraentes, tanto nos comes e 
bebes quanto no bingo. As mulheres que 
contribuíram com a Campanha “Doe seu 
Tijolo”, que visa a construção da 
ampliação do CAMPL Patrulheiro 
(Centro de Aprendizado Metódico e 
Prático de Limeira) puderam além de 
tomar café da tarde entre amigas, 
participar do show de prêmios no bingo 
que contou com dezenas de produtos, 
tudo doado por comerciantes de 
Limeira, que acreditam no trabalho do 
CAMPL Patrulheiro.

Recepcionadas ao som do saxofonista 
Eric Tedeschi, elas foram levadas para a 

CAMPL PATRULHEIRO REALIZA 
1º CHÁ DA TARDE DE MULHERES 

Evento em prol da Campanha “Doe seu Tijolo” 
reuniu mais de 100 pessoas

Por Karina Rossi 

área de festa onde foi realizada a 
solenidade de abertura com palavras de 
agradecimento e sobre a importância da 
presença de cada uma pela presidente da 
entidade Telma Verônica Silva Calsavara.
 
Um dos prêmios do bingão foi uma 
Viagem para a cidade de São Paulo com 
destino a Festa de São Vito, que em 2018 
completará os 100 anos, num 
oferecimento da parceira a agência de 
viagens Daura’s Turismo.

De acordo com a presidente do CAMPL 
Patrulheiro no 2º semestre haverá outro 
encontro como esse, mas dessa vez 
voltado para toda a família. 
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Por Karina Rossi 

ADOLESCENTES DO CAMPL PATRULHEIRO PARTICIPAM DE 
ATIVIDADE DO DIA DE COMBATE AO TRABALHO INFANTIL

A ação ocorreu na Praça Toledo Barros por meio da Comissão 
Municipal de Erradicação do Trabalho Infantil de Limeira

Todos os anos na data de 12 de junho é lembrado mundialmente 
e em Limeira o dia de combate ao trabalho infantil, uma ação 
aconteceu para marcar a data, na Praça Toledo Barros envolven-
do as organizações da sociedade civil que realizam trabalhos de 
aprendizagem, assim como CAMPL Patrulheiro (Centro de Apren-
dizado Metódico e Prático de Limeira). 
A população que passava pelo local teve acesso as informações 
sobre o trabalho protegido segundo as Leis do ECA (Estatuto da 
Criança e do Adolescente), realizado para proteger crianças e  
adolescentes, e ainda puderam acompanhar algumas  apresenta-
ções como: dança, teatro e capoeira, pelos alunos de escolas 
públicas, além de crianças e adolescentes atendidos pelos servi-
ços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos dos Centros 
Comunitários da cidade de Limeira.
De acordo com a coordenadora da COMETIL (Comissão Municipal 
de Erradicação do Trabalho Infantil de Limeira) Elisa Alessandra 
Sartori, a atividade tem como objetivo mobilizar a população 
sobre o tema, já que Limeira segundo o IBGE (Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística) é uma cidade com alto índice de traba-
lho infantil, sendo 1.340 casos, dados de 2010. 
Elisa explicou sobre a Constituição Brasileira de 1988 que proíbe 
o trabalho antes dos 16 anos e que a única exceção prevista na lei 
é a atividade remunerada na condição de aprendiz, a partir dos 
14 anos, desde que ocorra paralelamente à formação técnico-
-profissional, frequência à escola e direitos trabalhistas garanti-
dos. Assim como o que é realizado pelo CAMPL Patrulheiro, a 
função do trabalho protegido é desenvolver o jovem para o 
mercado de trabalho. 

“O CAMPL Patrulheiro faz exatamente essa ponte do trabalho 
protegido, do adolescente que está no mercado de trabalho, com 
a aprendizagem. Têm as assistentes sociais, os técnicos da 
entidade, que cuidam e que protegem esse adolescente. Se existe 
um desvio de função é feito uma tratativa com a empresa, para 
realmente potencializar o adolescente, eles não são mão de obra 
barata, são adolescentes se desenvolvendo para serem ótimos 
profissionais quando crescerem”, pontuou Elisa.
A presidente e assistente social Telma Verônica Silva Calsavara 
frisou que o Trabalho do CAMPL Patrulheiro está em consonância 
com as Leis – a Constituição Federal de 88, o ECA – Estatuto da 
Criança e do Adolescente – (8.069 de 13/07/1990 e a Lei Municipal 
5.406/2014, e o trabalho é fiscalizado, supervisionado e acompa-
nhado pela equipe de assistentes sociais, psicólogos, dentista, 
nutricionista e orientadores sociais a fim de combater qualquer 
desvio da função do adolescente junto as empresas de Limeira. 
É importante salientar que a inserção do Dia Municipal de Comba-
te ao Trabalho Infantil no calendário oficial do município ocorreu 
por intermédio da Lei 5.406/2014, de autoria do ex-vereador 
Wilson Cerqueira.

Denúncias de trabalho infantil podem ser encaminhadas à Casa 
dos Conselhos, na Rua Treze de Maio, nº 101, Centro, ou pelo 
telefone (19) 3446-1780. Em casos de situações de violação de 
direitos humanos também podem ser denunciadas pelo  Disque 
100.

FEIJOADA 2018 CAMPL 
PATRULHEIRO 

Evento tradicional da entidade reuniu diretores, colaboradores e 
voluntários na produção e na entrega das marmitas. Os ingre-
dientes foram doados por parceiros do CAMPL Patrulheiro, para 
que a renda pudesse ser revertida para o projeto "Doe seu Tijolo". 
De acordo com a presidente Telma Calsavara, as vendas supera-
ram a expectativa. "Fico feliz em ver a adesão da população aos 
novos eventos, inclusive agradeço a cada pessoa que contribui de 
alguma forma, pois a entidade depende dessa renda para conse-
guir dar continuidade na ampliação do CAMPL Patrulheiro e 
assim poder atender mais adolescentes", enfatizou Telma.
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Por Karina Rossi 

CAMPL PATRULHEIRO 
REALIZA SHOW DE TALENTOS
Mais de 30 adolescentes se apresentaram 

na 2ª edição do evento

Música, desenho, dança, fotografia e interpretação, foram nessas 
categorias que os adolescentes do CAMPL Patrulheiro (Centro de 
Aprendizado Metódico e Prático de Limeira) puderam mostrar o 
que sabem fazer de melhor. 
Participaram do show de talentos 38 adolescentes, desde os que 
já tinham contato com a arte, até os que disseram se aventurar 
em uma apresentação.
O corpo de jurados contou com cinco convidados, Graciela Olivei-
ra, graduada em dança e pós-graduada em dança cênica, Paulo 
Cesar Cavazin, advogado e ex-diretor da entidade na década de 
70, Nouá, jornalista ilustrador e músico, Carlos Alberto Fiore, 
jornalista e músico e Rogério Freire Barrel, formado em letras e 
diretor teatral. Além dessas participações tivemos a presença da 
Primeira dama de Limeira Roberta Botion e do Secretário da 
Cultura José Farid Zaine que vieram prestigiar e abrilhantar nosso 
2º Show de Talentos. 
“O julgamento é difícil porque sempre tem aquele estado de 
emoção do momento e as circunstâncias, como a chuva que 
ocorreu e trouxe o barulho, situações que fogem ao esperado.” 
afirmou Cavazin. 
De acordo com o ex-diretor e que inclusive foi um dos idealizado-
res do Coral do CAMPL Patrulheiro, coral que na época, chegou a 
gravar um disco, o resultado foi positivo porque foi possível ver 
muitos talentos e num futuro próximo esses adolescentes pode-
rão se tornar artistas. Precisamos acreditar no talento juvenil de 
nossa cidade. 
Os vencedores de cada categoria foram: Welligton e Ana Júlia na 
música, Mariane Rodrigues na interpretação, o grupo formado 
por Liriel, Bianka, Raisa, Raiane, Vitor Pedro, Daniele e Bruna na 
dança, Otávio Magno Teixeira, no desenho e Wescley Sampaio na 
fotografia. 

CAMPL PATRULHEIRO REALIZA 
ENCONTRO DE PROFISSÕES

Adolescentes puderam saber sobre diversas 
áreas de atuação em palestras com 

representantes de faculdades de Limeira

O CAMPL Patrulheiro - Centro de Aprendizado Metódico e Prático 
de Limeira - realizou na semana de 18 a 21 de junho o “Encontro 
de Profissões”. O objetivo do encontro é promover a aproximação 
dos adolescentes com  profissionais das mais diversas áreas, para 
que eles possam conhecer sobre diferentes possibilidades de 
atuação e até mesmo tirar suas dúvidas em relação à escolha de 
uma profissão no futuro.
Participaram do Encontro de Profissões do CAMPL Patrulheiro, o 
professor universitário e mestre em administração Sebastião 
Pinto de Souza, com o tema “Vencer é Possível?”. 
Tivemos também a presença do diretor da Faculdade Anhangue-
ra da Unidade de Limeira Renato Cividini Matthiesen com a 
brilhante fala  sobre as profissões e  ainda nos contemplou com a 
sua experiência de um dia ter sido um guarda mirim. 
Contemplaram nas falas as Assistentes Sociais e Professoras do 
curso de Serviço Social do ISCA Faculdades - Instituto Superior de 
Ciências Aplicadas -  Ana Maria Sampaio e Paula Bocaiuva.
E ainda tivemos toda equipe de coordenadores dos variados 
cursos da Faculdade Einstein de Limeira que apresentou seu 
diverso universo universitário.
Os encontros ocorreram no anfiteatro da Biblioteca Municipal 
“João de Souza Ferraz” e foram abertos ao público em geral.
Em relação ao Encontro de Profissões na visão da coordenadora 
Silvia Regina Bella Ribeiro e da Presidente Telma Calsavara foi 
uma semana produtiva, enriquecedora para os adolescentes que 
estão nas fases de escolha profissional. 

Por Karina Rossi

EX-PATRULHEIRO SÉRGIO LUCCO COMPLETA 50 
ANOS DE TRABALHO NO FÓRUM DE LIMEIRA

Com 11 anos, Sérgio Lucco começou na Guarda Mirim no Fórum 
de Limeira onde permanece até os dias atuais.

“Passou um amigo da nossa turma em frente a minha casa e me 
convidou para fazer parte da Guarda Mirim. Eu tinha 11 anos e era 
bem tímido, porém aceitei”. Foi assim que começou a trajetória 
profissional de Sérgio Lucco – escrevente do Fórum “Professor 
Spencer Vampré”, e que nesse ano completa meio século de 
atuação no mesmo local de trabalho.
Ele lembra que em 1968 os encontros eram atrás da igreja matriz, 
onde ficava o pelotão como era chamado na época, e o cabo fazia 
a designação dos setores. Foi no primeiro dia de Sérgio Lucco, um  
1º  de abril que ele foi mandado para o Fórum da cidade. 
O escrevente conta que foi pela Guarda Mirim para o Fórum sem 
saber o que de fato iria fazer, porém explica que quando chegou 
ao local, que ficava no Palacete Tatuiby, ao lado do  antigo zooló-
gico, foi bem recebido pelos veteranos, seu Luiz Bucci e Dona 
Aurora.
Os juízes da época eram da 1ª Vara, Dr. Jacinto Elias Rocha Brito e 
na 2ª Vara, Dr. Alcebíades da Silva Bento Júnior, Lucco explica que 
ficava na recepção com o auxiliar de justiça, atendia telefone, 
ficava na copa, com o tempo começou sair para fazer compra de 
lanches para os juízes. Ele saia da escola, já passava nos lugares 
com a listinha do que precisava e fazia as compras, estudava de 
manhã e ia para o Fórum no período da tarde.
Em 1970 o Fórum mudou para a atual localização na Rua Boa 
Morte, foi quando ele trabalhou com o prof. Antonio Lencione, 
que na época era secretário e foi quem ensinou Sérgio Lucco a 
fazer serviço de prestação de contas, administrativo, pessoal e 
Lucco gostou do ofício. A partir dos 14 anos, ele começou fazer a 
prestação de contas do Fórum inteiro e lembra que ia para São 
Paulo buscar materiais, levar máquinas para arrumar, como as de 
escrever, que ele citou como exemplo.
As crianças e os adolescentes reuniam-se e sempre comentavam 
sobre os trabalhos, eram questionados se estavam gostando e 
assim como ele trabalhava no Fórum outros trabalhavam nas 
ruas da cidade de Limeira, no trânsito, segurando as placas de 
“PARE” e “SIGA”, outros trabalhavam em escolas, cada um em um 
setor.
Em 1968 a Guarda Mirim virou Circulo de Amigos do Menino 
Patrulheiro, por meio da dona Evangelina Mauro, como Lucco fala 
carinhosamente. Ela chamou o jovem e disse que ele iria continu-
ar no Fórum, por conta do trabalho que ele já estava desenvol-

vendo muito bem e por ser querido por todos, e assim foi até os 
18 anos.
Depois de completado os 18 anos, abriu concurso em São Paulo 
de servente, o juiz da época pediu que Sérgio Lucco fizesse, era 
para trabalhar na limpeza, ele passou, o que fez com que perma-
nece no fórum, porém continuou sempre na administração do 
local.
A partir daí vieram os próximos cargos, ele prestou concurso de    
auxiliar de serviço, concurso de escrevente, no período foi criada 
a administração do fórum e foram criados os cargos de diretor de 
serviço e escreventes chefe, e foi assim que ele deu mais um 
passo, tornando se um escrevente.
Com a aposentadoria de uma funcionária o nome escolhido para 
ocupar o cargo foi o de Sérgio, para ser administrador do fórum 
por volta de 1993, o cargo foi ocupado até por volta de 2015.
Depois de 2015, até a presente data, Sérgio ocupa o cargo de 
escrevente, e apóia todos os cargos existentes no local no que 
envolve a administração. Ele não deixa de falar que cada dia é 
uma oportunidade de aprender.
A mensagem que Sérgio Lucco deixa como ex- patrulheiro é que o 
adolescente deveria poder trabalhar com menos idade, porém 
quem chega ser um patrulheiro, tem que abraçar a oportunidade, 
tem que ter interesse, pois só assim é possível progredir.
“Tem que entrar e gostar do serviço, o que ajuda bastante. Tendo 
a oportunidade de mostrar que pode fazer mais coisa, faça, 
prove. Os que estão na linha de frente percebem que o adolescen-
te tem força de vontade e tem futuro. É preciso procurar aprender 
tudo o que puder”, reforça Lucco.
Emocionado, Sérgio comenta que é motivo de alegria poder 
conversar com os membros da AEXPAL (Associação dos Ex-Patru-
lheiros de Limeira), relembrar o carinho que recebiam, saber que 
viraram uma família. Lucco agradeceu Dona Evangelina Mauro 
por ter idealizado a entidade para o município naquela época.
O CAMPL Patrulheiro em Limeira tem uma demanda muito 
grande nos dias atuais, na visão de Sergio Lucco deveria investir 
mais na proposta do patrulheirismo. “É sabido que não há vagas 
para todos que procuram pelo serviço no CAMPL Patrulheiro, 
talvez se o governo ajudasse ainda mais, em todas as esferas, até 
mesmo a população. É que o adolescente trabalhando, ele se 
sente útil.” Finaliza Lucco.
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Ronaldo Domingos
Professor de Música

Sou professor na banda marcial dos 
patrulheiros desde 2004 quando fui 
convidado pelo maestro Junior Villas Boas e 
o então presidente Paulo Hadich.
São 14 anos de muito trabalho, muitas 
alegrias e nesse tempo pude perceber o 
poder de socialização que a música possui 
para influenciar e transformar a vida de um 
ser humano por meio da arte. Nesse período 
levamos cultura a quase dez mil famílias 
diretamente e a muitas outras através dos 
nossos concertos e apresentações.
Lembro da primeira apresentação, do 
primeiro desfile da independência e de 
como chegamos de uma simples fanfarra a 
campeã paulista como banda e percussão, 
um caminho que demandou muita energia e 
trabalho em equipe.
Hoje já somos tricampeões paulista, recebe-
mos o Troféu Fumagalli, vários outros títulos 
e premiações, mas o reconhecimento mais 
importante é saber que minha família, 
amigos, alunos, nossa diretoria, presidên-
cia, equipe de colaboradores e a sociedade 
limeirense reconhece nosso trabalho como 
algo legítimo e de bom valor. 
A Banda Marcial do CAMPL Patrulheiro é 
mais que um trabalho, na verdade é um 
projeto pessoal que tenho o prazer de dividir 
com pessoas extremamente competentes e 
comprometidas com o desenvolvimento 
social e musical dos adolescentes e sou 
muito grato por fazer parte de uma institui-
ção de tão grande valor para Limeira.
Atualmente a Banda Marcial tem uma 
agenda recheada de apresentações nos 
diversos eventos de cidade e região. E já 
estamos nos preparando para o nosso 
concerto anual que será em 18 de agosto no 
Teatro Vitória. Esperamos vocês, venham 
nos prestigiar.

DEPOIMENTO
DOS COLABORADORES

NOITE DA PICANHA DO CAMPL 
PATRULHEIRO FOI SUCESSO EM MAIS 

UMA EDIÇÃO
Jantar foi realizado na Associação Atlética Banco do 

Brasil e reuniu cerca de 400 pessoas

Com o objetivo de arrecadar fundos para a campanha "Doe seu Tijolo", que visa a amplia-
ção de nossa sede do CAMPL Patrulheiro (Centro de aprendizado Metódico e Prático de 
Limeira), mais uma edição da Noite da Picanha foi realizada na cidade.

Uma noite aconchegante marcou jantar que teve como cardápio a tradicional picanha 
assada em fatias, arroz, feijão gordo, farofa, torresmo, saladas e molhos.

A música ficou por conta da dupla Lucas Ribeiro e Renan, com repertório que foi do sertane-
jo universitário até o raiz, colocando os convidados para dançar.

As 400 pessoas que estiveram presente aproveitaram o evento com muita música ao vivo, 
sorteio de prêmios e puderam saborear a tradicional picanha.

Por Karina Rossi 

CAMPL PATRULHEIRO PARTICIPA DA 
PRIMEIRA FENACIL EM LIMEIRA

Feira de Empreendedorismo e Negócios da ACIL, contou com 
cerca de 60 expositores dentre eles o CAMPL Patrulheiro

Mostrar o trabalho realizado pelo CAMPL Patrulheiro (Centro de 
Aprendizado Metódico e Prático de Limeira) para os empresários 
da cidade e região que passaram pela primeira edição da Feira de 
Empreendedorismo e Negócios da ACIL (Associação Comercial e 
Industrial de Limeira), foi com essa intenção que a entidade esteve 
presente nos dois dias de evento, que de acordo com a presidente 
Telma Verônica Silva Calsavara, foram dias bastante produtivos 
em relação ao poder orientar e também tirar dúvidas dos empre-
sários que visitaram a FENACIL.
Durante toda à tarde, grupos de adolescentes se revezaram para 
poder estar no Shopping Nações onde ocorreu a feira e fazer o 
networking com os visitantes.
Para muitos a experiência foi pioneira, sendo assim foi possível 
saber como funciona uma feira e como deve ser a atuação de 
quem está nela na intenção de apresentar sobre determinado 
produto e prestação de serviço.

Quem esteve junto com a participação dos adolescentes foi a 
coordenadora Silvia Bella em todos os dias de FENACIL, e quem 
intermediou junto a exposição foi Helena Cortinhas, que é do 
marketing de atendimento à empresa e Captação de Recursos do 
CAMPL Patrulheiro. 
Durante a FENACIL passaram pelo stand da entidade além de 
colaboradores, adolescentes, voluntários, membros da atual 
diretoria e ex-diretores, muitos empresários que receberam orien-
tações no próprio local e também levaram consigo material sobre 
os serviços e projetos da entidade.
A Primeira Feira de Empreendedorismo e Negócios da ACIL ofere-
ceu palestras sobre diversos temas da atualidade e proporcionou 
rodadas de negócios. De acordo com dados da organização, a 
FENACIL recebeu mais de 2.300 pessoas durante os dois dias de 
evento. 

DIA DO DESAFIO NO 
CAMPL PATRULHEIRO

Mais de 150 pessoas praticaram atividade física e 
fizeram parte da contagem para a cidade de Limeira

Por Karina Rossi 

Por Karina Rossi 

Uma competição amigável e saudável 
entre as cidades, na mobilização das 
pessoas para prática de atividade física. 
O Dia do Desafio é celebrado anualmen-
te na última quarta-feira do mês de 
maio.
Criado na década de 80, no Canadá, o 
espírito do Dia do Desafio se consolidou 
com o passar dos anos e espalhou por 
todo o mundo. No Brasil a organização 
do evento é do Sesc São Paulo.
Esse ano a cidade de Limeira enfrentou 
a cidade de Volta Redonda (RJ) na 24ª 
edição do Dia do Desafio, e o CAMPL   
Patrulheiro não ficou de fora do evento 
que tem por objetivo, além da competi-
ção levar a população a reflexão sobre a 

importância do esporte e para que 
muitas pessoas saiam do sedentarismo 
colocando mais de 150 a pratica de uma 
atividade física.
Como voluntária a fisioterapeuta Vanes-
sa Zambuzi do “Stúdio Sintonize Vida” 
foi quem colocou os adolescentes e 
colaboradores do CAMPL Patrulheiro 
para fazer um alongamento, seguido de 
exercícios simples, porém importantes 
para a saúde do corpo.
O momento que aproximou de meia 
hora foi de pura descontração e até 
aprendizado para alguns. Até o fecha-
mento dessa edição o resultado da 
disputa não havia sido divulgado.
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Esta é uma publicação informativa do Centro de 
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Trata-se de um jornal sem fins lucrativos, 
dedicado à comunidade em geral, com o objetivo 
de informar sobre os trabalhos desempenhados 
pela entidade.
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ADOLESCENTES DO CAMPL 
PATRULHEIRO REALIZAM FEIRA 

DE EMPREENDEDORISMO
A atividade foi o resultado de um projeto 

em sala com duração de 5 meses

Os adolescentes do CAMPL Patrulheiro 
(Centro de Aprendizado Metódico e Práti-
co de Limeira) usaram a criatividade e o 
que foi ensinado no curso de empreende-
dorismo para criar um produto ou serviço 
que não existisse no mercado. A Feira de 
Empreendedorismo faz parte da penúlti-
ma aula do Projeto Jornada Empreende-
dora, idealizado pelo Grupo Robeliz e 
ministrado voluntariamente para os 
adolescentes da entidade.
A Feira de Empreendedorismo aconteceu 
na quadra de esportes do CAMPL Patru-
lheiro e teve tudo o que compete a um 
evento como esse. Os adolescentes expu-
seram os produtos e tiveram a oportuni-
dade de receber a visita de empresários 
de Limeira e de cidades da região.
Os empresários conheceram projeto por 
projeto dos 24 grupos existentes durantes 
os períodos da manhã e da tarde. Cada 
profissional pode conversar com os 
adolescentes, fazer questionamentos, dar 
sugestões e no final avaliar cada equipe 
sobre a atitude empreendedora, o como 
pensaram nos produtos e serviços e a 
viabilidade de aplicação para o mercado.
Entre os projetos apresentados, tênis 
para skatistas, secador de cabelo 
silencioso, bolsa impermeável, máquina 
de lavar tênis, alimento orgânico para 
cães, drone para entregas, chinelo rodo, 
para limpeza.
De acordo com a consultora empresarial 
Elimara Clélia Rufino, o Projeto Jornada 
Empreendedora tem por objetivo estimu-
lar os adolescentes a se reconhecerem 
como capazes de criar, de inovar de ter 
ideias, de empreender soluções para 
vida, para a comunidade e no contexto 
onde estiverem.
A coordenadora pedagógica do CAMPL 
Patrulheiro, Silvia Regina Bella Ribeiro 

explicou que foi um processo de 
construção do conhecimento, sendo 
possível unir diversos eixos.
“Essa feira veio para complementar à 
metodologia que é trabalhada em sala. 
A partir desse ano houve mudança na 
forma de trabalhar as atividades. A 
metodologia ativa proporciona que o 
adolescente coloque a “mão na massa” 
e obtenha algo concreto, afirmou Silvia.
Segundo a consultora empresarial 
Patrícia Liz Gutierrez, dentro do projeto 
existe a busca de situações onde o 
adolescente seja protagonista, para que 
ele possa desenvolver-se não só como 
profissional dentro do mercado de 
trabalho, mas como pessoa.
“O projeto foi totalmente livre, sem 
direcionamentos, porque eles é que 
tinham que identificar o problema, a 
solução, pesquisar a viabilidade, e 
fizeram 100%. Se pensar nesse tempo (5 
meses), eles não estão atuando somen-
te no desenvolvimento do negócio e 
mesmo assim mostrar o que consegui-
ram mostrar na feira, foi um grande 
sucesso”, comemorou Patrícia.
Para o consultor empresarial Ronaldo 
Francisco de Faria, trabalhar com educa-
ção empreendedora é muito importante 
e poder oferecer essa capacitação por 
meio do voluntariado é além de gratifi-
cante, essencial, pois, serão adolescen-
tes cada vez mais preparados para o 
ingresso no primeiro emprego,  poden-
do fazer a diferença no mercado de 
trabalho.
As equipes com as melhores pontuações 
foram:
Manhã – Turma 18128 com a Bag Tec - 
Bolsa com carregador (Energia Solar)
Tarde – Turma 18131 com o Load Phone 
– Capa de celular carregadora ()
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