
Reunião socioeducativa apresentou a entidade aos alunos e as normas e regras
Por Karina Rossi 

CAMPL RECEBE ADOLESCENTES E RESPONSÁVEIS PARA 
DAR INÍCIO AOS TRABALHOS DO 1º SEMESTRE DE 2018

No dia 26/01/2018 cerca de 370 pessoas 
participaram pela manhã e à tarde da 
apresentação do trabalho desenvolvido 
pelo CAMPL Patrulheiro (Centro de 
Aprendizado Metódico e Prático de 
Limeira). Esse foi o primeiro contato dos 
adolescentes e responsáveis com as 
turmas que vão participar do serviço de 
convivência e fortalecimento de vínculo. 
Esses adolescentes permanecerão na 
entidade por cinco meses. 
A entidade que é filantrópica oferece 
orientação social, relações humanas, 

futuro melhor. Marcia explica que conheceu o 
CAMPL por meio dos parentes e que todos têm 
profissão boa.
Já o vigilante Ronaldo Ramos de Farias, 
concluiu que a intenção é encaminhar a filha 
Vitória e é o momento dela aproveitar a 
oportunidade que nem todos têm.
“Foi uma coisa boa pra mim, porque eu sei que 
posso aprender mais do que já sei e conseguir 
um bom emprego, e conseguir ingressar em 
uma faculdade também”, afirmou a adolescente 
Vitória Cristina Aureliano de Farias de 15 anos.

expressão corporal, oficinas  diversificadas 
e periódicas com as famílias, convivência e 
música, formação geral para o mundo do 
trabalho e recreação.
No encontro foram apresentadas as 
normas e as regras do CAMPL, os direitos e 
deveres dos adolescentes e também a 
equipe do CAMPL que conta com quase 40 
profissionais, entre funcionários, 
estagiários e voluntários.
Para a diarista Márcia Batista Araújo mãe da 
adolescente Larissa a expectativa com o 
ingresso da filha é que ela possa ter um 
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PALAVRA DA PRESIDENTE
Sinto-me muito honrada estando à 
frente do CAMPL – Patrulheiro nesta 
data tão significativa para a instituição, 
meio século. Uma instituição séria, 
comprometida com o desenvolvimento 
social, pessoal e profissional de jovens 
em vulnerabilidade social que há 49 
anos vem mudando a vida de todos que 
por ela passam. Nesses cinco anos 
como diretora e nesses meses como 
presidente do CAMPL pude celebrar 
algumas conquistas junto com toda 
diretoria e com a equipe de 
colaboradores. 

Neste ano comemoraremos os 50 anos 
de uma entidade que teve no decorrer 
histórico mudanças, conquistas, alguns 
percalços inevitáveis no caminho, mas 
principalmente de realização de 
sonhos.

Para 2018/2019 a missão desta gestão 
será continuar a valorização de seus 
colaboradores, essencial para o 
sucesso de nossa entidade e 
consequentemente nossos jovens.
Lembrando que uma empresa pode ter 
máquinas, tecnologia, mas, se não tiver 
pessoas criativas, proativas, 
inteligentes, motivadas, que saibam 
trabalhar em equipe e pensar a curto e 
a longo prazo, poderá desaparecer.  

Foi com o propósito de servir a essa 
causa que acredito, que aceitei dirigir o 
CAMPL – Patrulheiro, pois acredito que 
o trabalho voluntário enobrece o 
“homem”.

Espero contar com todos vocês leitores 
do jornal “O Aprendiz” nos próximos 
capítulos dessa história que em 2018 
completa 50 anos.

Com certeza 2018 será um ano agitado 
para o CAMPL Patrulheiro (Centro de 
Aprendizado Metódico e Prático de 
Limeira), é que a entidade completa 
meio século de vida. E foi pensando 
nisso que a presidente Telma Calsavara 
viu a necessidade de estruturar uma 
equipe não só para as demandas 
diárias, mas também para a produção 
de uma revista comemorativa aos 50 
anos do CAMPL Patrulheiros em Limeira.
Desde 2016 a agência responsável pelos 
trabalhos da entidade é a Bella Rocha, 
que além de trazer a revista dos 50 anos, 
vem estruturando um novo site para o 
CAMPL Patrulheiro, mais dinâmico e 
funcional, utilizando o que as novas 
tecnologias proporcionam para 
melhorar ainda mais o contato do 
internauta com o conteúdo.
De maneira voluntária quem assume a 
parte jornalística é Karina Rossi, formada 
desde 2010 e atua na área da comunicação 

desde 2005 em diversas emissoras de TVs 
conhecidas de Limeira e região. 
“Aceitei o convite com muita felicidade, 
pois acho importante o voluntariado e até 
então não havia conseguido conciliar vida 
profissional e o desejo de estar em um 
trabalho voluntário”. “ Com certeza o 
desafio será grande porque vou conhecer 
o dia a dia do CAMPL Patrulheiro e em 
paralelo contar a história desta honrosa 
entidade que trabalha em prol dos 
adolescentes de Limeira,  por meio da 
revista que será produzida até o inicio do 
primeiro semestre”.
Quem também integra a equipe é a 
patrulheira Gabrielly Oliveira de Melo que 
já trabalhava na entidade em outro setor e 
agora está como assistente de 
comunicação. Gabrielly vai atuar 
inicialmente na digitalização de todo o 
material necessário para a produção da 
revista dos 50 anos.

A manhã de sábado foi voltada para 
apresentação aos adolescentes das 
atividades realizadas pelos profissionais 
da equipe esportiva e de música, com a 
belíssima apresentação da nossa 
tradicional Banda Marcial do CAMPL 
Patrulheiro. 
Iniciaram nesse primeiro semestre seis 
turmas, o encontro de acolhimento 
ocorreu no espaço da sala José Carlos da 
Silva o “Fumaça” e na quadra de 
esportes “Evangelina Mauro” no CAMPL 
Patrulheiro.   
Ronaldo Domingos, que é o profissional 
responsável pelos músicos dos 
instrumentos de percussão, falou sobre 
os integrantes da Banda e a função de 
cada um. Assim como também o 
profissional músico Moisés Júnior, que 
está à frente dos músicos dos 
instrumentos de metais, todos deram 
uma palhinha e embalou ainda sob a 
apresentação do corpo coreográfico, 
gerido pela coreógrafa e professora de 
ginástica geral Márcia Regina Dettmer.
Estiveram presentes também os 
ex-patrulheiros David Oliveira da Silva,  

Gabriel Henrique da Silva, Gabriela dos 
Santos Dalmazi, Danilo dos Santos 
Dalmazi, Bruno de Assis, Camila 
Rodrigues dos Santos e Leonardo 
Freitas Godoy que, mesmo após o 
término do projeto, sempre estão 
presentes aos sábados para as diversas 
modalidades oferecidas pelo CAMPL 
Patrulheiro. 
Por fim, no encontro, os adolescentes 
foram apresentados aos treinadores e 
músicos e fizeram a escolhas para 
diversas modalidades (dentre elas 
estão: Voleibol feminino e masculino, 
Futsal feminino e masculino, tênis de 
mesa, ginástica geral e alongamento, 
fortalecimento muscular, corpo 
coreográfico e qualidade de vida).
Contou nesta apresentação as falas dos 
profissionais e treinadores esportivos 
Jorge Ricardo Chagas da Silva e Gilson 
de Oliveira Camargo, que além de 
explicarem sobre as modalidades 
esportivas oferecidas pelo CAMPL, 
falaram também sobre a importância 
da atividade física na vida e saúde do 
adolescente. 

Ano de aniversário contará com uma revista comemorativa dos 50 ANOS da entidade. 
Por Karina Rossi 

EQUIPE DE COMUNICAÇÃO DO CAMPL 
GANHA NOVOS INTEGRANTES

Ideia partiu do departamento de psicologia do CAMPL Patrulheiro

Por Karina Rossi 

ADOLESCENTES HOMENAGEIAM AS MULHERES 
NO DIA 08 DE MARÇO

Na ação de acolhimento aos adolescentes foram definidas as participações 
de interesse nas respectivas modalidades oferecidas pelo CAMPL.

Por Karina Rossi 

Por Karina Rossi 

ACOLHIMENTO AOS ADOLESCENTES E A APRESENTAÇÃO 
DAS MODALIDADES ESPORTIVAS DESENVOLVIDAS PELO 

CAMP LIMEIRA

AEXPAL VISITA ENTIDADE 
E PARTICIPA DE REUNIÃO COM A PRESIDÊNCIA

O encontro foi para dar às boas vindas a 
presidente Telma Calsavara e firmar 
parceria sobre a programação do 
primeiro semestre da entidade, junto a 
nova gestão 2018/2019. 

No dia 01/02/1993  exatamente 25 anos a 
professora Luciene Bosqueiro iniciou seu 
trabalho, com talento e profissionalismo no 
centro Metódico e Prático de Limeira CAMPL 
Patrulheiro. Apaixonada pela profissão sempre 
desenvolveu seu trabalho, construindo  nos 
adolescentes assistidos por nossa entidade,  
pensamentos, conhecimentos, aprendizados e 
principalmente respeito e amor ao próximo. Nós 
de toda diretoria do CAMPL Patrulheiro é que 
agradecemos e parabenizamos a profissional 
pelo excelente desempenho no decorrer de todos 
estes anos. Parabéns Luciene e a gratidão de 
todos nós.

Associação dos ex-patrulheiros de Limeira enfatiza parceria e apoio ao 
Centro de Aprendizado Metódico e Prático – CAMPL Patrulheiro de Limeira  

em  todas suas atividades. 

O tesoureiro da AEXPAL explicou o que é 
necessário fazer para participar da 
associação, precisa ser ex-patrulheiro e 
basta entrar em contato pelos números 
(19)3033-6403 ou (19) 98368-5769. 

Primeira reunião da Equipe de Comunicacão do CAMPL com os novos integrantes. 
Na foto: Samuel da agência Bella Rocha, Telma, Carol, Gabrielly e Karina . 
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 Adriano Nascimento
Educador Social

O Centro de Aprendizado e Prático de Limeira – 
Campl Patrulheiro – tem sido um espaço de 
grande importância  na vida profissional de 
muitos adolescentes  na cidade de Limeira. Estes 
jovens participam do Projeto do Serviço de 
Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV. 
A sociedade limeirense tem demonstrado 
visivelmente, através de suas empresas, o 
quanto a nossa qualidade está em garantir o 
conhecimento a estes adolescentes através de 
seu ingresso em empresas de qualidade 
multinacionais. Sobretudo contamos também 
com   a parceria das famílias dos adolescentes 
envolvidos no projeto. Tem a convivência com a 
música, recreação e toda orientação 
sociopsicologica para formação geral para o 
mundo do trabalho. 
O projeto tem  no seu  cronograma  a convivência 
com a música, com a recreação desenvolvida 
aos sábados e além de toda orientação na 
formação deste adolescente para o mundo do 
trabalho; O convívio e a interação entre as 
gerações favorecem a troca de experiências, 
promovem a valorização humana e cultural, o 
desenvolvimento de sociabilidades, 
contribuindo com a uma  sociedade justa e 
igualitária. 
Atualmente sou Educador Social com formação 
em jornalismo, letras e pedagogia e estou  no 
CAMPL Patrulheiro desenvolvendo um trabalho 
profissional  juntamente com  toda Equipe 
Multidisciplinar, o Projeto de Interpretação e 
Empreendedorismo com os adolescentes que 
estão iniciando as atividades. Com os jovens 
Aprendizes, realizo um trabalho de Rotinas 
Administrativas a fim de prepará-los para o 
mundo do trabalho, focado no 
empreendedorismo.

DEPOIMENTO
DOS COLABORADORES

O trabalho que culminou em uma 
apresentação em homenagem as 
mulheres aconteceu nos dois dias que 
antecederam a data.
De acordo com o departamento foi 
mostrado para os alunos a trajetória de 
mulheres que marcaram história.
Entre as personalidades Maria da Penha - 
mulher que dá nome a lei que rege os 
casos de combate a violência doméstica e 
familiar, a jogadora de futebol Marta - 
conhecida como a melhor da história do 
esporte feminino, Frida Kahlo - uma 
pintora mexicana, ícone das artes 
plásticas, entre outros nomes.
Após saberem sobre essas mulheres e 
também como se deu a comemoração de 
08 de março, os adolescentes se reuniram 
e trabalharam sobre o que foi conversado.

E no dia das mulheres durante os dois 
períodos, homenagens foram 
apresentadas, desde cartazes, até 
música e declamação de poesias.
Na oportunidade uma das 
colaboradoras da entidade subiu ao 
palco do anfiteatro da Biblioteca 
Municipal “João de Souza Ferraz” onde 
ocorreu a apresentação. A convite dos 
adolescentes ela cantou Trevo de 
Quatro Folhas, canção de AnaVitória. 
Raquel Pavanelli é técnica de 
comunicação da entidade e conhecida 
pelo seu trabalho na música, cantora 
renomada em Limeira e região. 
As mulheres da entidade foram 
agraciadas com mimos produzidos 
pelos próprios adolescentes e botões de 
rosas.



Formada por 33 diretores, o CAMPL 
Patrulheiro iniciou 2018 com nova 
presidência, quem assumiu o cargo foi a 
assistente social Telma Verônica Silva 
Calsavara.
Com mais de 15 anos de profissão Telma 
já atuou em diversas empresas na área 
social, e é mestre em Serviço Social pela 
PUC São Paulo e com dupla titulação em  
Políticas Públicas pela Université 
Pierre-Mendès, na França. 
Membro da diretoria do Centro de 
Aprendizado Metódico e Prático de 
Limeira há cinco anos. Sua posse 
aconteceu numa reunião em novembro 
de 2017, ela foi escolhida pela diretoria 
para presidir o CAMPL Patrulheiro. Telma 
que tem 47 anos de idade é a única 
mulher da diretoria formada por mais de 
30 membros, e historicamente, é a 
primeira presidente mulher nos 
cinqüenta anos da entidade que serão 
completados no mês de Outubro de 2018.
“Acredito no trabalho dessa entidade, 
como presidente voluntária tenho alguns 
projetos em mente e colocaremos em 

prática no decorrer da gestão. Nesse 
primeiro momento estamos organizando 
os espaços, conhecendo todos os 
colaboradores, direcionando as funções, 
e com certeza pretendo encarar esse 
prazeroso desafio com alegria e vontade 
de acertar, junto com toda a equipe de 
colaboradores, voluntários e toda 
diretoria”.
O vice presidente é Israel Faiote Bittar, 43 
anos.  Membro da diretoria há mais de 10 
anos o advogado já foi tesoureiro da 
entidade por duas gestões. De acordo 
com Bittar, quando jovem, enfrentou 
dificuldades para conseguir estudar. 
Vindo de família humilde, o advogado 
fez uma promessa de que, sempre que 
pudesse, iria ajudar as pessoas que 
quisessem estudar. Com experiência de 
trabalho em outras entidades 
assistenciais, a habilidade em lidar com 
financeiro o trouxe para o CAMPL 
Patrulheiro. Israel já foi também diretor 
jurídico da FEBRAEDA (Federação Brasileira 
de Associações Socioeducacionais de 
Adolescentes).

Dispostos dentro de uma geladeira que 
seria entregue ao ferro-velho, livros irão 
matar a fome de leitura dos 
adolescentes do CAMPL Patrulheiro, no 
momento do intervalo. A ideia da leitura 
no CAMPL Patrulheiro faz parte do 
projeto Geladeiroteca, “Não deixe gelar 
seu conhecimento - abra essa ideia, 
abra um livro”. No momento a assistente 
social Telma Calsavara e atual 
presidente da entidade junto com os 
demais educadores sociais Adriano do 
Nascimento, Murilo de Freitas, Silvana 
Duarte Lameo Bernardo, desenvolveram 
a ideia de um momento de leitura para 
os nossos adolescentes.
“O projeto surgiu depois de nos 
depararmos com uma geladeira 
industrial na entidade sem uso, 
guardada em um contêiner, a espera de 
um conserto inviável e custoso para a 
nossa entidade”, afirmou a presidente.
Defensora da educação como o único 

caminho para a vida do jovem, Telma 
lançou a ideia entre os educadores 
sociais da entidade e que 
imediatamente recebeu a primeira 
contribuição: nossos funcionários Val e 
Mauro colocaram as rodinhas de 
silicone e, como um facilitador adereço 
de fácil locomoção e os demais 
educadores adesivaram a geladeira 
para transformá-la ainda mais atrativa 
aos olhos curiosos de nossos jovens
Para rechear de obras o 
eletrodoméstico transformado, Helen 
de Paulo Araújo nossa coordenadora de 
projetos contou com a parceria do 
CMDCA – Conselho Municipal dos 
Direitos da Criança e do Adolescente 
nas doações dos livros. Os exemplares 
devem chegar até o final do mês de 
abril. “A nossa ideia é duplicar o 
número de livros para que mais 
pessoas tenham acesso à leitura”, 
destaca a presidente.
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AGENDA
ABRIL

MAIO

PROJETO ESPAÇO DA FAMÍLIADIA 4

PROJETO JORNADA EMPREENDEDORA3 A 4

PROJETO JORNADA EMPREENDEDORA17 A 18

FORTALECIMENTO DE VÍNCULO11 A 13

REUNIÃO DE DIRETORIADIA 27

INÍCIO DO CURSO SESCONDIA 7

FEIJOADA 2018DIA 6

 2ª SHOW DE TALENTOSDIA 9

 JORNADA EMPREENDEDORA15 A 16

 JORNADA EMPREENDEDORA29 A 30

 JORNADA EMPREENDEDORA2 A 3

REUNIÃO DE DIRETORIADIA 25

EXPEDIENTE
Esta é uma publicação informativa do Centro de 
Aprendizado Metódico e Prático de Limeira (Rua 
João Jacon, 5 - Vila Jacon). Telefones: (19) 
3701-4021    3701-4022 / 9 9341-2481 / 9 9341-2482.

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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A posse ocorreu no inicio do ano e traz uma mulher como primeira presidente da 
história do CAMPL Patrulheiro

CAMPL TEM NOVA PRESIDÊNCIA PARA PRÓXIMO BIÊNIO

Por Karina Rossi

Não deixe gelar seu conhecimento - abra essa ideia, abra um livro
CAMPL PATRULHEIRO GANHA GELADEIROTECA

Por Telma Calsavara, colaboração Karina Rossi


