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Criando oportunidades, construindo vidas.
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No dia 08 de outubro, em Rio Claro, 
o CAMPL participou do 4° jogos da 
Amizade, realizado pela Guarda Mirim 
de Rio Claro em comemoração aos 55 
anos. O evento teve por objetivo trocar 
experiências, solidificar e fortalecer os 
vínculos das entidades. Dentre várias 
modalidades, o CAMPL foi Campeão no 
futsal feminino e destaque na categoria  
masculino ficando em 3º lugar.
Agradecemos imensamente toda a 
equipe, citando Claudinéia Carvalho, 

a diretoria, nosso presidente Lincoln 
Nolasco Lopes Filho, em especial, José 
Luís Risso e José Luiz Rodrigues, dois 
grandes incentivadores do esporte. 
Somos gratos também a Rinaldo Ap 
Baptista, gerente da Guarda Mirim 
de Rio Claro e seu presidente, Juarez 
Moura de Oliveira, bem como o Sr 
Jorge Chagas e Sr Gilson Camargo, 
professores que acompanharam os 
dois times. Parabéns a todos e nosso 
muito obrigado!!!

Vem aí...
Noite da Picanha!

Eventos de Sucesso
................................ pág. 04



O CAMP de São Bernardo do 
Campo, recebeu dos dias 20 à 22 de 
outubro, o VIII Encontro Nacional 
de Dirigentes e Técnicos da 
Febraeda (Federação Brasileira de 
Associações Socioeducacionais de 
Adolescentes) – “Assistência Social 
e Socioaprendizagem“. O evento 
reuniu 225 participantes, entre 
membros de entidades associadas 
e não associadas, convidados, 
facilitadores, adolescentes e jovens 
atendidos pelas organizações. 
foram dois dias de trabalho com 
palestras e oficinas técnicas que 
agregaram conhecimento aos 
trabalhos desenvolvidos pelas 
entidades.” O CAMPL Patrulheiro 
compareceu com a coordenadora 
Geral Carolina Poldi, a Psicóloga 
Bruna Valentim e a Assistente Social 
Márcia Silvério.

Capacitação de 
Profissionais de pedagogia

Patrulheiros 2017 - 
Inscrições Abertas

Palavra do
presidente

No dia 25 de outubro, os 
educadores do CAMPL: Raquel 
Pavanelli, Adriano Nascimento 
e Cibele Suzigan participaram 
na sede do Sescon (Sindicato 
das Empresas de Serviços 
Contábeis) em São Paulo, para 
aprimoramento e reciclagem na 
área de departamento pessoal. 
O Sescon é nosso parceiro desde 
2010 e nos auxilia em capacitações 
aos nossos adolescentes na área 
da escrita fiscal e departamento 
pessoal.

As inscrições para 2017, serão 
realizadas excepcionalmente, 
entre os dias 03  14 de julho, para os 
nascidos entre os meses de janeiro 
e junho de 2002. Já aqueles que 
nasceram entre julho e dezembro 
de 2002 poderão fazer a inscrição 
em fevereiro de 2018. Para maiores 
informações entre em contato 
conosco: 3701-4021 | 3701-4022 | 
9 9341 2481 | 9 9341 2482

Queridos amigos e parceiros do 
CAMPL, é com muita felicidade 
e orgulho que chegamos ao fim 
de mais um ano de atividades 
intensas. Encerramos 2016, 
com agradecimentos a todos 
aqueles que nos apoiaram, e 
ajudaram em cada evento e 
projeto, sem a colaboração de 
todos não teríamos obtido tanto 
sucesso. Em 2017, esperamos 
poder firmar novamente 
nossa parceria, pois daremos 
continuidade a todas as 
atividades e serviços oferecidos, 
inclusive a Campanha “Doe 
seu tijolo“ para reforma e 
ampliação da nossa sede, para 
que assim possamos atender 
mais adolescentes em situação 
de vulnerabilidade econômica. 
Aproveito este momento, para 
desejar a todos um natal repleto 
de alegrias e um ano novo cheio 
de esperança, para que juntos 
possamos fazer muito mais 
pelos nossos adolescentes em 
2017

Esta é uma publicação informativa do Centro de Aprendizado 
Metódico e Prático de Limeira (Rua João Jacon, nº 5 - Vila 
Jacon). Telefones: (19) 3701.4021 / 3701.4022 / 99341.2481 / 
99341.2482

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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DIRETORIA EXECUTIVA:

Presidente:  Lincoln Nolasco Lopes Filho;

Vice:   José Luis Risso;

1º Secretário:  Hélio Brito Pedrosa Lyra;
2º Secretário:  João Aldrigui Neto;
1º Tesoureiro:  Antônio Geraldo Stéfano;
2º Tesoureiro:  André Luciano D’Andréa Mathias.

CONSELHO FISCAL:

Titulares:  Hilário Ávila Ferreira;
  Lupércio Picollo;
  Vladimir Barbosa.

Suplentes:  Fernando Araújo Pereira;
  Haroldo Rizzo.

CONSELHO DELIBERATIVO:

Carlos Roberto D’Andrea Mathias/ Celso Francisco Álvares 
Leite/ Dario Gomes de Souza/ Edimir Forti Ricomini/ Elio Virgilio 
Rossit Junior/ Fernando Fadel/ Gustavo Lacerda Pomella/ Israel 
Faiote Bittar/ Luis Carlos Rodrigues/ Marins de Souza/ Telma 
Verônica Silva Calsavara/ Wilson Renato Barbosa.
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E X P E D I E N T E

FEBRAEDA 
reúne palestras e 
oficinas



Ilustrações vencedoras do concurso 2016
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Neste ano os educadores 
do CAMPL desenvolveram 
em sala, através da música, 
motivação, dinâmicas 
individuais e em grupo o tema: 
Amor ao Próximo, nossos 
adolescentes deram um show 
de criatividade. Foram muitos 
desenhos inteligentes e bem 
desenvolvidos. Parabenizamos 
todos os participantes pelo 
empenho e talento aplicado.

Os vencedores foram: 1º lugar: 
Pamella Stefan de Aquino 

1º lugar
2º lugar

3º lugar

As visitas aconteceram nos períodos 
da manhã e tarde, os adolescentes 
conheceram alguns ambientes da 
entidade e puderam conversar, 
interagir e cantar com os idosos, 
proporcionando momentos de 
descontração. A visita também 
trouxe uma reflexão construtiva 
sobre a fase conhecida como 
“Melhor Idade“, muitas vezes sequer 
percebida em suas necessidades 
mais básicas como saúde, lazer e 
família. Os adolescentes puderam 
refletir sobre respeito, doação de 
tempo, atenção e solidariedade, 
para que em suas vidas entendam o 
valor que tudo isso possui, inclusive 
no poder transformador do olhar 
e percepção do próximo. Também 
foram entregues as arrecadações 
da campanha realizada pelos 

próprios adolescentes, para adquirir 
alimentos, materiais de limpeza e 
higiene, afim de atender algumas 
necessidades.

Nos dias 01, 03 e 04 de novembro, as 
turmas do Serviço de Convivência 
e Fortalecimento de Vínculos do 
CAMPL, participaram do Projeto 
Gentileza – Visita ao Asilo João 
Kuhl Filho. O objetivo do projeto 
é trabalhar o fortalecimento dos 
vínculos comunitários, despertando 
nos adolescentes uma consciência 
de cidadania para a participação 
efetiva na comunidade em que 
vivem e na sociedade como um 
todo, além do desenvolvimento 
de habilidades e potencialidades, 
muitas vezes, ainda não despertas 
em suas vidas.

Visita ao Asilo 
João Kuhl Filho

(turma 16110); 2º lugar: Juliana Boni de Carvalho (turma 16109) e 3º 
lugar: Isabela Cristina Dipre da Silva (turma 16110), as ilustrações fazem 
parte do Cartão de Natal da CAMPL 2016.



CAMPL  - Eventos 
de sucesso
O dia 10 de outubro foi marcado  
pelos 48 anos do CAMPL e o Dia 
do Menino Patrulheiro, um evento 
marcou a comemoração com 
palestras e reuniões sobre o caminho 
trilhado ao longo dos anos pela 
entidade. Também em outubro, dia 
15, aconteceu a tradicional Noite da 
Paella, em sua 15ª edição, teve todo 
o lucro revertido para a  continuação 
da reforma e ampliação do prédio do 
CAMPL, a animação ficou por conta da 
Banda ZYZ, no Salão do Nosso Clube. Já 
o mês de  novembro foi marcado pela 
Cavalgada Solidária, que aconteceu 
no dia 06 e reuniu cavaleiros e jipeiros 
de Limeira e região, com shows de 
Eduardo & Rafael, Lorayne Ribeiro 
e a participação especial de Chico 
Mineiro. O evento foi um sucesso 
com o apoio da Help Móvel, Guarda 
Municipal e Cevada Pura. Nos dias 
12 e 13, aconteceu o Campeonato 
Estadual de Fanfarras e Bandas da 
OCIFABAN 2016, onde a Banda 
Marcial do CAMPL – Patrulheiro, 
abrilhantou o evento, ficando entre 
as 10 melhores Bandas Marciais do 
Brasil, na categoria Banda Marcial 
Sênior e o nosso querido Orlai Junior, 
recebeu a premiação do 1° lugar na 
categoria Balizador . Vale ressaltar, que 
nos dias 12 e 13 estiveram presentes 
60 Bandas Marciais representando 
vários estados, totalizando em média 
9 mil pessoas, entre integrantes das 
Bandas e apreciadores do belíssimo 
evento.
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Cavalgada Solidária Campeonato Estadual

Cavalgada Solidária Cavalgada Solidária

Campeonato Estadual Campeonato Estadual

15ª Noite da Paella 15ª Noite da Paella

Dia do Menino Patrulheiro Dia do Menino Patrulheiro


