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Criando oportunidades, construindo vidas.
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Cavalgada Solidária trará muitas 
atrações e churrasco completo

Em parceria com a Prefeitura 
Municipal de Limeira e a Secretaria 
da Cultura, o CAMPL realizará no 
dia 06/11, das 11h às 18h30, a 
primeira Cavalgada Solidária. O 
evento rural reunirá cavaleiros e 
jipeiros da cidade e região, e terá 
muitas atrações. A tarde contará 

com trio elétrico, shows com a 
dupla Eduardo e Rafael, a cantora 
Lorayne Ribeiro e a participação 
especial de Chico Mineiro. Além 
dessas atrações, acontecerá a 
Romaria de Cavaleiros, o encontro 
da Comitiva sairá da Igreja Jesus 
Cristo Bom Pastor, no Jardim do 

Lago e seguirá até a Comunidade 
do Bairro São João, onde será 
servido o almoço. No cardápio, 
churrasco completo de dar 
água na boca, as bebidas serão 
vendidas separadamente, com as 
opções de Chopp, Refrigerante, 
Suco e Água. Crianças também 
terão seu espaço para a diversão: 
cama elástica, vários outros 
brinquedos e o carrinho de 
churros. Com o apoio da Help 
Móvel, Guarda Municipal e 
Cevada Pura, sucesso é o que 
se espera deste grande evento. 
O convite antecipado pode ser 
adquirido na sede do CAMPL, no 
valor de R$ 25,00 por pessoa, até o 
dia 04/11. Após esta data, o valor 
será de R$ 30,00. Lembrando que 
crianças até 6 anos não pagam. 
Para maiores informações, os 
interessados deverão entrar em 
contato através dos telefones (19) 
3701.4021 | 3701.4022.
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A Campanha Doe seu Tijolo que 
vem sendo realizada pelo CAMPL 
tem como objetivo principal a 
reforma e ampliação do prédio, 
sede da entidade, que se encontra 
com a infraestrutura defasada. A 
partir da conclusão da obra, além 
de cumprir as normas exigidas 
por lei, a entidade terá condições 
de melhorar o atendimento, 
visando aumentar o número de 
adolescentes. O CAMPL recebe 
em média, mil inscrições anuais, 
atendendo 480 adolescentes.
Ajude na reforma e ampliação do 

prédio do CAMPL e transforme a 
vida dos adolescentes que querem 
ingressar no mundo do trabalho, 
entre em contato pelos telefones 
(19) 3701.4021 | 3701.4022 e saiba 
como doar seu tijolo!

Dia do Menino Patrulheiro

Palavra do
presidente

O Dia 10 de outubro é uma data 
muito importante para o CAMPL, 
instituída em 2004, através 
do Projeto de Lei do vereador 
Francisco Alves da Silva, está 
presente no calendário municipal 
de Limeira, como Dia do Menino 
Patrulheiro. Nesta data a entidade 
completa o seu 48º aniversário, 
com longo histórico de dedicação 
à formação profissional de 
adolescentes para o mundo do 
trabalho. Vale ressaltar que o 
mérito é de todos os envolvidos na 
história da instituição.

Queridos amigos e parceiros do 
CAMPL, no dia 10 de outubro 
comemoramos o Dia do Menino 
Patrulheiro, também celebramos 
os 48 anos desta instituição que 
durante este tempo, atendeu 
uma multidão de adolescentes, 
oferecendo oportunidades de 
se tornarem cidadãos de bem. 
Muitos dos que passaram por 
aqui, hoje, exercem papéis de 
suma importância em nossa 
sociedade, motivo de muito 
orgulho para nós. Mas, nada 
disso teria acontecido sem 
a ajuda dos que apoiam e 
colaboram com nossos projetos. 
Por isso, nesta edição, queremos 
agradecer às pessoas que são 
parte fundamental na formação 
e no desenvolvimento da 
juventude limeirense, graças a 
vocês o “Centro de Aprendizado 
Metódico e Prático de Limeira” 
tem cumprido a missão de 
amparar os adolescentes em 
condições de vulnerabilidade 
socioeconômica, em risco social 
e pessoal, sem perder de vista 
a atenção às suas famílias. Em 
nome do CAMPL, obrigado!

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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Construa Vidas, Doe seu Tijolo!
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pessoa e será distribuído em mesas 
de 8 lugares. A cerveja, a água e o 
refrigerante já estão inclusos e, para 
aqueles que gostam de apreciar 
um bom vinho, teremos à venda 
uma grande variedade de rótulos 
nacionais e importados. Compre 
seu convite ou reserve a sua mesa 
na recepção da entidade: Rua João 

Jacon, nº 5, Vila Jacon, Limeira/SP. 
Para maiores informações entre em 
contato conosco: (19) 3701.4021 | 
3701.4022  | 99341.2481 | 99341.2482. 
Venha saborear uma deliciosa Paella 
ao som da Banda ZYZ no Salão do 
Nosso Clube, no dia 15/10 às 20h, 
teremos um enorme prazer em 
recebê-los.

A Tradicional Noite da Paella já tem 
data e hora marcada, este ano em sua 
15ª edição, terá todo o lucro revertido 
para a Campanha “Doe Seu Tijolo” 
que tem como objetivo arrecadar 
fundos para ajudar na reforma e 
ampliação do prédio do CAMPL. 
Realizada desde 2001 a tradicional 
Noite da Paella é marca registrada da 
entidade. Mais de 7.000 pessoas já 
experimentaram o verdadeiro sabor 
da Espanha. Este ano serão servidas 
as seguintes opções: Paella Caipira, 
Paella Vegetariana e Paella de Frutos 
do Mar. O convite custa R$ 85,00 por 

Vem aí a 
15ª Noite da 
Paella!

Encontros desenvolvem temas voltados para a Família
Quando falamos de família na 
sociedade brasileira, é importante 
perceber e respeitar as diferenças 
socioculturais e seu contexto 
histórico. Diante dessa realidade 
o CAMPL desenvolve o projeto 
Espaço da Família em parceria 
com a Escola de Pais do Brasil, 
com todos os pais ou responsáveis 
dos adolescentes, cujo objetivo 
é proporcionar condições para o 
resgate da autoestima, promover 
o fortalecimento dos vínculos 
familiares e comunitários, valorizar 
as relações de parcerias com a 
família na vida, no desenvolvimento 
e na construção da aprendizagem 
do adolescente.

Os temas tratados são:
•    Educação na atualidade;
•    Valores e Limites;
•   Qual o papel Pai / Mãe e  

Substituto?
•    Técnicas Educativas;
•    Personalidades dos 

adolescentes;
•    Sexualidade;
•    Ética e cultura dos pais, para 

que ser honesto?
•    Drogas e Álcool;
•    Apresentação da Legislação 

Estagiário do Ensino Médio (Lei 
n° 11.788/2008)

•    Apresentação da Lei do 
Aprendiz (Lei n° 10.097/200) 
Portaria ° 723 e n° 1005.
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Onde são trabalhados através de 
palestras, dinâmicas em grupo e 
debates.
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4º Jogos da Amizade na Guarda 
Mirim de Rio Claro

Dia do Menino Patrulheiro e 
Aniversário de 48 anos do CAMPL

Feriado da Padroeira do Brasil

NOITE DA PAELLA

Encontro Capoeira e Treino
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Parceiros 
promovem 
eventos em prol 
do CAMPL
No dia 11 de junho,  em parceria com 
a Fiat Impéria, o CAMPL realizou 
a Nostra Notte comemorando o 
Dia dos namorados. No evento, os 
apaixonados puderam desfrutar de 
uma deliciosa noite acompanhada 
de um belo cardápio composto 
por cestas de pães, antepastos, 
polenta da mama, penne do 
nono e frios, além da disposição 
de uma excepcional carta de 
vinhos nacionais e importados.
Outros eventos foram destaques 
nas atividades da instituição 
nos últimos meses, como o VII 
Concerto Banda Marcial, no 
Teatro Vitória, em 27 de agosto. A 
apresentação contou com grandes 
nomes no cenário musical regional 
e nacional, e um repertório 
repleto de sucessos. O CAMPL 
participou juntamente com a 
Banda Marcial no Desfile de 7 de 
setembro, atração indispensável 
no tradicional evento cívico. Ainda 
em setembro, a Sociedade Rui 
Barbosa promoveu a venda de 
pratos de Joelho de Porco. E no 
dia 1ª de outubro ocorreu a 15ª 
Macarronada Demolay, no Nosso 
Clube. Toda verba arrecadada 
nestes eventos, foi revertida para a 
entidade.
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Nostra Notte - Fiat Impéria Nostra Notte - Fiat Impéria

Banda Marcial do CAMPL Banda Marcial do CAMPL

Desfile Sete de Setembro Desfile Sete de Setembro

VII Concerto da Banda Marcial do CAMPL - Teatro Vitória
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