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MENSAGEM DO 
PRESIDENTE

2014 foi um ano de saldos positivos, ainda que o sabor seja de despedida. Minha gestão 
se encerra aqui depois de quatro anos caminhando juntos, mas a convicção de que a 
tarefa foi cumprida me acompanhará. Já são 31 anos de Camp Oeste dos quais tive o 
prazer de dedicar quatro anos de minha vida como presidente desta entidade. Um ciclo 
que se fecha, mas que me enche de orgulho e felicidade pelo trabalho que fizemos.  
Foram muitas conquistas, aprendizados e barreiras ultrapassadas. Nestes quatro anos 
alavancamos nossas atividades e em 2014 não foi diferente.  Abrimos novos cursos, con-
quistamos parcerias e certificações, nosso centro automotivo já vai se erguendo, adquiri-
mos mais um imóvel e logo ampliaremos o número de atendimentos.
Por todos esses aprendizados, lições e pelo carinho eu só posso ser grato em fazer parte 
dessa história. Desejo que o amigo Luiz Gabriel “Guga” Prada, a quem passo o bastão 
da presidência do Camp Oeste seja tão bem recebido quanto fui, que sua jornada seja 
permeada por sucessos e que possamos continuar a fazer do Camp Oeste uma entidade 
ímpar.
       Obrigado por tudo!

Tendo participado desde o início do Camp Oeste como fundador, assumo agora o honroso 
cargo de presidente por benevolência e convocação de companheiros, rendo minhas ho-
menagens aos colegas que me antecederam, pois graças a eles o Camp Oeste tornou-se 
referência.
Fritz Johansen, Nelsom A.Celico, Faé, Bogolenta, Osvaldo e por último, Antonio Simida-
more, que me transmitiu o cargo após brilhante gestão, meus parabéns!  Espero contar 
com o apoio de vocês, pois será de fundamental importância nesta jornada ora iniciada.
Fundamental será mantermos o alto nível de nossos trabalhos, assim como estarmos 
atentos as novas oportunidades, desafios e mudanças que vierem pela frente. Aos que fa-
zem parte da diretoria, conselho deliberativo e conselho fiscal minha certeza e convicção 
de que juntos elevaremos ainda mais esse nosso orgulho rotário de sermos campistas. 
Conto com vocês!
               Abraços a todos (as)!

Antônio Simidamore 
presidente gestão 2013/2014

Luiz Gabriel Prada - “Guga”
presidente gestão 2015/2016
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A nossa história começou a ser traçada lá atrás, 
em 1960, na posse do juiz de direito da comarca 
de São Carlos do estado de São Paulo, Doutor 
Marino da Costa Terra, que recebeu a missão de 
gerir a Vara Privativa de Menores. 

Foi em seu discurso que Marino firmou o compro-
misso de trabalhar a favor de menores desassisti-
dos. E em 1961 o trabalho de “associativismo in-
fanto-juvenil” começou. No dia 2 de abril de 1962 
surge, na cidade de São Carlos, o primeiro CAMP 
Oeste, cuja sigla significava: Círculo de Amigos do 
Menor Patrulheiro de São Carlos.

Marino Terra procurou enfrentar o problema de 
jovens desassistido, buscando alternativas para 
inserí-los no mercado com atividades preventi-
vas e que os marcaria para o resto da vida. En-
controu a solução: dar ao adolescente orienta-
ção educacional por meio de ações voluntárias, 
contando também com o apoio da comunidade e 
dos familiares dos menores. 

A obra foi criada com finalidade essencialmente ed-
ucativa e de prevenção, sem objetivos paternalis-
tas, desvinculada da política partidária, tendo como 
maior preocupação a promoção humana e social de 
seus assistidos, atingindo, assim, toda a sociedade.

Com a morte do idealizador do projeto, em 21 de 
novembro de 1975, o CAMP Oeste São Carlos pas-
sou a ser CAMP Oeste “Dr. Marino da Costa Terra”, 
e foi eleito sede de honra do Patrulheirismo no Bra-
sil. O trabalho frutífero resultou na expansão des-
sa filosofia, com a implantação de novos CAMP’s 
Oeste em todo o Brasil.

E no dia 9 de fevereiro de 1983 os membros do Ro-
tary Club de São Paulo Jaguaré, Oeste, Perdizes 
e Sumaré fundaram o Centro de Assistência e Mo-
tivação de Pessoas, – CAMP Oeste, inicialmente 
localizado na Av. Higienópolis, 996 – em São Paulo 
– Capital. Em 1995, com a saída do Rotary Club 
São Paulo Jaguaré, passou a contar com o apoio 
do Rotary Club São Paulo Lapa. 
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Em 1905, na cidade de Chicago, nos Estados Unidos, 
surgiu o Rotary Clube. Idealizado pelo jovem advoga-
do Paul Percy Harris, é considerado a primeira orga-
nização dedicada exclusivamente ao ideal de servir, 
através do voluntariado e é formado pelos Rotary Clu-
bes, que são grupos apolíticos abertos a pessoas de 
todos os credos, culturas e raças.

Atualmente o Rotary é membro permanente na ONU 
-Organizações das Nações Unidas- organização 
construída por governos da maioria dos países do 
mundo. É a maior organização internacional, cujo 
objetivo principal é criar e colocar em prática meca-
nismos que possibilitem a paz e a segurança inter-
nacional, desenvolvimento econômico, definição de 
leis internacionais, respeito aos direitos humanos e o 
progresso social.  

O ROTARY

O CAMP Oeste é mantido e idealizado pelo Rotary e 
conta com três clubes, são eles: Clube São Paulo Su-
maré, Oeste e Lapa, que por intermédio de seus asso-
ciados ajudam a instituição oferecendo seus serviços 
de forma voluntária.

Seguindo os ensinamentos aprendidos no Rotary, nos-
sos voluntários estimulam e fomentam o “Ideal de Ser-
vir”, dando exemplos de boa conduta e integridade à 
comunidade atendida pela instituição.

Com o propósito de avaliar se os pensamentos, pala-
vras e atos são justos, retos e se contribuem para de-
senvolver o respeito e compreensão entre as pessoas 
nas situações do  dia a dia, e até entre os povos apli-
ca-se a “Prova Quádrupla” em tudo o que nós pensa-
mos, dizemos ou fazemos, que consiste em perguntar: 

 1- É a VERDADE?

2- É JUSTO para 
todos os interessados?

3- Criará BOA VONTADE 
e MELHORES AMIZADES?

3- Será BENÉFICO para 
todos os interessados?
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Missão

Investir na cidadania, fortalecer a pessoa e a comunidade.

 Bases

Visão

Ser referência na cidade de São Paulo na capacitação 
e inserção de jovens no mercado de trabalho sendo 
reconhecida pela comunidade, por intermédio de seus 
serviços sócio-assistenciais e do acompanhamento com 
excelência nos programas de aprendizagem e estágio.

Valores 

Ética, honestidade, lealdade, comprometimento, respeito 
e responsabilidade.

Institucionais

#Promoção da assistência social; 

# Disponibilização de cursos para 
habilitar jovens e adultos;

# Promoção do desenvolvimento 
econômico e social e combate à 
pobreza por intermédio da empre-
gabilidade dos jovens adolescen-
tes; 

# Promoção da ética, da paz, da 
cidadania, dos direitos humanos, 
da democracia e de outros va-
lores universais;

# Promoção de campanhas edu-
cativas;

# Realização de parcerias com 
entidades afins;

#Promoção de oficinas e proje-
tos de acordo com o objetivo da 
entidade;

Finalidades Estatutárias
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A nossa razão de existir é investir na juven-
tude. Investimos em projetos que promovam 
o jovem a partir do desenvolvimento eco-
nômico, social e de combate à pobreza por 
intermédio da empregabilidade de jovens em 
situação de vulnerabilidade social. Com um 
trabalho voltado para adolescentes de 15 a 17 
anos, temos como norte o fortalecimento da 
convivência familiar e comunitária e a con-
tribuição para o retorno ou permanência na 
escola, além estimular a convivência social, a 
participação cidadã e a formação geral para o 
mundo do trabalho. 
As atividades desenvolvidas no CAMP Oeste 
buscam abordar questões relevantes sobre a 
juventude, contribuindo para a construção de 
novos conhecimentos e formação de atitudes 
e valores que reflitam no desenvolvimento in-
tegral do jovem. A capacidade comunicativa e 
a inclusão digital, orientação para a escolha 
profissional e ações de arte, cultura, esporte e 
lazer são exemplos. 

Justificativa
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Valorizamos a pluralidade e a singularidade da condi-
ção juvenil e suas formas particulares de sociabilida-
de; sensibilizamos para os desafios da realidade so-
cial, cultural, ambiental e política de seu meio social; 
criamos oportunidades de acesso a direitos; estimu-
lamos práticas associativas e as diferentes formas de 
expressão dos interesses, posicionamentos e visões 
de mundo de jovens no espaço público. 
 Conscientes da amplitude e do alcance de nosso 
projeto de formação, buscamos empoderar nossos 
jovens, tonando-os autônomos na tomada de deci-
sões e como participantes na vida familiar e comuni-
tária, com plena informação sobre seus direitos e de-
veres e voltamos nossas ações para, junto a outras 
políticas públicas, reduzir índices de violência entre 
os jovens; o uso e o abuso de drogas; as doenças 
sexualmente transmissíveis, e a gravidez precoce. 
Dando prioridade aos adolescentes e jovens per-
tencentes às famílias beneficiárias de programas de 
transferência de renda.
O trabalho do CAMP Oeste está voltado a comple-

mentar as ações da família e comunidade na proteção 
e desenvolvimento de crianças e adolescentes e no for-
talecimento dos vínculos familiares e sociais; pretende 
ainda assegurar espaços de referência para o convívio 
grupal, comunitário e social e o desenvolvimento de re-
lações de afetividade, solidariedade e respeito mútuo; 
possibilitar a ampliação do universo informacional, ar-
tístico e cultural dos jovens, bem como estimular o de-
senvolvimento de potencialidades, habilidades, talentos 
e propiciar sua formação cidadã.  Nossas ações propi-
ciam vivências para o alcance de autonomia e protago-
nismo social; estimulam a participação na vida pública 
do território e desenvolvem competências para a com-
preensão crítica da realidade social e do mundo con-
temporâneo; possibilitam o reconhecimento do trabalho 
e da educação como direito de cidadania. Além de tudo, 
contribui para a inserção e permanência do jovem no 
sistema educacional.
Neste último aspecto, cumpre dizer que o CAMP Oeste 
leva o jovem à valorização da educação oferecida na 
Escola Regular.

Cremos que a educação, principalmente a profissional, é um agente 
fundamental para o processo de construção de alternativas para a su-
peração da condição real de vida.  Com o intuito de amenizar e com-
bater as consequências destas dificuldades é que o CAMP Oeste tem 
como um dos pilares de sua atuação o Programa Formação Básica 
Sócio-Educativa para o Trabalho.
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Programa de Formação Básica
Sócio-Educativa para o Trabalho

O Programa de Formação Básica Sócio-Educativa para 
o Trabalho é um serviço sócio-assistencial que utiliza 
a educação como uma ferramenta que possibilita a 
promoção e a integração ao mercado de trabalho.  O 
programa segue as diretrizes da Lei Orgânica de As-
sistência Social (LOAS) buscando a defesa de direitos, 
que visam garantir o pleno acesso aos direitos no con-
junto das provisões sócio-assistenciais (art. 2º, inciso 
III).  Atendemos jovens com faixa etária de 15 a 17 anos 
que estejam em situação de vulnerabilidade social, ga-
rantindo o desenvolvimento de sua cidadania através 
de uma inclusão social equânime e igualitária. 
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Neste aspecto a entidade está caracterizada no 
artigo terceiro da LOAS que considera  entidades  
e organizações de  assistência  social  aquelas  
sem  fins  lucrativos que, isolada ou cumulativa-
mente, prestam atendimento e assessoramento 
aos beneficiários abrangidos por esta Lei, bem 
como as que atuam na defesa e garantia de di-
reitos.  Considere-se ainda o aspecto da defesa 
e garantia de direitos assegurado por aquelas 
que, de forma continuada, permanente e plane-
jada, prestam serviços e executam programas e 
projetos voltados prioritariamente para a defesa 
e efetivação dos direitos sócio-assistenciais, con-
strução de novos direitos, promoção da cidada-
nia, enfrentamento das desigualdades sociais, 
articulação com órgãos públicos de defesa de di-
reitos, dirigidos ao público da política de assistên-
cia social (art. 3º, § 3º).  O Programa de Forma-
ção Básica cumpre estes alvos em períodos que 
duram 03 meses (referentes a 260 horas) ca-
pacitando cerca de 1000 jovens ao longo do ano 
para atuarem no ambiente de trabalhos em áreas 
administrativas e subsidiárias. Para garantir esta 
inclusão, o ingresso no programa prevê compro-
vação de renda familiar através de análise socio-
econômica feita por assistente social da institu-
ição.  A prioridade está voltada para famílias que 
apresentam alto índice de vulnerabilidade social.
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Programa de 
F o r m a ç ã o 
B á s i c a
S ó c i o - e d u -
cativa para 
o Trabalho

Neste demonstrativo o índice classificatório dos 
inscritos na entidade do ano de 2014, para o de-
senvolvimento das atividades no Programa de For-
mação Básica Sócio-Educativa para o Trabalho do 
CAMP Oeste, a fim de verificar se os resultados 
previstos estão sendo alcançados.
Serão apresentados neste relatório os resultados 
obtidos e a condução das atividades propostas, 
sendo fornecidas informações complementares 
acerca dessas atividades, consideradas no Pro-
grama. Portanto, segue a instrumentalização desta 
análise para compreensão do processo e compo-
sição dos aprovados deste processo seletivo para 
o Programa de Formação Básica Sócio-Educativa 
para o Trabalho do CAMP Oeste 2ª turma 2014. 
Em linhas gerais, para ilustrar o processo de aná-
lise socioeconômico foi realizada uma análise que 
contemplou respectivamente: 1) Renda per capta 
de 1/3 do salário mínimo vigente; 2) Renda fami-
liar de até 03 salários mínimos; 3) Vulnerabilidade 
Social: exposição a risco social , fragilidades e/ou 
ausência dos vínculos familiares e IPVS - Índice 
paulista de Vulnerabilidade Social. 

Ao analisarmos o perfil socioeconômico das famílias 
atendidas pelo programa podemos compreender que 
somente através de uma atuação que perpasse a inser-
ção no mercado de trabalho e atenda às necessidades 
integrais do cidadão é que se torna possível a ruptura 
desta herança de exclusão e injustiça social.
Inseridos neste contexto socioeconômico e com uma 
deficiente preparação escolar os jovens em sua maio-
ria ingressam na instituição com grande grau de dificul-
dade em interpretar textos, expor as ideias e executar 
pequenas operações matemáticas e acompanhar os 
acontecimentos cotidianos da realidade que os cercam. 
Além dos aspectos já citados, podemos considerar que 
estes jovens enfrentam grandes dificuldades no que 
tange ao relacionamento interpessoal, advindo de famí-
lias fragmentadas, com pouca ou nenhuma estrutura, 
mantêm um comportamento que dificulta a adaptação 
e o ingresso ao mercado de trabalho.
Para ampliar a visão do jovem enquanto ser social 
de modo inquisitivo e crítico, e principalmente possi-
bilitar a projeção deste enquanto agente transforma-
dor da sua realidade social é que durante o progra-
ma são desenvolvimentos diversos projetos.
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Programa de 
F o r m a ç ã o 
B á s i c a
S ó c i o - e d u -
cativa para 
o Trabalho

Mapeamento do IPVS dos jovens

- 1º TRIMESTRE 2014 
Inscritos: 620
Aprovados: 316
 

91
115 99

316

Regiões não mapeadas

Menos Vulnerável

Vulnerável

Vulnerabilidade Intermediária

Mapeamento de Vulnerabilidade

38
Mais Vulnerável

Aprovados

- 2º TRIMESTRE 2014 
Inscritos: 445
Aprovados: 295
 

89

59

133

295

Pouco Vulnerável

Sem Mapeamento

Vulnerabilidade Intermediária

Vulnerável

Mapeamento de Vulnerabilidade

122

Mais Vulnerável

Aprovados
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- 3º TRIMESTRE 2014 
Inscritos: 471
Aprovados: 329
 

80

183

53

329

Pouco Vulnerável

Sem Mapeamento

Vulnerabilidade Intermediária

Vulnerável

Mapeamento de Vulnerabilidade

76

Mais Vulnerável

Aprovados

 1º TRIMESTRE 2014 

Faixa Etária

147 140

29

316

15 anos

16 anos

17 anos

Total

152

107

36

295
185

105

39

329

 2º TRIMESTRE 2014  3º TRIMESTRE 2014 
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Pouco Vulnerável

Sem Mapeamento

Vulnerabilidade Intermediária

Vulnerável

Mais Vulnerável

Gênero

182

134

316

178

117

295

202

127

329

 3º TRIMESTRE 2014 

 2º TRIMESTRE 2014 

 1º TRIMESTRE 2014 

Feminino

Masculino

Total
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Um projeto de orientação profissional da comunidade 
rotariana que busca auxiliar o jovem a realizar a escolha 
profissional de forma consciente, possibilitando a constru-
ção de novos projetos de vida  e respeitando suas prefe-
rências, integridade e autonomia. 
Baseado nas escolhas dos jovens o trabalho é realizado 
através de um ciclo de palestras com profissionais de 
referência, atuantes no mercado de trabalho nas diversas 
áreas, que contam suas experiências diárias e oferecem 
um espaço de reflexão explanando as possibilidades e 
tendências do mercado.  Contamos com a participação 
dos profissionais de Rotary, das Empresas parceiras e da 
Comunidade.
O CAMP a partir da experiência na aplicação do Projeto 
RUMO, tem criado instrumentos para identificar o perfil 
dos jovens quanto ao interesse em formação e profis-
sionalização de modo a implementar ações de apoio e 
orientação em sua trajetória.
Em 2014 foi realizada uma pesquisa de interesse entre 
os jovens, por meio da qual foram escolhidos os temas 
que foram abordados e os profissionais que participaram 
do Projeto RUMO.  Na pesquisa, pudemos observar uma 
preferência para as áreas de Administração de Empresas, 
Psicologia, Direito, Engenharia Civil e Medicina, seguidos 
por outros como Engenharia Mecatrônica, Medicina Vete-
rinária, Educação Física, Mecânica e Recursos Humanos.
Como consequência surgiu a demanda por um conjunto 
de ações para 2015 gerando oportunidades de conhecer 
melhor os objetivos profissionais de cada jovem, promover 
orientação profissional e vocacional e o incentivo à busca 
de aperfeiçoar a qualificação, especialmente por intermé-
dio do incentivo a Universidade.
O projeto acontece na entidade em três momentos, nos 
meses de abril, julho e novembro.

RUMOProjeto RUMO
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Tem como objetivo erradicar o pensamento que educação financeira 
é um privilégio apenas das altas classes sociais, estimulando no jo-
vem em situação de vulnerabilidade social a mudança na sua rela-
ção, e por consequência da sua família, com o dinheiro. 
Por meio de uma parceria com a parceria BrasilPrev e a Trevisan 
Escola de Negócios, este projeto apresenta as consequências do 
consumismo desenfreado e desnecessário frente aos benefícios 
do planejamento financeiro estimulando no jovem a importância do 
poupar para a realização de seus projetos de vida, para isto, fornece 
os princípios para o consumo consciente, as noções de planejamen-
to financeiro e orçamentário; auxilia na elaboração de planilha de 
controle de despesas; proporciona as noções de poupança; e conhe-
cimento sobre investimentos financeiros.
Os relatos dos alunos dão conta da importância das orientações para 
aprenderem economizar, planejar despesas, compra de produtos de 
seu interesse de modo a não se endividarem e o aprendizado sobre 
investimento de seu dinheiro.

Educação Financeira $ $
$ $$

$

Orientação à Saúde Sexual e Reprodutiva

A sexualidade tem grande importância no desenvolvimento e na vida 
psíquica das pessoas, nesse sentido, é entendida como algo inerente ao 
ser humano. 
O trabalho de orientação sexual contribui para a prevenção de proble-
mas graves como o abuso sexual, as doenças sexualmente transmis-
síveis e a gravidez indesejada.  As informações corretas aliadas ao 
trabalho de autoconhecimento e de reflexão sobre a própria sexualidade 
ampliam a consciência sobre os cuidados necessários para a prevenção 
desses problemas.
Neste Projeto são abordados temas como o conhecimento das carac-
terísticas e transformações do próprio corpo e do outro sexo; o respeito 
às diferenças na relação com as pessoas de ambos os sexos; o co-
nhecimento sobre as doenças sexualmente transmissíveis/AIDS e suas 
formas de prevenção; o aprendizado sobre a paternidade/maternidade 
responsável, os cuidados com a gravidez indesejável, dentre outros.
O Projeto de Orientação à Saúde Sexual e Reprodutiva contribui para o 
bem-estar dos jovens na vivência de sua sexualidade atual e futura.
Partindo de uma proposta humanista a instituição, em parceria com a 
Sistemas Planos de Saúde, disponibiliza um programa de preparação 
do jovem para a vida sexual, através de um processo educativo e refle-
xivo que possibilite o uso responsável de sua liberdade, fomentando no 
jovem não apenas o prazer pessoal, mas o respeito à liberdade sexual, 
os limites e a integridade do outro.
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 Programa

O Programa Sorriso Jovem nasceu a partir de uma 
pesquisa denominada “Pesquisa Interna de Saúde 
Bucal”, que foi realizada com 499 jovens atendidos 
no Programa de Formação Básica Sócio-Educativa 
para o Trabalho.  A pesquisa evidenciou que muitos 
jovens têm a percepção de que problemas como 
cáries, dentição malformada, falta de dentes, mau 
hálito podem afetar a empregabilidade e alegam 
nunca terem participado de nenhum programa de 
educação quanto à saúde bucal.  A pesquisa evi-
denciou que um número expressivo de jovens faz 
tratamento curativo, com problemas de cárie den-
tária e que frequentam dentistas somente quando 
têm dor.  Contudo o fator mais preocupante é que 
cerca de 72% não possuem atendimento regular, e 
que 6,7% dos jovens nunca foram ao dentista.  As-
sim durante o ano de 2012 a instituição implantou 
o Programa Sorriso Jovem que em suma oferece 
atendimento odontológico gratuito e preventivo bem 
como palestras educacionais aos jovens e familia-

Sorriso Jovem

res beneficiados no Programa de Formação Básica 
Sócio-Educativa para o Trabalho. 
Nas palestras foram abordados temas como halito-
se, problemas gengivais, dentes sensíveis, cáries, 
placa bacteriana, inchaço, manchas e feridas na 
boca, aftas, herpes, leucoplasias, candidíase, fun-
gos, hábitos pessoais de higiene e saúde, escova-
ção, uso do fio dental, tratamentos dentais. 

No decorrer do primeiro e terceiro trimestre foram atendidos 814 jovens através de pales-
tras preventivas e 815 atendimentos individuais com hora marcada e com a realização de 
procedimentos curativos (restaurações, exodontias e endodontias) e preventivos (profilaxias, 
aplicação tópica de flúor, aplicação de verniz fluoretado e aplicação de selantes).  No de-
correr do terceiro e início do quarto trimestre este número avançou como podemos obser-
var na estatística dos atendimentos.
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Visando ampliar as competências de empregabilidade de nossos 
jovens o CAMP Oeste oferece a Oficina de Comunicação que tem 
por objetivo desenvolver o aprendizado dos processos de elabo-
ração de um jornal como, por exemplo, técnicas de entrevistas, 
editoração de fotos e de textos, elaboração e colocação de títulos 
e diagramações, coleta de dados e elaboração de reportagens, 
enfim, toda a produção editorial e visual.  Neste processo os 
jovens visitam empresas e também compreendem as questões 
da Comunicação Organizacional como a Assessoria de Imprensa, 
Publicidade, Eventos, por meio de cases das grandes empresas 
que utilizam essas ferramentas.
No final deste processo os jovens se reúnem para elaborar o ve-
ículo de comunicação da ONG, o Camp News, importante ferra-
menta de apresentação dos projetos e ações da instituição, elabo-
rado pelos alunos desenvolvendo suas aptidões de organização, 
expressão de ideias, planejamento, elaboração e execução de 
um projeto, liderança, dentre outras.  O jornal composto por seis 
páginas aborda assuntos voltados para o universo do trabalho, traz 
dicas e informa os principais acontecimentos.  

 Oficina de 
       Comunicação

Sabemos que o aumento no consumo exaure os re-
cursos naturais, a agricultura de larga escala esgota 
as possibilidades de renovação da terra e agride as 
fontes de água, as atitudes das pessoas na produ-
ção e descarte do lixo compromete a qualidade de 
vida e a segurança de todos. 
Para despertar e desenvolver em nossos jovens a 
responsabilidade sócio-ambiental entendida aqui 
como um conjunto de atividades baseadas em 
valores éticos e morais a fim de minimizar os impac-
tos negativos causados no meio ambiente é que o 
CAMP Oeste desenvolve projetos sobre o tema.  Es-
tes visam ampliar a visão do jovem com relação às 
questões da sustentabilidade, fomentando atitudes 

RESPONSABILIDADE ambiental

conscientes que, tomadas hoje, garantirão um mundo 
melhor e possível para as gerações por vir.  Ao ingres-
sar na entidade e ao longo do programa o jovem é in-
centivado a repensar suas atitudes, se comprometen-
do a preservar o meio ambiente e poupar os recursos 
naturais, através de atitudes simples como, reciclar 
material, reduzir o consumo desnecessário e zelando, 
inclusive, pelo material didático recebido para que os 
próximos alunos possam reutilizá-lo.
O CAMP Oeste mantém ainda o anseio de capacitar 
os colaboradores para a consciência ambiental por 
meio de ações que criem uma cultura de cuidado a 
partir do ambiente de trabalho extrapolando-se para 
outros espaços.  
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O Projeto Luz foi aplicado no CAMP Oeste e atendeu a Equipe Pedagógica, o gru-
po de educandos 839 alunos, dividido em três turmas ao longo do ano e o grupo 
de pais e responsáveis que obteve uma participação em torno de 780 pessoas, 
dividido em três grupos. Perfazendo, ao longo das três edições do Programa de 
Formação Básica Sócio-educativa para o Trabalho do CAMP Oeste cerca de 
1.630 pessoas.

O CAMP Oeste compreende que segurança e cida-
dania são valores entrelaçados.  Não pode haver 
efetiva vigência da cidadania numa sociedade que 
não proporcione segurança, pois esta é direito do 
cidadão, é requisito de exercício da cidadania. 
Este ciclo de palestras ministradas por oficiais da 
Polícia Militar pretendem disseminar no jovem o 
conceito de polícia enquanto agente de efetivação e 
garantias dos direitos fundamentais dos cidadãos.
A palestra com a Polícia Militar aborda temas como a 
rotina da PM, a vida do policial em família, como se 
faz uma investigação, o ingresso nas carreiras mili-
tares, a diferença entre PM, Polícia Civil, Polícia Fe-
deral e Forças Armadas.  Apresentam-se questões 

sensíveis como violência policial, abuso de autoridade, o tratamento ao 
jovem da periferia, a corrupção, violência contra a mulher, dentre outros.
São ministradas também palestras com orientações sobre segurança 
no trânsito e a prevenção de acidentes, apresentando o conjunto de 
técnicas que capacitam o condutor a dirigir de modo a evitar acidentes 
ou diminuir as ocorrências, apesar das condições adversas ou da ação 
incorreta dos outros condutores ou pedestres.  Um motorista que dirige 
defensivamente consegue prever o erro dos outros, tendo tempo para 
correções. Dessa forma, evita o seu envolvimento em acidentes e dimi-
nui consideravelmente o cometimento de infrações.
Dentro do projeto “Cidadania no Trânsito”, promovido pelo CAMP em 
parceria com a Companhia de Engenharia de Trânsito e a Polícia Militar 
do Estado de São Paulo, a apresentação visou esclarecer aos adoles-
centes quanto ao papel do jovem na prevenção de acidentes.

Ciclo de Palestras da 
Polícia Militar

 Projeto Luz
Guarda Civil Metropolitana
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Gincana da Cidadania
A Gincana da Cidadania é uma competição de cunho cívico pro-
movida pelo CAMP Oeste cuja participação é voluntária, voltada 
para os alunos das turmas de Formação Básica e que tem como 
objetivo a captação de Notas Fiscais válidas.  Além de propor-
cionar a união da turma, a Gincana também desenvolve a cons-
ciência de cidadania a partir da responsabilidade para com a 
sociedade. Em um objetivo mais amplo, a proposta da Gincana é 
incentivar, através de seus alunos, outros cidadãos que adquirem 
mercadorias a exigir do estabelecimento comercial o documento 
fiscal.  
A arrecadação das notas é convertida em materiais de uso pesso-
al dos alunos como material didático, uniformes e apostilas. 

Segundo a Secretaria de Estado da Assistência e 
Desenvolvimento Social (SEADS), para que as famí-
lias falem abertamente e se disponham a transformar 
suas crenças e práticas, é preciso que se sintam 
acolhidas, que estabeleçam vínculos de confiança e 
que participem da construção de seu próprio projeto 
de transformação. Acolher a família e buscar uma 
abordagem integrada e integradora. O ato de aco-
lher significa, entre outras coisas, “dar créditos a, dar 
ouvidos”. Também pode ser entendido como rece-
ber, abrir-se à necessidade do outro, um dispositivo 
para construir relações. Este processo de acolher, foi 
justamente o que fez o CAMP Oeste, possibilitando o 
espaço de escuta a estas famílias. No ano de 2014, 
foram realizados grupos e atendimentos individuais 
com foco em intervenções familiares nos casos em 
que se percebeu que havia alta vulnerabilidade social, 
ao todo participaram deste processo 30 famílias.
Houve o levantamento das demandas iniciais através 
do trabalho realizado em grupo, no qual foi possível 
nortear as ações que foram desenvolvidas com estas 

Fortalecendo a Família

famílias através dos conteúdos emergidos.
As temáticas que mais foram citadas se referiram 
ao modo como lidar com questões do adolescente 
ligadas à sexualidade, falta de limites, uso excessivo 
de tecnologias. Também surgiram questões sobre 
dificuldades no mercado de trabalho para os pais e/
ou cuidadores do jovem e referentes à ausência da 
figura paterna.
Após haver a sinalização de tais demandas, a equi-
pe técnica (Assistente Social e Psicóloga), realizou 
orientações, atendimentos e encaminhamentos para 
diversos serviços.
Estas intervenções tiveram como objetivo o fortale-
cimento de vínculos familiares possibilitando, desta 
maneira, aos participantes deste processo que fizes-
sem o exercício da empatia e de se questionar frente 
a sua postura na comunidade inserida. Assim, for-
talecendo laços e passando da condição de vítimas 
para a de sujeito de sua própria história. Tornando-os 
agentes de transformação de uma nova realidade 
social.
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O atendimento social é um dos serviços 
prestados pelo Serviço Social da instituição 
que tem como objetivo acompanhar o jovem 
em situação de vulnerabilidade social mate-
rializando a assistência social como política 
de inclusão, apontando para a construção 
da cidadania ativa, auxiliando no reconheci-
mento do jovem como sujeitos capazes de 
intervir e transformar a realidade, facilitando 
seu acesso aos direitos sociais.
A fim de garantir o acesso preferencial das 
famílias em situação de vulnerabilidade 
social, os jovens inscritos no Programa de 
Formação Básica passam por entrevistas 
de acolhimento e análise documental, que 
ao longo do ano permitiram observar que 
na maioria das vezes estes jovens advêm 
de famílias monoparentais chefiadas majo-
ritariamente por mulheres que, na tentativa 
de conciliar suas responsabilidades fami-
liares à inserção no mercado de trabalho, 
acabam assumindo ocupações precárias, 
informais, e sem a remuneração adequada 
e justa, exatamente pelo fato destas ativida-
des usualmente não envolverem horários e 
locais fixos, culminando em um cenário de 
reprodução da pobreza e da desigualdade 
de gênero. 
Atrelado a este contexto podemos observar 
que a busca incessante pelo suprimento 
das necessidades físicas, educacionais e 
de saúde dos filhos acaba por minimizar o 
tempo de convivência familiar gerando uma 
fragilidade nos vínculos familiares compro-
metendo assim o desenvolvimento biopsi-
cossocial do jovem.
Desta forma durante os atendimentos 
sociais a equipe desenvolve ações articu-
ladas com as famílias diagnosticando as 
condições socioeconômicas e culturais que 
possam interferir direta ou indiretamente 
no desenvolvimento do jovem, elaborando 
um plano de ação com cada família enca-
minhando, quando necessário, para a rede 
sócio-assistencial e estabelecendo alterna-
tivas de intervenção social que contribuam 
para o enfrentamento ou superação da 
condição objetiva de vida.

Atendimento SOCIAL
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Como forma do reconhecimento dos esforços dos nossos jovens e fa-
miliares em concluir o Programa de Formação Básica Sócio-Educativa 
para o Trabalho, a instituição oferece a solenidade de formatura com 
toda infraestrutura necessária para transformar este tão esperado 
momento na realização de um sonho.
A cerimônia de formatura contou com a presença de parte dos jovens 
atendidos pelo Camp ao longo do ano de 2014, que chegam a quase 
900 adolescentes, na faixa etária de 15 a 18 anos. Ivo Nascimento, 
governador do Rotary distrito 4610, foi o patrono da formatura e para-
benizou os alunos com um discurso de inspiração.

Atendimento SOCIAL
FORMATURA

O CAMP Oeste vê na empregabilidade uma forma de 
transformação social, gerando uma nova perspectiva 
de vida que reflete no meio.
O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), apro-
vado pela Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, prevê, 
nos seus artigs 60 a 69, o direito à aprendizagem, 
dando-lhe tratamento alinhado ao princípio da prote-
ção integral à criança e ao adolescente.
O Ministério do Trabalho e Emprego (2010) enfatiza 
que a aprendizagem cria oportunidades tanto para 
o aprendiz quanto para as empresas, pois prepara o 
jovem para desempenhar atividades profissionais e 
ter capacidade de discernimento para lidar com dife-
rentes situações no mundo do trabalho e, ao mesmo 
tempo, permite às empresas formarem mão de obra 
qualificada, cada vez mais necessária em um cenário 
econômico em permanente evolução.
Desta forma, através do aprendizado, o jovem é 
capaz de desenvolver habilidades e vivenciar experi-
ências que lhe permitam agregar novos valores a sua 
formação pessoal e profissional, transformando-os 
em protagonistas de sua trajetória de vida.
A empregabilidade qualificada e devidamente acom-
panhada proporciona a este jovem a possibilidade de 
uma melhoria no desempenho profissional, investindo 
em seus sonhos e projetos de forma mais consciente. 
Para garantir esta inserção qualificada, a entidade 
investe no Programa de Formação Básica Sócio-Edu-
cativa para o Trabalho, por meio do qual adolescente 
aprende noções básicas do ambiente organizacional. 
Após a conclusão desta etapa, os jovens têm a opor-

Empregabilidade

tunidade de ingressarem nos Programas de Aprendi-
zagem e de Estágio, que oferecem ao adolescente a 
vivência prática no mercado de trabalho.
No ano de 2014, a entidade capacitou 839 jovens no 
curso de Formação Básica. No programa de apren-
dizagem foram inseridos 604 adolescentes e no de 
estágio 67, num total de 671 jovens trabalhando, dos 
quais 343 são meninas e 328 meninos.  O CAMP 
Oeste conta com 181 empresas parceiras.  
relação às efetivações, obtivemos 179 aprendizes 
efetivados e 22 estagiários, perfazendo um total de 
266.  Em comparação aos números de 2013 obti-
vemos um crescimento de 35.83% com relação ao 
número de jovens inseridos no mercado de trabalho e 
um crescimento de 60.24% no número de jovens efe-
tivados. Estes números mostram um cenário positivo 
a estes jovens que viram na qualificação profissional 
uma oportunidade de ter um futuro melhor.
É importante salientar que a portaria 723/2012 trouxe 
uma série de mudanças no sistema de formação e 
contratação de jovens aprendizes, gerando uma série 
de desafios estruturais, muitos dos quais, redundou 
para a reestruturação da formação e a empregabilida-
de dos jovens.
Houve também, uma resistência natural das empre-
sas em atender às 84 horas iniciais do programa 
realizado na entidade. Além de criar expectativas por 
parte das empresas na contratação de jovens acima 
de 17 anos, visando sua efetivação a partir dos 18 
anos quando do encerramento dos contratos, que 
passaram de dois anos para onze meses de vigência.
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Programa de 
Aprendizagem

A aprendizagem é estabelecida pela Lei nº. 10.097/2000, regulamen-
tada pelo Decreto nº. 5.598/2005. Estabelece que todas as empre-
sas de médio e grande porte estão obrigadas a contratarem adoles-
centes e jovens entre 14 e 24 anos. Trata-se de um contrato especial 
de trabalho por tempo determinado, de no máximo dois anos. Os 
jovens beneficiários são contratados por empresas como aprendizes 
de ofícios previstos na Classificação Brasileira de Ocupações – CBO 
do Ministério do Trabalho e Emprego, ao mesmo tempo em que são 
matriculados em cursos de aprendizagem, em instituições qualifica-
doras reconhecidas, responsáveis pela certificação. A carga horária 
estabelecida no contrato deverá somar o tempo necessário à vivên-
cia das práticas do trabalho na empresa e ao aprendizado de conte-
údos teóricos ministrados na instituição de aprendizagem. 
O CAMP Oeste desenvolve diversos programas de aprendizagem 
atendendo às demandas da formação para o mercado de trabalho 
e para a vida, seguindo sempre o caráter sócio-educativo em sua 
base.  Este comprometimento da instituição lhe trouxe o Selo Par-
ceiros da Aprendizagem concedido pelo MTE aos que atendem aos 
requisitos estabelecidos na Portaria MTE nº, 656, de 26/03/2010. 

Setor Automotivo: Aprendiz de Mecânico de Manutenção de Automó-
veis e Motocicletas; Aprendiz de Mecânico de Veículos Automotores 
a Diesel, Exceto tratores; Aprendiz de Recepcionista; Aprendiz de 
Assistente de Vendas; Aprendiz de Estoquista; Aprendiz de Assisten-
te da Qualidade; Aprendiz de Assistente Administrativo; Aprendiz de 
Operador de Telemarketing Ativo e Receptivo.

Programa de Estágio

O CAMP Oeste desenvolve, ainda, Programas de Estágio, como ato educativo escolar supervisio-
nado, desenvolvido no ambiente de trabalho, que visa à preparação para o trabalho produtivo de 
educandos que estejam frequentando o ensino médio, na modalidade profissional da educação de 
jovens.  Esses programas são regidos pela Lei nº 11.788 de 25/09/2008.  Atualmente, o CAMP Oeste 
conta com 89 estagiários e conta com 69 escolas parceiras no desenvolvimento desta modalidade.
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Acompanhamento Escolar

Os jovens aprendizes também preenchem uma avaliação referente ao clima organizacional no 
ambiente de trabalho, para que assim seja sinalizado se há alguma desconformidade que a 
entidade possa intervir em nível de contribuir para um ambiente de trabalho mais produtivo e 
saudável.
A partir do preenchimento de um questionário por parte do gestor do jovem, se faz possível 
identificar as dificuldades e aptidões específicas de cada adolescente, que serão trabalhadas em 
um atendimento individual feito pela assistente social e/ou psicóloga da instituição, que poderá 
em conjunto com a empresa desenvolver um plano de melhoria de desempenho que possibilite 
o aproveitamento deste capital humano.
O uso deste instrumental nos permite concluir, que os principais apontamentos das empresas 
em relação ao desenvolvimento dos jovens no ano de 2013 são dificuldades comportamentais 
como: falta de atenção, dificuldade de comunicação, timidez, uso inadequado de internet/tecno-
logias e falta de iniciativa.
Percebemos que após as orientações recebidas durante os atendimentos individuais, os jovens 
em sua maioria, apresentam mudanças significativas de comportamento, pois este trabalho pos-
sibilita que eles possam refletir e implicar-se frente as suas ações.  Foram, também, empreendi-
das ações junto com o grupo de monitores em sala de aula de modo a desenvolver as ferramen-
tas de abordagem mais eficientes para alcançar os objetivos propostos.

 Acompanhamento Profissional
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Com o objetivo de acompanhar os jovens em seu rendimento escolar quanto às notas, à frequência e 
ao desenvolvimento global para que o Programa de Aprendizagem amplie sua abordagem e sedimente 
sua finalidade, o CAMP Oeste promove periódicas reuniões com os pais e responsáveis, juntamen-
te com seu corpo de educadores.  Este acompanhamento visa compreender ainda mais o contexto 
social, e os reflexos que a inserção no mercado provoca no contexto familiar, além de conscientizar os 
pais sobre a importância do acompanhamento das atividades educacionais e laborativas dos jovens.
Pautadas nas determinações do Estatuto da Criança e do Adolescente que prevê que a aprendizagem 
não prejudique o desempenho escolar do jovem a instituição realiza um cuidadoso acompanhamento 
escolar dos jovens. Através da apresentação periódica dos boletins escolares se faz possível identifi-
car as principais dificuldades dos jovens.  Este levantamento permite o desenvolvimento de um plano 
de ação pedagógica que auxilie o jovem a superar as eventuais dificuldades.  Nos casos de faltas ex-
cessivas são realizados atendimentos psicossociais com o jovem e quando necessário, com a família 
para entender os motivos destas ausências.  Como fruto deste intenso acompanhamento podemos 
perceber o baixo índice de retenção escolar dos jovens.
Os professores participam diretamente do processo de orientação com o alunos e desenvolvem o 
relacionamento com os pais durante as reuniões pedagógicas e percebem a importância e o valor que 
os pais dão a este cuidado que, para além dos aspectos legais, é visto como uma relação de parceria 
na educação.



Reuniões / Grupos com Equipe Pedagógica

No ano de 2014, foram realizadas intervenções de forma mais efetiva, 
nas quais foram reunidos Assistente Social, Psicóloga e Equipe Pedagó-
gica para tratar sobre os alunos que frequentam a entidade, bem como 
foram realizados grupos de acompanhamento com os monitores de 
alunos, com a finalidade de tratar inquietudes em sala de aula e repen-
sar a postura enquanto educadores, implicando-os nas ações enquanto 
equipe. Foram trabalhadas temáticas voltadas para empatia, trabalho em 
grupo e sinergia.
Assim, nestas reuniões, foram discutidos estudos de casos, visando o 
contexto social que o jovem está inserido, levando em consideração o 
seu passado e presente para possibilitar a compreensão do comporta-
mento inadequado apresentado, e com isso traçar estratégias de ação 
para auxiliar o jovem em seu desenvolvimento pessoal e profissional.
Já nos grupos de reflexão com a equipe pedagógica, o intuito foi de 
oferecer um espaço para a escuta, onde pudesse trabalhar diversas 
temáticas emergidas no grupo.  Estas atividades foram realizadas sema-
nalmente ou quinzenalmente de acordo com a demanda. Utilizando-se 
como recursos dinâmicas de grupo, músicas, textos e roda de conversa. 
A partir disso, foi possível fortalecer os laços da equipe e deixá-los mais 
seguros diante de situações que antes geravam angústia e desconforto.

Acompanhamento de faltas na 
Aprendizagem teórica

Durante o ano de 2014 continuamos com as ações de acompanhamento das faltas dos 
jovens aprendizes durante o seu período de aprendizagem.
Assim, foram realizados em 2014 atendimentos em grupos e/ou individuais com o intuito 
de identificar os motivos das faltas dos aprendizes no curso de aprendizagem teórica; in-
tervir para que não ocorressem desligamentos por excesso de faltas e possibilitar propos-
tas de melhorias no ambiente educacional e profissional destes jovens.
Foi percebido que o índice de faltas diminuiu em relação ao primeiro mês em que se ini-
ciaram os atendimentos, pois os aprendizes puderam perceber como suas ações podem 
impactar negativamente em seu percurso profissional e educacional.
Ao todo no ano de 2014 foram realizados 129 atendimentos com os jovens que demons-
traram um índice alto de faltas, eles passaram a ser acompanhados e receberam orienta-
ções, bem como os gestores e responsáveis legais dos mesmos.
Destes apenas 12 foram desligados por terem ultrapassado o limite de faltas permitido 
pela lei da aprendizagem. 
Ou seja, após o acompanhamento realizado com os jovens aprendizes, de um total de 
100% dos participantes somente 9.3% foram desligados, ampliamos o número de aten-
didos neste acompanhamento e obtivemos uma redução de 2.4% com relação ao ano 
anterior. 
Assim, pode-se perceber a eficácia deste processo de acompanhamento para a redução 
de desligamentos.
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Projeto RYLA (Rotary Young Leadership  Awards)

O RYLA é um programa de desenvolvimento de liderança 
promovido pelo Rotary em que são transmitidos conceitos 
básicos sobre liderança e ética, habilidades de comuni-
cação, resolução de problemas e resolução de conflitos, 
comunidade e cidadania global.
Esta iniciativa de treinamento é oferecida por intermédio do 
Rotary aos jovens  com faixa etária de 18 a 24 anos que 
tenham participado do Programa de Formação Básica Só-
cio-Educativa para o Trabalho do CAMP Oeste, tenham sido 
aprendizes ou estagiários da entidade e que atualmente 
estejam efetivados nas empresas parceiras.  Através de um 
treinamento de três dias intensos, o RYLA tem como objeti-
vo desenvolver no jovem o espírito de liderança enfatizando 
a cidadania e o crescimento profissional.

Treinamento para a Aprendizagem

São realizados encontros mensais com as empresas que se tornam parceiras do 
CAMP Oeste visando prepará-las para receber de maneira qualificada o jovem, des-
tacando a importância dos processos avaliativos e de acompanhamento.  Conscien-
tizando a empresa de que este processo perpassa e ultrapassa o cumprimento da 
legislação, sendo uma oportunidade de transformar a vida destes jovens e de investir 
em novos talentos. 
Para garantir o acompanhamento efetivo dos jovens que estão inseridos em todas 
as instâncias o CAMP Oeste investe no treinamento periódico das empresas que se 
tornam parceiras na empregabilidade dos jovens, além de manter um diálogo per-
manente, fornecendo assessoria.  Em 2014 foram realizados 8 treinamentos para os 
quais foram convidadas 36 novas empresas, com a participação de 16.  Nesse âmbito, 
os desafios para 2015 permanecem os mesmos de 2014, com a necessidade de de-
senvolvimento de uma sistemática que motive as empresas a uma maior participação 
nas capacitações e um maior grau de envolvimento com a proposta de, para além do 
cumprimento das cotas, transformar o meio.
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Incentivo à Leitura

Atualmente devido à interferência dos meios de comunicação os jovens vêm 
perdendo o hábito da leitura. Desta forma o projeto de incentivo à leitura visa 
despertar no jovem a curiosidade e a vontade de ler com frequência, aproxi-
mando–os do universo escrito através da apresentação diferenciada das princi-
pais obras da literatura brasileiras, inclusive das exigidas em vestibulares e 
concursos. Democratizando o acesso de um dos mais valiosos patrimônios: a 
literatura.
O espaço de interação para este projeto é a Biblioteca de Ciências Mário 
Schenberg, na Lapa, onde os jovens participam de palestras e contação de 
estórias, o projeto A HORA E A VEZ DO VESTIBULAR, uma iniciativa da Sec-
retaria Municipal de Cultura por meio de uma parceria entre o Centro Cultural 
da Juventude Ruth Cardoso e a Coordenadoria do Sistema Municipal de 
Bibliotecas. Uma oportunidade ímpar de aprofundar a compreensão e debater 
os gêneros e estilos literários dos nove títulos exigidos pelos vestibulares das 
principais universidades públicas do país.
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Treinamentos e Oportunidades de Novos Projetos

Com o intuito de fortalecer o trabalho da entidade e a busca da excelência no atendimento à comunidade e 
aos parceiros o CAMP promove capacitações, treinamentos e workshops.  A instituição tem como princípio 
de suas ações o compromisso com a qualidade dos serviços prestados, para tanto investe na qualificação 
contínua de seus colaboradores garantindo que a população tenha acesso a um atendimento igualitário e não 
discriminatório.  Ao longo de 2014 foram oferecidos diversos cursos para que os colaboradores pudessem 
aprimorar e atualizar seus conhecimentos, destacando-se os seguintes:
 
- CAMP Day - Realizado a cada trimestre para  apresentação dos resultados de cada área da entidade 

- Treinamento sobre habilidades e competências com a consultora Beth.

- 1º Treinamento de Brigadistas

Eventos da Comunidade, Congressos e Feiras: 

O CAMP Oeste, com o objetivo de se relacionar com a comunidade participa de diversos 
eventos, congressos e feiras, como:

 
1 – Encontro Mensal com o Comandante, promovido pelo 4º Batalhão de Policiamen-
to Metropolitano de São Paulo;
 
2 – Palestra do deputado federal João Dado na Associação Crista de Moços  Centro 
- SP

3 -  Seminário no MTE (Ministério do Trabalho e Emprego )  sobre Jovem Aprendiz 
do Desporto
 
 4 -  Conferência Distrital do Rotary - Distrito 4610
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Presença em Conselhos e Fóruns
1 – Participação no Conselho Municipal de Assistência Social (COMAS)

2 – Participação do Fórum Paulista de Aprendizagem Profissional (FOPAP

3 – Participação no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescentes (CMDCA)

4 – Participação no Conselho Estadual de Assistência Social (CONSEAS)

5 – Membro do Rotary Ensino Profissionalizante (REP) 



Projeto Aprovado pelo FUMCAD - Fundo Municipal 
da Criança e do Adolescente

Em 2014 o nosso Centro Automotivo começou a 
sair do papel, a partir do desenvolvimento de um 
projeto que contará com um laboratório de práti-
cas automotivas para que nossos jovens possam 
ter um contato maior e especializado com o setor.
O objetivo é promover o aprendizado e o desen-
volvimento dos jovens para o mercado profis-
sional, em específico o automotivo, garantindo 
inserção em um mercado de trabalho promissor.
Para tanto, o Camp Oeste iniciou a reforma de 
um de seus prédios, onde será instalado o Cen-
tro de Práticas Automotivas, a partir de incentivo 
arrecadado via FUMCAD e que irá subsidiar a 
infraestrutura, material pedagógico, recursos hu-
manos e equipamentos. Tornando e transforman-
do em realidade o sonho e a vontade do jovem 
de ser inserido no mercado automotor.
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Reforma do prédio do Centro Automotivo já está em andamento







        
         


           






         
        


  
          






         
       

          











 





 
 
 
 


PRESTAÇÃO DE CONTAS

Alicerçado em valores e princípios, Ética, honestidade, comprometimento, respeito e responsabilidade é 
que a diretoria do CAMP Oeste faz a gestão financeira dos recursos recebidos pela entidade. Durante os 
seus 32 anos de trabalho nossa diretoria comprometida com a responsabilidade fiscal e social apresenta 
anualmente as peças contábeis para análise e aprovação da Diretoria Estatutária, do Conselho Fiscal e 
em seguida na Assembleia Geral. Todos os documentos auditados pela BDO.
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ATIVO

Circulante
Caixa e Equivalentes de Caixa

Clientes a Receber

Adiantamentos a Fornecedores

Créditos de Funcionários

Despesas Antecipadas

Outros Créditos

2014 2013

1.387.723

640.538

-
33.870

117.235

16.887

857.370

716.709

951

57.723

107.138

7.038

2.196.253 1.746.929

NÃO CIRCULANTE

Realizável a Longo Prazo

Aplicações Financeiras Vinculadas

Ativo Imobilizado - Tangível

Ativo Intangível

2014 2013

137.687

3.544.529

4.255

3.713.116 3.686.470

152.566

3.557.095

3.454

Total do ativo 5.909.369 5.433.399

BALANÇO Patrimonial

31



PASSIVO

Circulante
Fornecedores

Adiantamento de Clientes

Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias

Convênios a Realizar

Contas a Pagar

Outros Passivos Circulantes

2014 2013

74.313

83.927

689.709

4.034

150.000

4.508

51.990

74.432

769.698

4.034

149.864

14.708

1.006.491 1.064.725

NÃO CIRCULANTE

Contas a Pagar

Provisão para Contingências

2014 2013

262.500

5.000

113.800 267.500

112.500

1.300

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Patrimônio Social

Ajuste de Avaliação Patrimonial

Superávit do Exercício

2014 2013

2.402.367

906.667

687.904 792.140

3.297.060

804.114

4.789.078 4.101.174

Total do passivo + Patrimônio Líquido 5.909.369 5.433.399
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Atividade de Assistência Social

Receitas
Convênio com a Prefeitura de São Paulo

Parcerias com Terceiros

Despesas
Com Pessoal

2014 2013

12.234

12.234

(206.862)

6.960

36.040

43.000

(137.802)

Déficit operacional com atividades de assistência social

Gerenciamento de Aprendizes
Gerenciamento de Estagiários

5.653.235
534.487

2.825.440 2.566.231

6.057.403

392.547

Resultado antes das Receitas e Despesas Financeiras 

Receitas

Despesas

Superávit do Exercício

61.831

(15.847)

687.904 792.140

102.094

(25.875)

Superávit do Exercício 687.904 792.140

Administrativas e Gerais
Com Alunos

Com Projetos

(19.674)

(43.324)

(69.472) (72.396)

(41.632)
(28.264)

(343.331) (280.094)

331.097 237.094

Outras Receitas

Prestação de Serviços

Doações

Serviços Voluntários

Gerais

-
34.271

16.584

12.772

32.417

75.394

9.326.245 8.874.536

Outras Receitas

Gerenciamento de Aprendizes

Gerenciamento de Estagiários

(5.548.857)

(541.637)

(1.037.733)

(6.008.395)

(453.625)

Colaboradores

Gerais e Administrativas

Tributárias (1.838)

(791.139)

(2.252)

(8.383.463) (7.891.286)

(881.872)

(1.007.403)

611.685 746.156
Financeiras

76.219 45.984

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO do exercício
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Certificações
Como reflexo de seu comprometimento na busca pela melhoria continua dos serviços prestados a 
entidade acumulou ao longo de sua jornada as seguintes certificações:

- Utilidade Pública Federal: Portaria No. 315 de 06/04/2001 – publicado DOU-09/04/2001.

- Utilidade Pública Estadual: Portaria No. 45.847 de 07/06/2001 – publicado DOE-08/06/2001.

- Utilidade Pública Municipal: Decreto No. 41.294 de 25/10/2001 – publicado DOM 25/10/2001.

 CNAS: Resolução 60 de 16/05/2001 – Processo No. 44006.002904/2000-13 – publicado DOU 
01/06/2001.

- Conseas: Certificado de Inscrição No. 0350/SP/2000 DE 13/02/2001.

- CMDCA: Certificado de Inscrição nº  1108/05.

- COMAS: Certificado de Inscrição nº 425/2009
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Diretoria

Presidente                                               

Vice-Presidente                                    

1º Secretário                                       

2º Secretário                                         

1º Tesoureiro                                         
2
º Tesoureiro                                    

Diretor de Assistência Social                   

Diretor de Patrimônio                      

Diretores sem Pasta                        

Conselho Deliberativo                

Suplentes                                      

Conselho Fiscal                             

Suplentes                      

Coordenadora Geral: Paula Martins

Antônio Simidamore

Osvaldo Soares

Clayton Lugarini Andrade

Marcelo Ewbank 

Alcido Jacob Binsfield

Mário Sérgio Cardoso

Victorio Faé Neto

Marcelo Nelken

Presidentes dos Rotary Clubes de São Paulo Lapa, Oeste e 
Sumaré

 Nelson Wengrill; Antônio Luis Cavalieri e Danilp Bernardinello

Marcos Guimarães e Francisco de Assis Condini

Lourival Bogolenta; Mário Rubens Klein e Arildo Silva de 
Oliveira

Myrian Gonsalez Tessler; Amilton Medeiros Silva e Renato 
Santana             
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Alessandra Daniele Moraes de Matteo
Aline Melo Silva
Amaraline Silva de Almeida
Ana de Paula Vieira
Cezar da Silva Costa
Claudemir Rodrigues Lima
Damaris Lacerda Abreu
Daniela da Silva Ferraz Arruda Campos
Daniella Alonso Guerra
Diego dos Santos Silva
Éder Gonçalves da Silva
Edilene Dutra Ferreira da Silva
Elaine Cristina Carvalho de Moura
Fátima Aparecida da Silva Eugênio
Felipe Elias de Melo
Fernanda Siqueira Duarte
Flávio Henrique de Souza
Francisco Alberto Magalhães Filho
Gabriel Aparecido Gomes
Isabelle Silvério Vassalo
Isaías Ferreira de Lima
Janderleia de Fátima Malheiros
Jerônimo Gregório Frazão Neto
José Nilton Lima Fernandes

Kamilla Thaís Vulcão da Silva
Laís Barros de Lima
Letícia Gomes Ferrezin de Souza
Lucas Fernandes Silvério
Luiz Felipe Zuchini
Marcelo Oliveira Santos
Maria de Fátima Calandro Mendes
Maria Eremita de Santana Sena
Maria Tereza Matavelli Reina
Marilene dos Santos Nascimento
Mayc Soares Ferreira
Nanci Furtado
Nelson Moura Barbosa
Paula Coli Pedreira Martins
Paulo Roberto Rasera
Pedro Henrique Izidorio da Silva
Raquel de Souza Silva Pedroso
Remo de Alencar Perico
Rodrigo Conceição Jorge
Rosa Rodrigues dos Santos
Roseli Aparecida Lago
Simone das Neves Camilo
Vinícius Alexandre Pinto
William Silva Oliveira

Equipe 2014
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Camp Oeste

Rua João Pereira, 202 - Lapa - São Paulo
(11) 3832-2284 - www.campoeste.org.br


