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MENSAGEM DO PRESIDENTEMENSAGEM DO PRESIDENTE

O tempo passou rápido e o desafio de representar o CAMP Oeste, como presidente em janeiro de 2017, en-
cerrou-se em dezembro de 2020. Pela vontade dos companheiros (as) do Rotary, Sumaré, Oeste e Lapa que 

me indicaram para liderar a diretoria de nosso querido CAMP.

Busquei dar o meu melhor sempre, para servir a nossa juventude.

Em 2020 enfrentamos um dos maiores desafios vividos até hoje, tivemos que nos adaptar e enfrentar a pan-
demia da COVID-19, reestruturar todas as nossas atividades, lutar contra as dificuldades que surgiram, para 

continuar atendendo o nosso público da melhor forma, contando sempre com a colaboração de nossos 
conselheiros e colaboradores.

Grandes momentos de alegria e emoção foram vivenciados durante estes quatro anos de gestão, traduzidos 
na formação de muitos adolescentes. Destacamos a vontade dos Rotarianos em servir aos jovens de nossa 

comunidade, dando capacitação para o mercado de trabalho e oportunidades de redução das desigualdades.

A continuidade de nosso trabalho será realizada com toda certeza pelos futuros presidentes.

Agradeço e reconheço aos profissionais colaboradores do CAMP Oeste , que foram responsáveis pela capacitação dos jovens.

Sairei com a sensação do dever cumprido, esperando que a nova direção que inicia seus trabalhos em janei-
ro de 2021 continue tendo êxito na transformação da realidade de nossos usuários. Não tenho dúvida que os 

companheiros(as) Rotarianos continuarão apoiando este projeto na função de conselheiros e diretores.

Fui feliz no CAMP Oeste, sentirei saudades, porém continuarei colaborando como conselheiro. 
Para nosso futuro presidente, votos de uma gestão de grandes realizações.

Roberto Uria Mendèz
Presidente 2017-2020 



 4



 4 5

Sumário

1.0
Sobre a entidade...........5

> Dados da entidade
> Objetivo geral da entidade

2.2
Projeto de Vida..............16
> Projeto de vida
> Ganhadoras

2.0
Formação Socioeducativa 
para o Mundo do Trabalho..8

> Descrição das atividades 
> Objetivo geral
> Objetivo específico

2.1
Detalhamento da Oferta...11

> Periodicidade/Metodologia 
> Forma de acesso/Público alvo
> Critérios para inserção do pú-
blico atendido 
> Número de atendidos/Oficinas

2.3
Palestras/Atividades com-
plementares da formação..18

3.0
Mapeamento do IPVS........21

4.0
Socioaprendizgem............26

> Metodologia 
> Objetivo geral
> Objetivos específicos
> Público alvo
> Forma de acesso
> Número de Atendidos

5.0
Recursos Humanos e Arti-
culação com a rede...........29

> Interlocução com CRAS e Cre-
as/Participação no controle social
> Quadro de recursos humanos 
da entidade

6.0
Resultados Obtidos.............31

> Resultados obtidos com a atiidade 
de socioaprendizagem 
> Resultados obtidos com a ativida-
de da formação socioeducativa

7.0
Parceiros/Origem dos Recur-
sos......................................33

> Parceiros 2020
> Origem dos recursos financeiros: 
Formação Socioducativa
> Origem dos recursos financeiros: 
Socioaprendizagem

8.0
Diretoria/Equipe 2020.........35

> Membros da diretoria 
> Equipe CAMP Oeste 2020 



 6

1.0
SOBRE A ENTIDADE
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DADOS DA ENTIDADE 

Nome da Entidade: CAMP OESTE – CENTRO DE ASSISTÊNCIA E MOTIVAÇÃO DE PESSOAS
CNPJ:  52.569.043/0001-96
Data de inscrição no CNPJ: 04/04/1983
Endereço:  RUA JOÃO PEREIRA, 328 (sede)
Bairro: LAPA
CEP: 05074-070
Cidade: SÃO PAULO
Estado: SÃO PAULO
E-mail: administracao@campoeste.org.br
Telefones: 11 3647-2284 
CNAE (Código Nacional de Atividade Econômico) Principal: 94.30-8-00 Atividades de associações 
de defesa de direitos sociais
Supervisão de Assistência Social - SAS de referência: LAPA

OBJETIVO GERAL DA ENTIDADE

A nossa razão de existir é o investimento no aten-
dimento a jovens que se encontram em situação 
de vulnerabilidade social, para que tenham a opor-
tunidade de integração ao mundo do trabalho em 
atividades que promovam o seu desenvolvimento 
econômico, social e de combate à pobreza por in-
termédio da empregabilidade.
O trabalho do CAMP Oeste está voltado a com-
plementar as ações da família e comunidade, na 
proteção e desenvolvimento do adolescente e no 
fortalecimento dos vínculos familiares e sociais; 
pretende ainda assegurar espaços de referência 
para o convívio grupal, comunitário, social e o de-
senvolvimento de relações de afetividade, solida-
riedade e respeito mútuo; possibilitar a ampliação 
do universo informacional, artístico e cultural dos 
jovens, bem como estimular o desenvolvimento de 
potencialidades, habilidades, talentos e propiciar 
sua formação cidadã.
Nossas ações propiciam vivências para o alcance de 
autonomia e protagonismo social; estimulam a par-
ticipação na vida pública do território e desenvolvem 
competências para a compreensão crítica da reali-
dade social e do mundo contemporâneo; possibili-
tam o reconhecimento do trabalho como direito de 
cidadania. Além de tudo, contribuem para a inserção 
e permanência do jovem no sistema educacional.

Por fim, entendemos que seja importante des-
tacar que o CAMP Oeste tem atuado ao longo 
de sua trajetória em consonância com os obje-
tivos adotado na cúpula das Nações Unidas em 
2015, que estão estabelecidos na agenda 2030 
para a transformação do mundo, que visa o de-
senvolvimento sustentável do planeta. O que 
evidencia que a entidade tem feito um trabalho 
de extrema relevância para a sociedade em que 
está inserida, os objetivos são os seguintes:

1- Erradicação da Pobreza: Até 2030, 
erradicar a pobreza extrema para todas as 
pessoas em todos os lugares, atualmente me-
dida como pessoas vivendo com menos de US$ 
1,25 por dia, construir a resiliência dos pobres 
e daqueles em situação de vulnerabilidade, e 
reduzir a exposição e vulnerabilidade destes a 
eventos extremos relacionados com o clima e 
outros choques e desastres econômicos, so-
ciais e ambientais.
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4- Educação de Qualidade: Aumentar 
substancialmente o número de jovens e adul-
tos que tenham habilidades relevantes, inclusive 
competências técnicas e profissionais, para em-
prego, trabalho decente e empreendedorismo.

5- Igualdade de gênero:  Alcançar a 
igualdade de gênero e empoderar todas as mu-
lheres e meninas.

8- Trabalho descente e crescimento 
econômico: Promover o crescimento econômico 
sustentado, inclusivo e sustentável, emprego pleno 
e produtivo etrabalho decente para todas e todos.

10- Redução das desigualdades: 
Reduzir a desigualdade dentro dos países e entre 
eles.

16- Paz, Justiça e Instituições 
Eficazes: Promover sociedades pacíficas e 
inclusivas para o desenvolvimento sustentável, 
proporcionar o acesso à justiça para todos e 
construir instituições eficazes, responsáveis e 
inclusivas em todos os níveis.

12- Consumo e Produções Respon-
sáveis: Até 2030, reduzir substancialmente a 
geração de resíduos por meio da prevenção, re-
dução, reciclagem e reuso
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2.0 
FORMAÇÃO SOCIOEDUCATIVA PARA O MUNDO DO 
TRABALHO
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DESCRIÇÃO DA OFERTA

A Formação Socioeducativa para o 
Mundo do Trabalho  utiliza a instrução como 
uma ferramenta que possibilita a promoção e a 
integração ao mercado de trabalho. Seguimos 
as diretrizes da Lei Orgânica de Assistência So-
cial (LOAS) buscando a defesa de direitos, que 
visam garantir o pleno acesso ao conjunto das 
provisões socioassistenciais (art. 2º, inciso III) 
e a Resolução CNAS 109/2009. Concretizada 
por meio de encontros e oficinas realizadas em 
grupo, organizado de modo a contribuir para a 
redução da ocorrência de situações de vulnera-
bilidade social; para a prevenção da ocorrência 
de riscos sociais, seu agravamento ou reinci-
dência; para o aumento de acessos a serviços 
socioassistenciais e setoriais; para a ampliação 
do acesso aos direitos socioassistenciais; 

OBJETIVO GERAL

A Formação Socioeducativa para o Mundo do 
Trabalho teve como objetivo dar subsídios e fer-
ramentas, estimular a autoconfiança do usuá-
rio principalmente com relação a capacidade do 
mesmo de ter oportunidades de empregabilida-
de e assim contribuir para a redução da ocorrên-
cia de situações de vulnerabilidade social, tam-
bém para a prevenção da ocorrência de riscos 
sociais, seu agravamento ou reincidência; para 
o aumento de acessos a serviços socioassisten-
ciais e setoriais; para a ampliação do acesso aos 
direitos socioassistenciais; e para a melhoria da 
qualidade de vida dos usuários e suas famílias, 
criando oportunidades de ingresso no ambiente 
profissional e para a melhoria da qualidade de 
vida dos usuários e suas famílias, desenvolver o 
sentimento de pertença e de identidade, forta-
lecer vínculos familiares e incentivar a sociali-
zação e a convivência comunitária garantindo o 
desenvolvimento de sua cidadania por meio de 
uma inclusão social equânime e igualitária. 
Possui caráter preventivo e proativo, pautado na 
defesa e afirmação dos direitos e no desenvol-
vimento de capacidades e potencialidades, com 
vistas ao alcance de alternativas emancipatórias 
para o enfrentamento da vulnerabilidade social.
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS

 Fortalecimento de vínculos com os usuários, estimulando o 
desenvolvimento da autoestima, relações interpessoais, trabalho 
em equipe, permitindo assim o empoderamento social coletivo de 
participar de debates que visam potencializar a conscientização 
civil sobre os direitos sociais e civis.
 Complementar as ações da família, e comunidade na proteção e 
desenvolvimento dos adolescentes e no fortalecimento dos vínculos 
familiares e sociais, desenvolvendo relações de afetividade, solida-
riedade e respeito mútuo. 

 Proporcionar qualificação dos atendidos que se encon-
tram em situação alta vulnerabilidade social, possibilitan-
do seu desenvolvimento e aprendizado para inserção no 
mercado de trabalho.
  Possibilitar a ampliação do universo informacional, 
artístico e cultural dos jovens, bem como estimular o 
desenvolvimento de potencialidades, habilidades, talentos 
e propiciar sua formação cidadã. 

 Reduzir a pobreza e a desigualdade, utilizando o 
conhecimento como ferramenta de transformação para 
os jovens e promovendo a entrada no mercado de 
trabalho. Fortalecendo a cidadania e a ética, estendendo 
este desenvolvimento para suas famílias. 
 Assegurar espaços de referência para o convívio 
grupal, comunitário e social e o desenvolvimento de 
relações de afetividade, solidariedade e respeito mútuo; 

 Contribuir para a inserção e permanência do jovem no 
sistema educacional.
 Propiciar vivências para o alcance de autonomia e protago-
nismo social; estimulam a participação na vida pública do 
território e desenvolver competências para a compreensão 
crítica da realidade social e do mundo contemporâneo; 
 

  Possibilitar o reconhecimento do trabalho e da educação como 
direito de cidadania; 
 Atuar com a rede socioassistencial na contrarreferência.
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2.1
DETALHAMENTO DA OFERTA



 12 13

Tem um ciclo total de 272 horas, dividido em 
6 oficinas, 03 turmas por ano. Atividades de 
segunda a sexta-feira, no período da manhã 
(08:00 as 12:00) e tarde (14:00 as 18:00). 
Os atendidos são divididos em 03 turmas em 
cada período, com até 55 usuários em cada 
turma. Para que os objetivos sejam alcança-
dos utilizamos as seguintes metodologias.

Tema expositivo/dialogado ou 
reflexivo: Essa estratégia caracteriza-se pela 
exposição de conteúdos com a participação ativa 
dos jovens, considerando o conhecimento prévio 
dos mesmos, sendo próprio monitor, o mediador 
para que os alunos questionem, interpretem e 
discutam o objeto de estudo.

Atividade individual:
Proposta oferecida ao jovem com tema para au-
torreflexão;

Atividade em equipes: Proposta ofere-
cida para ser realizada utilizando estratégias, 
com várias opiniões e experiências;

Jogos cooperativos/ dinâmicas em 
grupo: Estratégia na qual se aprende a con-
siderar o outro que joga como um parceiro, e 
não como adversário. Fazendo com que a pes-
soa aprenda a se colocar no lugar do outro e não 
priorizar apenas o seu lado. É reforçada a noção 
de grupo, resgatando a noção de amizade, coo-
peração, solidariedade e respeito. Favorecendo a 
interação com o meio, construindo regras, nor-
mas, atitudes positivas, visando formar cidadãos 
críticos e participativos;

Atividades práticas: Consiste em exercí-
cios de fixação de temas discutidos;

Palestras:  Temas desenvolvidos paralelamen-
te a grade de planejamento, geralmente são uti-
lizadas para transmitir informações relevantes 
e complementares, possibilitando uma reflexão. 
Este recurso reforça os objetivos, provoca e pro-
põe novas ideias, estimulando novas ações. Es-
pecialmente quando conseguem juntar conteúdo 
com entretenimento.

Atividade de dramatização:  A dramatiza-
ção tem como finalidade buscar a participação, 
o estimulo, convívio social, além do crescimento 
cultural e da linguagem oral e corporal. Esse tipo 
de atividade desenvolve a imaginação, o intelecto 
e desinibição gerando bons e satisfatórios resul-
tados.

PERIODICIDADE/
METODOLOGIA
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FORMA DE ACESSO
O acesso é realizado por meio de divulgação das 
vagas para o CRAS e CREAS da região e entre 
as comunidades no entorno da Lapa, por meio 
das mídias sociais e indicação dos usuários e 
ex- usuários, busca espontânea de familiares 
e colaboradores. Reservando uma data para o 
usuário comparecer na instituição com os do-
cumentos necessários, divulgados no site www.
campoeste.org.br

CRITÉRIOS PARA 
INSERÇÃO DO PÚ-
BLICO ATENDIDO

Análise Socioeconômica: Os interessados que 
atenderam às condições socioeconômicas es-
tabelecidas no Decreto nº 6.135 de 26 de junho 
de 2007¹. Sendo observado o parágrafo 4º que 
estabelece parâmetros para esta análise.Em li-
nhas gerais, para ilustrar o processo de análise 
socioeconômico foi realizada uma análise que 
contemplou respectivamente
1. Renda per capta de até meio salário mínimo 
vigente;
2. Renda familiar de até 03 salários mínimos; 
3. Vulnerabilidade Social: exposição a risco so-
cial , fragilidades e/ou ausência dos vínculos 
familiares e IPVS¹ - Índice Paulista de Vulne-
rabilidade Social. Os reprovados apresentaram 
algum item que não atendeu os critérios de vul-
nerabilidade social e econômica, ou ainda deixa-
ram de apresentar comprovações que afetaram 
o processo de análise. Deve ser considerado na 
demonstração dos resultados obtidos que todos 
os candidatos atendem os critérios socioeconô-
micos estabelecidos nos termos no Decreto 
 Foram consideradas aqui algumas sobreposições de diferentes situações de vulnerabilidade no mundo do trabalho brasileiro (sexo, faixa etária, famílias chefiadas por homens ou por mulheres sem 
cônjuge com filhos pequenos, cor ou raça – população branca e não branca -, grau de instrução e tempo de residência - migrantes recentes) ref. Portal do Ministério do trabalho e Emprego:
http://portal.mte.gov.br/data/files/FF8080812BA5F4B7012BA6E3102B2F08/sumario_2009_TEXTOV3.pdf

nº 6.135 de 26 de junho de 2007, contemplados 
nesta primeira etapa: Art. 4o  Para fins deste De-
creto, adotam-se as seguintes definições: 
I) Família: a unidade nuclear composta por um 
ou mais indivíduos, eventualmente ampliada por 
outros indivíduos que contribuam para o rendi-
mento ou tenham suas despesas atendidas por 
aquela unidade familiar, todos moradores em 
um mesmo domicílio. 
II) Família de baixa renda: sem prejuízo do dis-
posto no inciso I: A) aquela com renda familiar 
mensal per capita de até meio salário mínimo; 
ou B) a que possua renda familiar mensal de até 
três salários mínimos; 
III) Domicílio: o local que serve de moradia à fa-
mília; 
IV) Renda familiar mensal: a soma dos rendi-
mentos brutos auferidos por todos os mem-
bros da família, não sendo incluídos no cálculo 
aqueles percebidos dos seguintes programas: A) 
Programa de Erradicação do Trabalho Infantil; 
B) Programa Agente Jovem de Desenvolvimen-
to Social e Humano; C) Programa Bolsa Família 
e os programas remanescentes nele unificados; 
D) Programa Nacional de Inclusão do Jovem – 
Pró-Jovem; E) Auxílio Emergencial Financeiro 
e outros programas de transferência de renda 
destinados à população atingida por desastres, 
residente em Municípios em Estado de calami-
dade pública ou situação de emergência; e F) de-
mais programas de transferência condicionada 
de renda implementados por Estados, Distrito 
Federal ou Municípios; 
V) Renda familiar per capita: razão entre a 
renda familiar mensal e o total de indivíduos na 
família.

PÚBLICO ALVO
Jovens de ambos os sexos com idade entre 15 
a 17 anos e 11 meses, que estejam em situação 
de vulnerabilidade e risco social
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São atendidos 330 jovens por trimestre, 
divididos em 02 turmas: matutino com 165 
jovens e vespertino com mais 165 jovens. So-
mando o total de 3 turmas ao ano, com capaci-
dade de atendimento à 990 usuários de ambos 
os sexos.

NÚMERO DE 
ATENDIDOS/OFI-
CINAS

As oficinas ofertadas são:
1. Oficina de Comunicação e 
Expressão:  tem como objetivo geral trans-
mitir e desenvolver consciência no jovem das 
principais noções da comunicação e lingua-
gem corporal. Desenvolver as competências 
comunicativas dos usuários da língua. Perce-
ber as diferenças de efeitos no uso dos discur-
sos verbais. Reconhecer e produzir textos de 
forma coerente, analisando, interpretando e 
aplicando os recursos de linguagem. Desen-
volver ideias coerentes e aprender a manifes-
tar sua opinião. Preparar e motivar os jovens 
em busca de melhores formas de comunicação 
para seu bom desenvolvimento profissional e 
pessoal. Estimular e desenvolver percepção 
de autocrítica, no que diz respeito às próprias 
formas de transmitir mensagens, sejam elas 
virtuais, corporais ou verbais. 

2. Oficina de Relações Humanas/
Cidadania: objetivo geral de desenvolver a 
conscientização no que se refere a todo o pro-
cesso de uma postura de respeito nos diferen-
tes segmentos das ações cidadãs, na revisão 
e construção de valores individuais e coletivos, 
levando o jovem a participar de forma efetiva 
nas questões sociais e políticas em seu cotidia-
no. Conscientizar o jovem sobre a importância 
do Hino Nacional que representa seu país e o 
que ele transmite de positivo ao cidadão. De-
senvolver a capacidade de conscientização e 
compreensão do jovem em relação a sua pos-
tura de respeito diante de diferentes valores e 
princípios; refletindo com tolerância frente às 
divergências de ideias e opiniões e acima de 

3. Oficina de  Informática/Inclusão 
Digital: objetivo geral de compreender os com-
ponentes do sistema operacional de um compu-
tador. Identificar os principais programas usados 
como ferramentas de utilização em um computa-
dor. Reconhecer os programas mais utilizados na 
atualidade, bem como suas origens e necessida-
des.Conhecer as funções reais das redes sociais, 
refletindo sobre o propósito e o que compartilhar, 
para que não seja um mecanismo de exposição 
negativa. Reproduzir formatação de textos, con-
figuração de páginas, imagem e tabela. Compre-
ender elaboração de um currículo.Identificar os 
programas que mais se utiliza em um ambiente 
coorporativo.

tudo, sobre sua própria condição de ser humano 
através de suas ações.
Refletir sobre sua participação com responsabi-
lidade nos eventos interpessoais e se reconhecer 
na vida social e cultural do outro, dentro e fora 
do mundo do trabalho. Transmitir e desenvolver 
consciência no jovem, para as principais noções 
básicas e fundamentais relativas à Ética no Tra-
balho.
Preparar e motivar os jovens na busca de melho-
rias contínuas no seu desempenho profissional. 
Estimular e desenvolver percepção de autocrítica, 
no que diz respeito às próprias atitudes, compor-
tamentos e julgamentos em relação às pessoas 
no mundo do trabalho e no campo pessoal;
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4. Oficina de Raciocínio Lógico 
Matemático:  tem como objetivo geral abor-
dar o significado de raciocínio lógico e aprimo-
rar a habilidade do cérebro em usar a lógica, 
respeitando regras, normas de diferentes pon-
tos de vista. Reforçar as noções básicas de ra-
ciocínio lógico e seus objetivos. Desenvolver o 
raciocínio lógico, leitura e interpretação, através 
de atividades prática. Reconhecer a importân-
cia da organização nas realizações de ativida-
des práticas. Identificar exercícios práticos de 
leitura e escrita do dia a dia que desenvolvem 
o cérebro. Reorganizar informações em deta-
lhes e transcrevê-las com linguagem própria. 
Desenvolver percepção em interpretações de 
imagens, observando detalhes em meio à visu-
alização do todo.Compreender que a paciência, 
visão observadora, atenção e concentração são 
fundamentais para o desenvolvimento mental 
saudável. Desenvolver percepção que as ex-
pressões numéricas participam constantemen-
te do cotidiano. Compreender que os cálculos 
matemáticos fazem parte em determinados se-
tores nas empresas.

5. Oficina de Técnicas Administrati-
vas:  tem como objetivo geral de se fazer com-
preender os conhecimentos básicos de uma 
estrutura organizacional, e como é fundamen-
tal para seu ingresso no mercado de trabalho. 
Identificar e distinguir a classificação econô-
mica e jurídica. Distinguir os tipos de socieda-
des.Reconhecer o que são fatores de produção. 
Identificar as diferenças entre empresas: priva-
das, públicas, mistas, autarquias organizações 
da sociedade civil. Entender onde essas em-
presas atuam, em quais setores e em que ati-
vidades; conhecer as rotinas dos departamen-
tos em uma empresa. Compreender os tipos e 
movimentos de organização de arquivos tanto 
físicos, como virtuais;Conhecer formulários e 
documentos utilizados nas empresas: para que 
servem e como devem ser preenchidos; iden-
tificar uma nota fiscal física e digital, duplica-
tas, recibos, protocolos, nota promissória, etc.
Compreender os procedimentos para um bom 
atendimento tanto pessoal, telefônico ou online 
e sua importância para comunicação empresa/
cliente no desenvolvimento da organização.

6. Oficina de Atitude Empreendedo-
ra: com objetivo geral desenvolver consciência 
sobre o que são atitudes empreendedoras e 
seus elementos para enriquecer a formação do 
jovem na empresa, escola e meio em que vive.
Refletir e compreender sobre o mundo do tra-
balho, assumindo uma postura empreendedora 
e futuramente aplicar quando surgirem opor-
tunidades na empresa. Desenvolver competên-
cias de tomada de decisão, traçar planos, supe-
rar obstáculos, ter iniciativa, assumir desafios.
Exigir qualidade estabelecendo metas para 
o seu projeto de vida. Construir estratégias 
para trabalhar em equipe. Identificar em ter-
mos pessoais áreas fortes e a desenvolver. Agir 
proativamente e responder positivamente às 
mudanças. Refletir sobre estratégias de estu-
dos comportamentais pessoais e profissionais. 
Identificar e desenvolver valores éticos: da mo-
ral, imoral, amoral. Desenvolver competências 
para atitude empreendedora.
Compreender a importância do networking 
através de suas referências pessoais, partindo 
dos contatos formados em sala com descrição 
de cada contato. Desenvolver atividade de auto-
conhecimento para empregabilidade.
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2.2
PROJETO DE VIDA
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PROJETO DE VIDA
Durante a formação socioeducativa para o mundo 
do trabalho todos os jovens atendidos elaboram o 
seu projeto de vida, dentro da oficina de atitude em-
preendedora. E o que é exatamente um projeto de 
vida? 
Projeto de vida é um processo de planejamento 
no qual os indivíduos se conhecem melhor, identi-
ficam seus potenciais, interesses e paixões e esta-
belecem estratégias e metas para alcançar os seus 
próprios objetivos e atingir a sua realização em to-
das as dimensões.
O Projeto de vida é uma ferramenta muito relevante 
para o desenvolvimento de qualquer ação para ati-
tude empreendedora de cada um, seja ele jovem ou 
não, e por isso é um exercício que deve ser feito e 
praticado por todos. Busca fazer com que se tenha 
uma visão diferenciada e esta pessoa se torne um 
ser humano melhor em todas as suas práticas.
Nos encontros iniciais da formação socioeducativa 
são discutidos aspectos conceituais e procedimen-
tais sobre essas ferramentas e sua importância 
para estruturação do plano de negócio pessoal.

Por conseguinte, é criado, na íntegra uma rede, 
onde são colocados insumos teóricos, orientações 
gerais e parcerias entre os educandos para ampliar 
os paradigmas no universo conceitual e qualificar os 
educandos para o mundo do trabalho.
No final da formação cada jovem apresenta o seu 
projeto de vida, cada turma escolhe os projetos que 
devem ser apresentados para os demais colegas e 
posteriormente são selecionados para serem apre-
sentados à uma banca de profissionais que irá esco-
lher os projetos que atenderam a todos os critérios de 
elaboração.

GANHADORAS
Manhã: Maria Eduarda Onelio (Turma A), tem o 
sonho de cursar Direito. 
Tarde: Mariana Rocha (Turma F), tem o sonho 
de ser Psicóloga e Terapeuta Holística.
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2.3
PALESTRAS/ATIVIDADES COMPLEMENTARES DA FORMAÇÃO
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Workshop – Direitos Humanos

A introdução do tema “direitos humanos” em 
qualquer atividade formativa, parte da compre-
ensão de que conhecer os direitos humanos é 
fundamental para o pleno desenvolvimento da 
pessoa, sua consciência, suas qualidades, ta-
lentos, inteligência, bem como de outras po-
tencialidades humanas seu objetivo é proteger 
e promover os valores mais essenciais da hu-
manidade. Podemos afirmar que sua negação 
é uma tragédia pessoal e social, favorecendo 
o surgimento da violência e o acirramento dos 
conflitos sociais, sendo uma das raízes mais 
profundas do subdesenvolvimento. Assim, 
a educação em direitos humanos de jovens, 
crianças e adolescentes pode ser considerada 
não só a garantia de um direito, o direito de 
conhecer os próprios direitos, mas um investi-
mento seguro para as novas gerações

Orientação sobre Educação 
Financeira

Tem como objetivo erradicar o pensamento 
que educação financeira é um privilégio ape-
nas das altas classes sociais, estimulando no 
jovem em situação de vulnerabilidade social 
a mudança na sua relação, e por consequên-
cia da sua família, com o dinheiro. Por meio 
de uma parceria com a Parceria BrasilPrev e 
a Trevisan Escola de Negócios, o CAMP Oeste 
apresenta as consequências do consumismo 
desenfreado e desnecessário frente aos bene-
fícios do planejamento financeiro estimulando 
no jovem a importância do poupar para a rea-
lização de seus projetos de vida, para isto, for-
nece os princípios para o consumo consciente, 
as noções de planejamento financeiro e orça-
mentário; auxilia na elaboração de planilha de 
controle de despesas; proporciona as noções 
de poupança; e conhecimento sobre investi-
mentos 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 in-
vestimento de seu dinheiro.

Sexualidade e Planejamento 
familiar

A sexualidade tem grande importância no desen-
volvimento e na vida psíquica das pessoas, nesse 
sentido, é entendida como algo inerente ao ser hu-
mano. 
O trabalho de orientação sexual contribui para 
a prevenção de problemas graves como o abuso 
sexual, as doenças sexualmente transmissíveis 
e a gravidez indesejada.  As informações corre-
tas aliadas ao trabalho de autoconhecimento e 
de reflexão sobre a própria sexualidade ampliam 
a consciência sobre os cuidados necessários para 
a prevenção desses problemas.Nesta ação com 
os jovens são abordados temas como o conhe-
cimento das características e transformações 
do próprio corpo e do outro sexo; o respeito às 
diferenças na relação com as pessoas de ambos 
os sexos; o conhecimento sobre as doenças se-
xualmente transmissíveis/AIDS e suas formas 
de prevenção; o aprendizado sobre a paternida-
de/maternidade responsável, os cuidados com a 
gravidez indesejável, dentre outros.A orientação 
à Saúde Sexual e Reprodutiva contribui para o 
bem-estar dos jovens na vivência de sua sexuali-
dade atual e futura.

Sorriso Jovem 

Tem por objetivo oferecer atendimento odonto-
lógico gratuito e preventivo bem como palestras 
educacionais aos jovens e familiares beneficiá-
rios da Formação Socioeducativa para o Mundo 
do Trabalho. Ocorre por meio de palestras para 
todos os jovens do programa, 12 palestras no 
ano, sendo uma para cada turma antes do início 
dos atendimentos, nas palestras são abordados 
temas como halitose, problemas gengivais, den-
tes sensíveis, cáries, placa bacteriana, inchaço, 
manchas e feridas na boca, aftas, herpes, leu-
coplasias, candidíase, fungos, hábitos pessoais 
de higiene e saúde, escovação, uso do fio dental, 
tratamentos dentais.Atendimento individual as 
terças e quintas feiras, com todos os jovens aten-
didos pela entidade, mediante hora marcada para 
análise das necessidades de tratamento e poste-
riormente início do tratamento.
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RUMO

Ação de orientação profissional que busca au-
xiliar o jovem a realizar uma escolha profissio-
nal consciente que possibilite a construção de 
novos projetos de vida respeitando suas pre-
ferências, integridade e autonomia. Por meio 
de uma pesquisa de interesse das profissões 
existentes no mercado e baseado nestas es-
colhas realizamos um workshop com profis-
sionais 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 ten-
dências do mercado.  Contamos com a partici-
pação voluntária dos membros de Rotary, cola-
boradores do CAMP e da comunidade.
O projeto acontece na entidade em três mo-
mentos, nos meses de abril, julho e novembro. 
As profissões mais escolhidas pelos jovens 
são: Administração, Engenharia, Medicina, Di-
reito, Psicologia, Publicidade e Propaganda, 
Veterinária, Tecnologia da Informação, Recur-
sos Humanos, Mecânica e Arquitetura.

Ciclo de Palestras da Polícia Militar

O CAMP Oeste compreende que segurança e 
cidadania são valores entrelaçados.  Não pode 
haver efetiva vigência da cidadania numa so-
ciedade que não proporcione segurança, pois 
esta é direito do cidadão, é requisito de exercí-
cio da cidadania. 
Este ciclo de palestras ministradas por oficiais 
da Polícia Militar pretende disseminar no jo-
vem o conceito de polícia enquanto agente de 
efetivação e garantias dos direitos fundamen-
tais 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 in-
gresso nas carreiras militares, a diferença en-
tre PM, Polícia Civil, Polícia Federal 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, prevenção ao uso de 
drogas, dentre outros.

Tampinha Legal

De iniciativa da indústria de transformação do 
plástico, o “Tampinha Legal" que foi lançado na 
segunda edição do Congresso Brasileiro do Plás-
tico (CBP) em out 2016, é o maior programa da in-
dústria de transformação do Plástico da América 
Latina. Pautados pela Economia Circular e unindo 
forças a tantas iniciativas existentes atualmente 
quanto ao destino adequado aos resíduos sólidos, 
de forma lúdica, alegre e interativa.
O CAMP Oeste aderiu a iniciativa no terceiro tri-
mestre de 2019, conscientizando por meio de 
gincanas os jovens e familiares atendidos pela 
instituição, da importância desta ação para a sus-
tentabilidade do planeta, motivamos por meio 
desta ação inovadora e de baixo custo, apresen-
tando-a como alternativa de solução para algu-
mas demandas atuais, contribuindo assim com o 
item 12 da agenda 2030 que tem como objetivo 
o Consumo e Produção Responsáveis, assegurar 
padrões de produção e de consumo sustentáveis.
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* ÍNDICE PAULISTA DE VULNERABILIDADE SOCIAL

3.0
MAPEAMENTO DO IPVS* DOS JOVENS ATENDIDOS
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A fim de garantir o atendimento as famílias em 
situação de vulnerabilidade social, o ingresso 
aos serviços prestados prevê comprovação de 
renda familiar e outros indicativos sociais que 
são analisados pela(o) assistente social da ins-
tituição. Esta análise social nos permite identi-
ficar além da renda familiar e renda per capita, 
identificar também situações de exposição a 
riscos sociais, ruptura de vínculos dos familia-
res do jovem, garantindo assim o atendimento 
ao público alvo.
Para atender este público temos que analisar 
a conjuntura social e familiar que estão inseri-
dos, oferecendo mecanismos que possibilitem 
o enfrentamento perante as consequências 
das situações que caracterizam as expressões 
da questão social (que seriam os enfrenta-
mentos das desigualdades sociais do sistema 
vigente). 

Para isto a instituição desenvolve diversas ações 
com temáticas diferenciadas que possibilitam a 
ampliação da visão do jovem enquanto ser social 
critico, inquisitivo e mutável. 
E ainda é certo afirmar que as relações nesse sis-
tema se dão não só pela renda prioritariamente, 
mas, como se relacionam no sistema no qual está 
inserido, ou seja, o quanto a dinâmica social pode 
influenciar no desenvolvimento econômico dentro 
das relações sociais e comunitárias.

42 187 40 10 4

283

Muita Alta 
Vulnerabilidade

Alta 
Vulnerabilidade

Média 
Vulnerabilidade

Baixa
Vulnerabilidade

Baixíssima
Vulnerabilidade

Total Geral

Mapeamento de Vulnerabilidade - 1º Trimestre de 2020 (Segundo IPVS)

81 184 56 18 13

352

Muita Alta 
Vulnerabilidade

Alta 
Vulnerabilidade

Média 
Vulnerabilidade

Baixa
Vulnerabilidade

Baixíssima
Vulnerabilidade

Total Geral

Mapeamento de Vulnerabilidade - 3º Trimestre de 2020 (Segundo IPVS)

Identifica-se que o perfil regional da entidade é 
composto majoritariamente por candidatos que 
residem em áreas de muito alta vulnerabilidade 
ou mais vulneráveis de acordo com Classificação 
do Índice de Vulnerabilidade Juvenil (IVJ), criado 
pela Fundação Seade.* ÍNDICE PAULISTA DE VULNERABILIDADE SOCIAL
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Renda até 
R$1000,00

58

47

59

119

283

Renda entre 
R$1000,00 

a R$1500,00

Renda entre 
R$1500,00 

a R$2000,00

Renda entre 
R$2000,00

a R$3500,00 
Total Geral

Renda Familiar - 1º Trimestre de 2020

Renda até 
R$1000,00

86
101

58

107

283

Renda entre 
R$1000,00 

a R$1500,00

Renda entre 
R$1500,00 

a R$2000,00

Renda de 
R$2000,00

a R$3500,00 
Total Geral

Renda Familiar - 3º Trimestre de 2020
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De R$ 0,00 a 
R$ 100,00

R$ 100,01 a 
R$ 200,00

R$ 200,01 a 
R$ 300,00

R$ 300,01 a 
R$ 400,00

R$ 400,01 a 
R$ 500,00

R$ 500,01 até 
R$ 1567,50

Total

17

12

35

46

28

145

283

Renda Per Capita - 1º Trimestre de 2020

De R$ 0,00 a 
R$ 100,00

R$ 100,01 a 
R$ 200,00

R$ 200,01 a 
R$ 300,00

R$ 300,01 a 
R$ 400,00

R$ 400,01 a 
R$ 500,00

R$ 500,01 até 
R$ 1567,50

Total

31

26

40

55

96

104

352

Renda Per Capita - 3º Trimestre de 2020
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15 anos

16 anos

17 anos

Total Geral

135

114

34

283

Faixa Etária - 1ºTrimestre de 2020

15 anos

16 anos

17 anos

Total Geral

141

115

96

352

Faixa Etária - 3ºTrimestre de 2020

176 107

Gênero - 1º Trimestre de 2020

206 146

Gênero - 3º Trimestre de 2020
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4.0
SOCIOAPRENDIZAGEM
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Socioaprendizagem - Integração ao Mun-
do do Trabalho – Por meio da Lei da Aprendiza-
gem, a entidade encaminha para o mercado de 
trabalho os jovens que participaram da forma-
ção socioeducativa ofertada pela entidade, con-
forme apresentado neste relatório no item 02, 
a organização vem atuando desde 2005 com a 
socioaprendizagem e assim possibilitando o in-
gresso no mercado formal de trabalho, na con-
dição de aprendiz, favorecendo a sua promoção 
e integração social. Também são ofertadas con-
dições para que o jovem se aproprie de outros 
espaços, conheça direitos e deveres para aces-
so às políticas públicas e trace em conjunto com 
a família e a comunidade, novas perspectivas de 
futuro, desta forma impulsiona o jovem rumo ao 
exercício pleno da cidadania e sua autonomia 
social. Atuamos em consonância com os planos 
governamentais, visando também a garantia de 
renda (também dando acesso às informações 
sobre as formas de benefícios eventuais ou de 
prestação continuada e, decisivamente, através 
da integração ao mundo do trabalho – 
Resolução 33/CNAS/2011).

OBJETIVO 
GERAL
Proporcionar uma formação dentro dos conceitos 
de aprendizagem profissional, Lei 10.097/2000 
com conteúdos teóricos e práticos que promo-
vam o desenvolvimento pessoal e profissional, 
para os jovens que participaram da formação 
socioeducativa para o mundo do trabalho, pos-
sibilitando o ingresso no mercado formal de tra-
balho, na condição de aprendiz, favorecendo a 
sua promoção e integração social.

METODOLOGIA
A socioaprendizagem é realizada com base na 
Lei 12.097/2000 e portarias, a entidade também 
se baseia na Resolução CNAS 33/2011 e nota 
técnica 02/2017/DRSP/SNAS/MDSA, as ativida-
des são desenvolvidas aos atendidos por módu-
los, tendo os módulos básicos exigidos pelo Mi-
nistério da Economia e os módulos específicos 
de cada cargo que o jovem irá atuar, de acordo 
com o CBO do seu contrato. A entidade possui 
capacidade para atender 240 jovens por dia na 
formação teórica, atualmente possui 5 cursos 
vigentes e em desenvolvimento que são:

O programa é desenvolvido em 11 meses ou 15 
meses. O aprendiz cumpre jornada de trabalho 
de 6 (seis) horas diárias ou 4 (quatro) horas de 
atividades, sendo 4 (quatro) dias da semana na 
empresa e 1(um) dia na entidade, a fim de com-
plementar a carga horária teórica o jovem com-
parece mais dois dias no mês no total de 6(seis) 
horas na instituição formadora. 
A entidade possui a formação teórica de segunda 
a sexta, sendo possível as empresas parceiras 
escolher qual dia o jovem virá para a entidade.

APRENDIZ ASSISTENTE 
ADMINISTRATIVO

APRENDIZ DE 
CONTABILIDADE

APRENDIZ DE ESTOQUE

APRENDIZ DE MECÂNICA

APRENDIZ DE LOGÍSTICA
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OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS

 • Atuar junto as empresas parceiras, 
realizando acompanhamento para possibilitar 
a permanência do jovem no mercado de traba-
lho após o término de seu contrato.
 • Realizar acompanhamento de faltas 
no programa para evitar o desligamento ante-
cipado.
 • Acompanhar o desempenho escolar 
do jovem aprendiz.

 • Trabalhar temáticas da juventude 
com os jovens e suas famílias.

PÚBLICO ALVO
Jovens de ambos os sexos com idade entre 15 
a 17 anos e 11 meses, que estejam em situa-
ção de vulnerabilidade e risco social, atendidos 
pela organização na Formação Socioeducativa.

FORMA DE 
ACESSO

Jovens atendidos pela entidade na formação 
socioeducativa estão aptos a participarem da 
socioaprendizagem, também, jovens indicados 
pelas empresas parceiras, devendo este indi-
cado passar pelo processo de análise social.

NÚMERO DE 
ATENDIDOS
Foram atendidos 332 jovens na socioapren-
dizagem. A entidade possui capacidade para 
atendimento de 1600 jovens ativos.
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5.0
RECURSOS HUMANOS E ARTICULAÇÃO COM A REDE
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INTERLOCUÇÃO 
COM CRAS E CREAS/
PARTICIPAÇÃO NO 
CONTROLE SOCIAL
Por intermédio da equipe técnica da entidade 
é realizada a articulação com o CRAS e CREAS 
dos bairros próximos a organização como por 
exemplo: Lapa ao qual somos referenciados, 
Pirituba, Perus, Freguesia do Ó, entre outros, 
para divulgação e encaminhamento de jovens 
e suas famílias. 
A entidade tem participação ativa no fórum 
de erradicação do trabalho infantil, visando a 
empregabilidade formal deste jovem, realiza o 
contrarrerefenciamento ao CRAS e CREAS do 
jovem atendido, encaminhamentos ao Conse-
lho Tutelar e outros serviços da rede quando 
identificada a necessidade pela equipe técnica.

QUANTIDADE / 
FUNÇÃO

FORMAÇÃO VÍNCULO NÍVEL DE 
ESCOLARIDADE

CARGA HORÁRIA
(SEMANAL)

1 - Assistente Social
4 - Aux. de Serviços Gerais
1 - Auxiliar de Manutencao

1 - Coordenador de Operações
1 - Coordenador Geral

1 – Coordenador de Educ. Social
9 - Educador (a) Social 

1 - Estagiaria de Serviço Social
3 – Porteiro

1 - Psicóloga
1 – Analista de RH

1 – Assistente de RH
1 – Analisa Financeiro

2 - Assistente Administrativo
1 - Estagiária de Comunicação

2-  Auxiliar Administrativo
1– Mobilizador de Recursos

1 - Estagiaria de RH

Serviço social
Ensino médio
Ensino médio
Administração
Administração
Serviço social

Pedagogia e afins
Serviço social 
Ensino médio

Psicologia
Recursos humanos
Recursos humanos

Administração 
Ensino médio
Web designer
Ensino médio

Markenting e afins
Recursos humanos

CLT
CLT
CLT
CLT
CLT
CLT
CLT

CONTRATO
CLT
CLT
CLT
CLT
CLT
CLT

CONTRATO
CLT
CLT

CONTRATO

SUPERIOR COMPLETO
ENSINO MÈDIO
ENSINO MÉDIO

SUPERIOR COMPLETO
SUPERIOR COMPLETO
SUPERIOR COMPLETO
SUPERIOR COMPLETO
CURSANDO SUPERIOR 

ENSINO MÉDIO
SUPERIOR COMPLETO
SUPERIOR COMPLETO
SUPERIOR CURSANDO
SUPERIOR COMPLETO

ENSINO MÉDIO
SUPERIOR CURSANDO

ENSINO MÉDIO
SUPERIOR COMPLETO
SUPERIOR CURSANDO

30
44
44
44
44
44
44
30
44
40
44
44
44
44
30
44
44
30

QUADRO DE RECURSOS HUMANOS 
DA ENTIDADE

A diretoria da entidade considera extremamente 
importante a participação ade sua equipe no con-
trole social do SUAS, e para que isto ocorra parti-
cipa ativamente das plenárias e conferências dos 
conselhos deliberativos da política de assistência 
social no município de São Paulo. Em 2016 a Enti-
dade concorreu e foi eleita como suplente no seg-
mento de entidades de assistência social no CO-
MAS – Conselho Municipal de Assistência Social, 
em 2018 foi reeleita, porém, para esta nova gestão 
conquistou a vaga de titular, para o mandato de 
2018 a 2020. Durante este período ocorreram im-
portantes deliberações e enfrentamentos contra 
propostas de enfraquecimento do SUAS, sendo 
estas de extrema importância para a manutenção 
da política de assistência social.
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6.0
RESULTADOS OBTIDOS
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1328 
Jovens encaminhados para entrevistas.

332 
Jovens alocados no mercado formal de traba-
lho. Uma redução de 51,60% de vagas compa-
rando com o ano anterior.

O acompanhamento realizado pela equipe 
multidisciplinar conseguiu reverter 69% de 
solicitações de desligamento antecipado do 
jovem aprendiz, onde a empresa solicitava o 
desligamento antecipado justificando que o 
jovem não havia se adaptado.

Dos jovens alocados no ambiente profissional 

em 2020, 176 são meninas e 156 
são meninos.

639 
Jovens atendidos em 2020 na Formação Socioe-
ducativa para o Mundo do Trabalho. 
Devido a pandemia do Corona Vírus, atendemos 
somente duas turmas no ano de 2020.

190 
Que não concluíram a formação, um aumento de 
104,30% com relação ao ano anterior. Atribuímos 
este resultado as atividades virtuais e todas as im-
plicações advindas da pandemia do corona vírus.

720 
Usuários foram entrevistados pelo serviço social.

21
Atendimentos realizados pela equipe técnica.

12 
Atendimentos em grupos com o propósito de es-
timular e fortalecer a autoestima dos jovens além 
de favorecer o fortalecimento das relações inter-
pessoais, estimulando a fluidez do trabalho em 
equipe, promovendo um ambiente de descontra-
ção e aprendizado.

25 
Orientações e Atendimentos aos Pais e Respon-
sáveis: orientação quanto os PTR (programa de 
transferência de renda) benefícios eventuais e te-
máticas da juventude.

09 Contrarrerefenciamento ao CRAS/CREAS e 
ou Conselho Tutelar.

08 
Palestras sobre desenvolvimento pessoal e pro-
fissional: Visou o desenvolvimento de competên-
cias e habilidades que levam os jovens e fami-
liares a buscar novas soluções para responder a 
diferentes desafios em sua vida pessoal e profis-
sional, exercendo criticamente a cidadania e atu-
ando com proficiência no ambiente profissional.

110 
Entregas de cestas básicas no período da pande-
mia, o que consideramos como benefício eventual 
e emergencial. 

RESULTADOS 
OBTIDOS COM A 
ATIVIDADE DE 
SOCIOAPRENDI-
ZAGEM

RESULTADOS 
OBTIDOS COM A 
ATIVIDADE DA 
FORMAÇÃO SO-
CIOEDUCATIVA
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7.0
PARCEIROS
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A entidade encerrou o ano de 2020 com 92 
empresas parceiras uma redução de 39,86% 
de empresas, comparado com o ano anterior. 
Possuímos parceria com a FEBRAEDA – Fe-
deração Brasileira de Associações Socioedu-
cacionais de Adolescentes, entidade que atua 
no assessoramento técnico. Gostaríamos 
também de destacar, a parceria com o Colégio 
DECERTO que nos auxilia no desenvolvimen-
to da escrita dos jovens, e da escola de inglês 
Everyone que está conosco ofertando conheci-
mento em inglês para atendimento ao cliente 
e desenvoltura na comunicação.

PARCEIROS
2020

ORIGEM DOS 
RECURSOS FI-
NANCEIROS: 
FORMAÇÃO SO-
CIOEDUCATIVA

As ações são desenvolvidas com os recursos 
advindos do programa de aprendizagem que a 
entidade oferta. O custeio cobrado das empre-
sas é o que mantem as atividades da formação 
socioeducativa para o mundo do trabalho.

• Oferta gratuita: O CAMP Oeste oferece 
todos os serviços aos usuários integral-
mente de forma gratuita, não sendo 
cobrado nenhuma mensalidade ou contribui-
ção do usuário e ou sua família.

ORIGEM DOS RE-
CURSOS FINAN-
CEIROS: SOCIOA-
PRENDIZAGEM

Ao firmarmos parceria com uma empresa para o 
desenvolvimento do programa de socioaprendiza-
gem cobramos uma contribuição institucional e 
está é que mantém o desenvolvimento integral da 
formação socioeducativa, as despesas com o 
programa de aprendizagem e administração 
da entidade.
 
•Oferta gratuita: O CAMP Oeste oferece todos 
os serviços aos usuários integralmente de forma 
gratuita, não sendo cobrado nenhuma mensali-
dade ou contribuição do usuário e ou sua família.

• Repasse da bolsa do aprendiz: O CAMP 
Oeste atua nas duas modalidades, registrando o 
jovem ou o registro sendo efetuado pela empresa 
parceira. Sendo assim, o repasse pode ser rea-
lizado tanto pela entidade quanto pela empresa 
parceira.
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8.0
DIRETORIA/ EQUIPE 2020
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MEMBROS DA DIRETORIA

PRESIDENTE:
 Roberto Uria Mendéz

VICE - PRESIDENTE:
 João Tolentino Leite

1º SECRETÁRIO:
 Ulysses Gomes Ribeiro

2º SECRETÁRIO:
 Mário Sergio Mendes Cardoso

1º TESOUREIRO:
 Victorio Faé Neto

2º TESOUREIRO:
 Arildo Silva de Oliveira

DIRETOR SOCIAL:
 Renato Santana

DIRETOR DE 
PATRIMÔNIO:
 Mario Rubens Klein

CONSELHO FISCAL:
 Titulares:

 Claudia Albino de Souza Checoli
 Luci Godas Ferreira
 Clayton Lugarini de Andrade 

 Suplentes:
 Alberto C. G. Calastretti
 Reinaldo Holdschip 
 Vinicius da Rosa Lima 

CONSELHO 
DELIBERATIVO:
 Titulares:

 Lourival Bogolenta
 Alexandre Machado B. de Castro
 Lídice S. de Gamboggi
 Alexandre Moreno Barrot

 Suplentes:
 Carlos Roberto Zorzella
 Marcelo Nelken
 Ricardo Airut Fradas 
 Carla Bimbo Lungov
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EQUIPE CAMP OESTE 2020

ALEXANDRE PEREIRA NORMANDIA
ALINE CRISTINA ALVES
ALLISA SUELEN DE SOUZA MASCARENHAS
ANA DE PAULA VIEIRA
ANGELICA MARINHO DA SILVA
BEATRIZ CARVALHO SILVA
BEATRIZ VENANCIO DA SILVA CHAGAS
CAROLINE BAPTISTA DO NASCIMENTO
CEZAR DA SILVA COSTA
DAMARIS LACERDA ABREU
EDILENE DUTRA FERREIRA
FELIPE FERNANDES SILVA
FELIPE RODRIGUES CARLOS
FERNANDA BARBOSA RAMALHO
FLAVIO HENRIQUE DE SOUZA
HENRIQUE LOURENCO QUIRINO
INGRID SANTOS FERREIRA
JAKELINE SOBRADO PEREIRA DA SILVA
JERONIMO GREGORIO FRAZAO NETO
JOAO HENRIQUE BAPTISTA LEME
JOAO VICTOR ALVES DUTRA
LETICIA GOMES FEREZIN DE SOUZA
LETICIA SALGADO SILVA
LUIS DA SILVA CAVIQUIOLE
MARIA JOSE ARAUJO GALVAO SILVA
NANCI FURTADO
NELSON MOURA BARBOSA
PALOMA BARRIOS DE LACERDA
RITA DE CASSIA VARCONTE ILACI
SERGIO ROBERTO DA SILVA
WAGNER CASSIO RAMOS
WILLIANS FERREIRA NEVES
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