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Agenda 2016/2017
21/11 - Início das Turmas 167ª e 168ª
Masculinas e 136ª e 137ª Femininas.
30/11 - Apresentação do Trabalho com
o tema «Preconceito».
21/12 - Festa de Confraternização
09, 12, 16, 19 e 23/01 - Palestra do
Procon - Tema Orientação Financeira
e Direitos básicos do consumidor.
03/02 - Solenidade de Premiação
das atividades culturais e esportivas
desenvolvidas durante o curso.
09/02 - Formatura das turmas166ª
Masculinas e 135ª Feminina.
18/02 - Projeto Ryla

Passeio ao Cinemark

Conhecendo a Cooperativa «Recifavela»

A Recifavela tem como objetivo dar uma solução na coleta seletiva na região de Vila
Prudente gerando renda aos cooperados.
A cooperativa nasceu no momento de crise no mercado de reciclagem.
Tivemos como proposta apresentar como é feito o trabalho de reciclagem da nossa
região aos nossos jovens, pois a cooperativa tem assessoria técnica de vérios órgãos
de ensino que proporcionam treinamento, cursos de aperfeiçoamento técnico,
obedecendo a critérios e padrões definidos para checar e avaliar a produção e
remuneração dos cooperados.
Pela sua excelência de trabalho, está sendo muito bem avaliada junto a PMSP, sendo
considerado cooperativa exemplo.
A visita dos jvens a cooperativa rendeu trabalhos e tema do nosso concurso literário.

A trajetória de uma apresentação

Os ganhadores dos trabalhos
apresentados sobre preconceito
e reciclagem foram a sessão de
cinema.

Cursos
O Sescon-Solidário é um
programa que cria projetos
para a redução das desigualdades sociais dando
apoio entre outras causas
a educação e ao trabalho.
Em parceria com a Legião
Mirim, A ação «Desenhando
o Futuro», é uma das atividades implementadas e
desenvolvidas pelo Programa
SESCON SOLIDÁRIO
e
constitui-se no desenvolvimento de parceria com as
entidades de cursos de
qualificação profissional para
jovens.
Parceiros
RCSP Alto da Mooca
RCSP Vila Alpina
RCSP Vila Prudente

É realizado na Legião Mirim o trabalho com o tema
«Preconceito», onde as turmas são orientadas pelo
instrutor Anderson.
No processo os legionários são influenciados a
transmitir conscientização, informação e reflexão
de cada assunto proposto.
O trabalho em si nos proporciona tanto evolução
pessoal quanto profissional, perda de timidez,
aprimoramento na postura de uma apresentação,
trabalho em equipe e o principal a reflexão quanto
ao ato preconceituoso é prejudicial a sociedade e para si próprio.
Em suma todo o processo foi de grande valia, para os apresentadores e acreditamos que
para os telespectadores. Que seja a primeira de muitas experiências boas e qualificatórias
que todos nós tivemos e teremos ao longo de nossa jornada profissional.
Joice Coelho, Larissa Pereira, Camila Amaral e Desirée Aghata (Turma 134ª)

LEGIÃO MIRIM CERTIFICA MAIS 160 JOVENS APTOS A
INGRESSAREM NO MERCADO DE TRABALHO
Aconteceu dia 10.11 a formatura das turmas 164ª e 165ª Masculinas e 133ª, 134ª e
Integral II Femininas. Mais 160 jovens concluíram o curso de Qualificação Profissional e estão prontos para dar início a sua experiência como aprendiz no mercado
de Trabalho. Parabéns a todos os formandos que se dedicaram e chegaram ao
final dessa etapa.

A formatura teve como paraninfos Sra.Maria Inêz Rolim companheira do RCSP Vila
Alpina e o Sr. Severino Patrício da Silva, Presidente do RCSP Vila Prudente.

PROGRAMA DE PALESTRAS
O palestrante FELIPE ANDUEZA PAULLELLI tem experiência na área de Ciências Ambientais, com
ênfase em Ecologia, Educação Ambiental atuando principalmente no tema GESTÃO AMBIENTAL e
Responsabilidade Social. Tratou de assuntos pertinentes ao meio ambiente, dando ênfase às
profissões ligadas ao tema.
A Fundação PROCON/SP, também em parceria com a Legião Mirim, através da Diretoria de Estudos
e Pesquisas encaminha palestrante definido de acordo com o perfil dos nossos usuários para ministrar
palestra de Educação Financeira.

ENCONTRO MARCADO COM A FAMÍLIA
Contamos com a presença de nosso voluntário
ACÁCIO ABRUNHOSA que desenvolve temas
pertinentes à adolescência e a relação pais e filhos
A importância do estudo e da leitura para um bom
desenvolvimento do adolescente que futuramente
se transformará em um adulto mais seguro de si,
mais apto a enfrentar obstáculos que porventura a
vida lhe proporcionar e mais críticos frente à
sociedade a qual se encontra inserido.
O incentivo é a mola-mestra de toda e qualquer atividade enquanto seres sociais. Diante disso, torna-se
imprescindível que os pais estejam sempre proporcionando atitudes que revelam bons exemplos, pois
os filhos costumam se espelhar nos moldes apreendidos e colocá-los em prática. Portanto não resolve
apenas orientá-los, sendo necessário que haja uma completa interação em meio a esta tão importante
relação.
O desfecho da palestra foi com o cuidado que os pais tem que ter com os filhos, pois alguns pais tem
tanto amor, que ficam cegos de paixão, e assim sem perceber, se tornam incapazes de concretizar
atitudes necessárias à formação de cidadãos éticos e produtivos.

Depoimento de Érica Carvalho - Turma 96ª Feminina 2009/2010
Em 2010 a Legião Mirim foi fundamental para o meu sucesso, porque eu tive
a oportunidade de aprender diversas rotinas administrativas e também fui
encaminhada a ingressar no meu 1º emprego, no qual trabalho até hoje.Entrei
como jovem aprendiz, depois fui efetivada como funcionária «CLT», com o
aprendizado e reconhecimento fui promovida a assistente da gestão de qualidade, onde sou responsável por toda organização ligada a ISO 9001 da
empresa.
Esse ingresso ao meu 1º emprego me ajudou a definir minha carreira,
onde curso o último ano da faculdade de Administração e depois pretendo
dar continuidade em uma pós graduação em Gestão.
Eu incentivo todos os jovens a cursar e agarrar essa oportunidade profissional,
pois amo o que faço, e tudo isso éfruto do que semeei da Legião Mirim em
minha carreira!
Sou grata a todos os Instrutores que me ajudaram a se tornar a profissional que sou. Obrigada!
Érica de Carvalho Santos - Turma 96ª Feminina Nov/2009 à Mai/2010.

FESTA DA PRIMAVERA
A festa da primavera encerrou a semana destinada à semana
da primavera, onde tratamos de temas pertinentes a ecologia,
reciclagem e meio ambiente.
Os jovens desenvolveram o Show de Talentos, com apresentação de teatro, música e dança.

EXPOSIÇÃO
DESIGNER

Promovida pela SAMDS em parceria com a Ong União Popular de Mulheres
de Campo Limpo e adjacências.
As oficinas expositivas utilizaram como
metodologia recortes e colagens. Foram
disponibilizadas para essa oficina 30
vagas para região de Vila Prudente e
Sapopemba. Essas oficinas tem por
objetivo promover o desenvolvimento
local e o empoderamento de jovens em
situação de vulnerabilidade, a partir da
inclusão socioeconômica com base dos
princípios da economia solidária.

Visita ao CIENTEC
Parque de Ciência e Tecnologia da USP

Promove o reconhecimento, a valorização e a
preservação do patrimônio cultural científico da
Universidade de São Paulo, por meio da
articulação entre sociedade, cultura, ciência e
tecnologia, garantindo acessibilidade e
sustentabilidade ambiental.

SESCON - SP
No dia 09/11/2016 aconteceu mais uma
formatura do SESCON em parceria com a
Legião Mirim, dos cursos de Escrita Fiscal e
Departamento de Pessoal em sua sede na
Avenida Tiradentes.

Inclusão Digital da 3ª Idade
Concluíram no dia 26/10/2016 a 5ª Turma do
curso de Inclusão Digital da 3ª Idade. Foram 20
formandos que após 08 meses de curso
obtiveram grande conhecimento na área de
informática.

IV FEIRA DE CIÊNCIAS, SAÚDE E TECNOLOGIA
A Feira de Ciências incentiva e desperta a curiosidade científica dos jovens, sendo um instrumento de
construção e reconstrução de conhecimento e com orientação dos nossos instrutores eles desenvolvem
o espírito pesquisador.

A melhor forma de aprender é fazendo. Partindo desse
princípio, surge a necessidade de registrar através de
«projetos científicos». Para realizar um experimento o
legionários precisa se organizar, observar, pesquisar,
investigar e validar resultados das fases do experimento.
As exposições que são realizadas no evento, quando
consideradas interessantes pelos seus expectadores,
estimulam a troca de conhecimentos, promove o
desenvolvimento da criatividade e da capacidade
inventiva e investigativa, nos jovens despertando
vocações e incentivo a pesquisa, tanto para profissionais
da área científica quanto para as demais profissões
menos especializadas que sempre encontram alguma
coisa de interessante para enriquecer seu conhecimento.

Além de todo conhecimento a apresentação dos trabalhos por meio da produção científica dos nossos
legionários, fortalecem vínculos entre a Legião Mirim e as escola da região e a comunidade.

Projeto RYLA

O Ryla é um programa estruturado do
Rotary Club que tem como finalidade
identificar jovens da comunidade com
potencial de liderança e dar o treinamento para que se desenvolvam
plenamente como líderes.
O programa é desenvolvido por uma
equipe de rotarianos voluntários que ao
longo do ano rotário treina, aproximadamente 1000 jovens, em seminários
realizados em diversas regiões
da Grande São Paulo.
A identificação do público-alvo é feita junto a escolas públicas, mediante indicação de professores e são
priorizados todos os jovens atendidos pela Legião Mirim, uma vez que o Rotary é um de nossos
mantenedores.
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