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Surge um Jornal 
Apesar da grande colaboração que 

o "CAMPS" recebe dos jornais locais,

"CIDADE DE SANTOS" e "A TRIBUNA",

existem muitos acontecimentos que pre

cisam de divulgação constante. Nós,

Patrulheiros, de comum acordo com o

"CAMPS", resolvemos fazer o nosso jor

nalzinho, que além das notícias que nos

interessam diretamente, também servira

como um órgão informativo aos colabo

radores do "CAMPS".

Governador recebe 

P atrulheiros 

Assim, inicialmente, estaremos com 

vocês uma vez por mês e se possível, num 

futuro bem próximo, quinzenalmente. E 

você, companheiro, não esqueça de cola

borar conosco, lendo, divulgando e escre-

vendo. Sempre Alerta, amigo! 
-

JAIRTON FLÁVIO SEIXAS 

PATRULHETRO NR 1109 

No dia 15 de Fevereiro de 1974, o Go

vernador Laudo Natal recebeu a Diretoria 

do 11 CAMPS" e uma comissão de Patru

lheiros que entregaram no Palácio Ban

deirantes o Título de Sócio Benemérito. 

CANTINHO DO PRESIDENTE 

Sr. Colaborador: 

Pela primeira vez temos a honra de nos dirigir especial
mente a você, colaborador, que recebe na sua empresa ou es
critório um menor Patrulheiro, É em razão da sua colaboração 
que a nossa Entidade existe e sobrevive. Entretanto, temos a 
certeza que você ainda não nos conhece em detalhes, não sabe 
tudo que se faz para que se forme um Patrulheiro a seu serviço. 

Portanto, amigo, este primeiro número do nosso jornalzi
nho é dedicado a você. Hoje, só lhe pedimos uma coisa: 

"SEJA AMIGO, LENDO COM TODA ATENÇÃO ESTE 
PRIMEIRO NÚMERO DE "0 AMIGO''. 

Pr"of. João Per'elra dos Santos Netto 

Laudo Natal ficou emo-

cionado e surpreso com o 

grande número de Patrulhei

ros existentes em Santos e 

em todo Brasi l, Na foto 

acima o Governador, o Se

cretário da Promoção,  o 

Dr. José Roberto Pedro dos 

Santos, Diretor da Divisão 

do Litoral, o Prof, João Pe

reira dos Santos Netto, nosso 

Presidente e os companhei

ros que nos representam. 
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