
 
8ª EDIÇÃO DO CAIOBA SOCCER CAMP CHEGA A SÃO PAULO E CONTA COM O PATROCÍNIO DA SEMP TCL 
Incentivadora do esporte, marca se une ao evento para proporcionar às crianças as melhores experiências 

 

 
Caio Ribeiro promove a 8ª edição do Caioba Soccer Camp com patrocínio da SEMP TCL (foto: arquivo) 

 
De 30 de agosto a 1° de setembro, Mogi das Cruzes recebe a criançada no resort Club Med Lake Paradise para uma 

experiência inesquecível. Na 8ª edição do Caioba Soccer Camp, a escolinha de futebol do ex-jogador e comentarista 

Caio Ribeiro, meninas e meninos de 5 a 13 anos podem se aventurar dentro do esporte e aprender ao lado de grandes 

craques do futebol brasileiro.  

 
Constante apoiadora do esporte brasileiro, a SEMP TCL, parceira do evento, contribui para que a experiência seja ainda 

mais proveitosa. Com um estande montado, a marca tem duas ativações de realidade virtual, onde os pequenos atletas 

poderão brincar de chute a gol e de ser juiz. “A empresa acredita que o esporte atrelado à educação é a chave para o 

desenvolvimento de pessoas mais responsáveis com suas ações na sociedade”, declara Patricia Vital, head de 

Marketing da SEMP TCL.  

 
“Já somos a marca de TV que cresce mais rápido no mundo, atribuímos esse sucesso não só ao design, tecnologia e 

qualidade superiores dos nossos produtos, mas também a nossa conexão com o esporte que nos aproxima de uma 



das emoções mais fortes e genuínas dos consumidores. Ter a oportunidade de nos unirmos a esse projeto foi muito 

inspirador e nos motiva a continuar investindo e criando inovações para o esporte.”, comemora Patricia. 

 
Além de ser um acampamento esportivo, o Caioba SC proporciona brincadeiras, aulas mediadas por jogadores 

profissionais e as crianças desenvolvem a importância do trabalho em equipe. Todas essas ações acontecem em um 

ambiente seguro e com opções de lazer. Os pais, por sua vez, poderão curtir todas as atividades que o clube oferece, 

enquanto seus filhos brincam e aprendem.  

 
Ainda em setembro, entre os dias 13 e 15, o evento acontecerá pela segunda vez no resort. As inscrições para o Caioba 

Soccer Camp devem ser feitas com antecedência através do site: http://caiobasoccercamp.com.br/.  

 
Sobre a SEMP TCL 
A SEMP TCL é uma empresa pioneira no mercado brasileiro de eletroeletrônicos, construindo, desde 1942, uma 
trajetória de 77 anos de incessante inovação. Foi a responsável pela fabricação dos primeiros aparelhos de TV e de 
rádio no Brasil. Em julho de 2016, a SEMP reescreve sua história, com a multinacional chinesa TCL Corporation. Inicia-
se uma nova Joint Venture, agora com o gigante chinês, que é o segundo maior fabricante de televisores do mundo e 
o quinto maior fabricante mundial de painéis de LCD, passando a empresa a se chamar SEMP TCL e a oferecer ao 
mercado brasileiro três grandes marcas: SEMP, TCL e TOSHIBA. No início de 2018, a empresa anuncia a compra da TCL 
Communication Technology, com as marcas Alcatel e Blackberry. Já em 2019, consolida sua parceria de maior 
relevância no âmbito esportivo, após a união com a CBF para patrocínio da Seleção Brasileira de Futebol. Sua ousadia 
e solidez fazem da SEMP TCL uma das marcas mais confiáveis e respeitadas do Brasil, sempre apresentando alta 
tecnologia e proporcionando a melhor experiência aos consumidores. Para mais informações, acesse 
www.semptcl.com.br. 
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