É NOTÍCIA- Nº29 - 2014

MENSAGEM DO PRESIDENTE

Os leitores atentos irão verificar que o conteúdo a
seguir diz respeito diretamente à adequação das
entidades em implantação e acompanhamento dos
programas de aprendizagem, bem como também dos
serviços e ações socioassistenciais e socioeducativas.
Focamos ainda com respeito às orientações jurídicas e
esclarecimentos quanto à legislação pertinente ao
terceiro setor, além de muitas outras notícias sobre as
realizações junto aos nossos parceiros e o que eles
podem colaborar junto à nossa federação.

Queridos Companheiros e Amigos.
Nosso Boletim está repleto de notícias e informações
pertinentes a todos os nossos filiados e demais
interessados na condução das nossas entidades que
militam na socioaprendizagem.
Nosso trabalho tem sido sempre de assessoramento,
apoio e orientação técnica aos nossos parceiros, os
quais significam para a FEBRAEDA sua razão de existir e
a tornam forte representante junto aos poderes
constituídos. Somente com a participação e a coesão
das entidades é que teremos uma federação forte e
atuante.
Dessa forma nossa pequena, mas atuante estrutura de
RH, procura sempre o direcionamento das entidades no
aprimoramento de suas ações na área de assistência
social e da socioaprendizagem.

Lembro sempre a todos que a federação somos todos
nós, que a participação e o comprometimento de todos
é que a torna importante e que precisamos sempre
buscar novos adeptos para que nossa capilaridade seja
cada vez maior e, portanto, tenha maior influência em
todas as suas ações.
Participem, enviem-nos sugestões, colaborando com os
nossos objetivos em podermos prestar sempre mais em
termos de assessoria e serviços. Breve estaremos
formatando nosso Planejamento com a participação de
todos. Até Breve.

Saudações a todos.

Silvio José Marola
Presidente
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EVENTOS DO SEMESTRE

ASSEMBLEIA EM ABRIL PARA OS DIRIGENTES E OFICINA DE TRABALHO
TÉCNICOS DAS ENTIDADES.

EM MAIO PARA OS

Estamos em tratativas com Institutos e profissionais da
área da Assistência Social, e outras, afins com a nossa
ação, no intuito de proporcionar encontros regionais
aos dirigentes e/ou técnicos das entidades filiadas, e
momentos de reflexão e formação.

Em 24 de abril, acontecerá a Assembleia Geral Ordinária
da FEBRAEDA na sede do CAP-Valinhos, oportunidade
em que serão apresentados os trabalhos desenvolvidos
no exercício de 2013, e analisado o movimento
financeiro do mesmo período.

Estamos analisando a documentação e os
relatórios/estatísticas enviados pelas entidades em
2013/2014 no sentido de realizar um diagnóstico para
subsidiar tanto as oficinas pretendidas quanto o
planejamento estratégico da FEBRAEDA.

Em 26 de maio, acontecerá a “Oficina de Trabalho

Sobre a Metodologia da Socioaprendizagem” em
São Paulo (local a confirmar), com a Profa. Maria Cecília
Ziliotto, que terá inscrições limitadas para os técnicos
das entidades.
Aguardem o convite oficial e se inscrevam!

Atenção para o 2º semestre:
A FEBRAEDA completará 10 anos de fundação no mês de outubro/2014
e pretendemos comemorar no “Encontro Nacional de Dirigentes e
Técnicos “ que será realizado na cidade de Araras, com a AEHDA –Araras
como anfitriã. Desde já estamos gratos ao querido companheiro
Fernando Fernandes Leite.
Agendem os dias 23 e 24/10.
Contamos com a participação de todos os filiados.
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NOTÍCIAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

COMAS-SP

CONSEAS-SP

ACOMPANHANDO A INSCRIÇÃO DAS ENTIDADES
DE JANEIRO A MARÇO DE 2014.

ACOMPANHANDO AS REUNIÕES PLENÁRIAS, DAS
COMISSÕES E DO PROCESSO ELEITORAL 2014.

Nos dias 22, 28 e 31 de janeiro nossa Assistente Social
Silvia Coviello participou das reuniões junto ao COMASSP
sendo,
na
primeira
reunião,
debatido
especificamente, o trabalho das entidades de
“aprendizagem” e “assessoramento”.

Nossa técnica Silvia Coviello, representando como
voluntária o CAAP’ASA, tem participado ativamente das
reuniões e reflexões do CONSEAS-SP em 04/02, 10 e
25/03.

Nas reuniões subsequentes, infelizmente, tivemos a
notícia do indeferimento da inscrição de 2 (duas) de
nossas filiadas, consideradas por aquele Conselho no
“âmbito da educação”.
Até o momento, e das entidades em análise, a única que
obteve a inscrição “deferida” foi o NURAP (Brooklim).
Outras deverão receber visita técnica para nova
avaliação.
Vamos acompanhar o recurso e a análise das demais.

Em 12/03, aconteceu a eleição dos conselheiros da
sociedade civil para o CONSEAS-SP, sendo eleitos os
seguintes em cada segmento:

Entidades de Assistência Social I:
Titular
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Franca;
Cristiany de Castro.
1º.Suplente
Fundação Dorina Nowil para Cegos; Gil Roberto Xandó
Baptista.
2º.Suplente
Associação Casa Branquense de Combate ao Câncer
“Carmem Prudente”; Adriana Aparecida da Silva Vieira.

Categoria dos Profissionais de Assistência Social:
Titular
Conselho Regional de Psicologia; Rita de Cássia Oliveira
Assunção.

Área Jurídica:
Titular
Ordem dos Advogados do Brasil – Secção de São Paulo;
Dra. Ana Carolina Barros Pinheiro Carrenho.
No segmento “Universidades e Institutos de estudos de
pesquisa”, não houve candidatos.

A Dra. Nicole Holdemaker, Vice-presidente do CONSEAS—SP,
dirigiu a mesa de trabalhos no processo eleitoral de 12/03.
Dra. Nicole representa nesse conselho, a APF-Associação
Paulista de Fundações.

Nosso muito obrigada às entidades filiadas que se
inscreveram no processo eleitoral, participaram e
apoiaram os candidatos
/entidades indicadas pelo
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CNAS – CONSELHO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
ACOMPANHANDO AS REUNIÕES DAS COMISSÕES E PLENÁRIAS DO CNAS DE FEVEREIRO A MARÇO
DE 2014.

Maria Silvia Coviello participou das reuniões da
Comissão de Normas, da Comissão de Legislação e
Política da Assistência Social, bem como das plenárias
daquele Conselho Nacional, acompanhando as
reflexões, debates e deliberações sobre a questão da
certificação das entidades de socioaprendizagem no
âmbito da assistência social.
Em março/2014, Silvia também representou o
CONSEAS-SP no acompanhamento das ações no CNAS,
oportunidade em que foi avaliado o novo texto da
Tipificação dos Serviços Socioassistenciais. A única
alteração destacada foi referente a “inserção no
mercado/mundo de trabalho” para a faixa etária de 18
a 59 anos, mas sem nenhuma outra informação a
respeito (Resoluções 33 e 34/2011 do CNAS). Houve,
apenas, o oportuno destaque da Vice-Presidente do
CNAS, Leila Pizzato, sobre a necessidade de ser
elaborada uma “Orientação Técnica”, referente as
Resoluções 33 e 34/CNAS/2011, conforme previsto
originalmente.
Vamos aguardar a(s) nova(s) publicação(s) para
encaminhar a todas as entidades. Estudando sempre!
Como síntese dos demais temas tratados, a Secretaria
Denise Colin, informou sobre o Encontro de
Alinhamento do trabalho com famílias na Assistência
Social, a fim de monitorar e aprimorar o trabalho.
Acontecerão 5 (cinco) encontros regionais para discutir
as especificidades de cada região.
A seguir, representante do TCU – Tribunal de Contas da
União fez uma breve apresentação do curso à distância
que está sendo promovido aos Conselheiros: “o
controle exercido por Conselhos de Assistência Social”.
A explanação foi bastante sucinta, e acabaram
apresentando somente a forma de como o interessado
deverá fazer sua inscrição no Portal do TCU. As
inscrições estão abertas para Conselheiros, graduandos
e demais interessados no assunto.

A Presidente Luziele Tapajós, fez o relato de Presidência
ampliada, e falou sobre a reunião trimestral do CNAS
com os Conselhos Estaduais de Assistência Social e do
Distrito Federal e informou sobre a Reunião
Descentralizada e Ampliada do CNAS desde ano que
será nos dias 06, 07 e 08 de maio em local a ser
confirmado, sendo que nessa reunião será realizada a
prestação de contas das comissões, com a apresentação
do mapa de resultados e maiores impactos de 2012 a
2014.
No relato da Comissão de Normas houve uma discussão
bastante acirrada sobre a alteração da Resolução
16/CNAS que trata da inscrição das entidades de
assistência social nos Conselhos Municipais. Após
debate intenso ficou definido que os art. 9º,10º e 11º
não serão alterados. Os demais artigos voltarão para
discussão no mês de abril.
A Dra. Carolina Stuchi, do MDS, foi convidada para
esclarecer algumas dúvidas sobre os Impactos do
Financiamento da Assistência Social, Art.13º da Lei
12.868/2013. Ela fez uma breve explanação sobre as
principais alterações da Lei.
Também informou que a ação das entidades que atuam
na inserção ao mercado não será desqualificada do
âmbito da Assistência e manterão seus serviços de
atendimento, acolhimento, habilitação e reabilitação
desde que não haja cobrança aos usuários. Quanto a
renovação
da
certificação,
as
entidades
podem/poderão solicitar até o último dia da validade.
Devido a demora no julgamento dos processos
anteriores à Lei 12.868/2013 e no caso de
indeferimento, a cobrança de débito tributário poderá
ser feita apenas do período de 180 dias anteriores à
decisão administrativa (que era o prazo previsto para a
administração julgar). Carolina Stuchi recomendou
cuidado no tocante a possibilidade de remuneração dos
dirigentes estatutários conforme a nova lei prevê, pois
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outras interpretações poderão prejudicar o tema.
Informou, igualmente, sobre a fiscalização que o TCU
realizou, levantando uma amostra de 59 entidades,
sendo que foram constatadas irregularidades em 6
(seis) por cobrança aos usuários mas que, pelo que ela
verificou rapidamente, eram entidades que trabalham
com idosos e entidades de educação, sendo assim,
podem realizar a cobrança de acordo com a legislação
atual.

de atender em torno de 600 crianças (SIC). Isto está
ocorrendo devido aos outrora 5% destinados da
educação para a assistência social, o que não está mais
ocorrendo com a nova legislação.

Alguns Conselheiros informaram do fechamento de
serviços após a Lei 12.868/2013. Os “Maristas” já
fecharam 07 serviços, e em um único serviço deixaram

Ainda houve relatos da Comissão de financiamento e
Orçamento da Assistência Social e da Comissão de
Benefícios de Transferência de Renda.

Devido a essas informações o CNAS irá tentar agendar
reuniões junto ao Ministério da Educação e Casa Civil,
pois acham que a única forma de ser resolvido o
problema é através de contatos políticos.

Foram dias intensos e de muito trabalho e atenção.

Ao lado, a reunião plenária do CNAS e, no detalhe acima, Silvia
Coviello e o Secretário do CONSEAS-SP Moisés Castro.

Sempre atentos!

ENCONTRO
NACIONAL
DE
NIVELAMENTO
CONCEITUAL
DO
ASSESSORAMENTO E GARANTIA DE DIREITOS NA POLÍTICA DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL – INSTITUTO PAULUS
REALIZADO NA SEDE DO INSTITUTO PAULUS EM SÃO PAULO-SP NOS DIAS 11 E 12 DE FEVEREIRO.

"Além de subsidiar as entidades com a atuação na área
para compreensão histórica, o evento contribuiu para
uma definição comum de estratégias, aprimorando o
assessoramento dos direitos na assistência social, além
de outros objetivos.
Dentro da programação, ocorreram diversas palestras,
debates, oficinas, apresentação de trabalhos em grupo,
entre outras atividades. Participando com outras
respeitadas instituições, a Legião da Boa Vontade (LBV)
compartilhou a experiências da Organização, adquiridas
ao longo de mais de seis décadas de
trabalho,

promovendo um “Brasil melhor e uma Humanidade
mais feliz”.
O evento contou com a presença de autoridades e
especialistas da área, e teve, entre os palestrantes, Leila
Pizzato, vice-presidente do Conselho Nacional de
Assistência Social (CNAS); Renato de Paula, professor
universitário (ex-conselheiro CNAS); e Carlos Ferrari, expresidente do CNAS.
Fonte: matéria publicada no site da
(A LBV é entidade filiada à FEBRAEDA desde maio/2013)

LBV.
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FOPAP
E
FONAP:
FÓRUNS
PAULISTA
E
NACIONAL
DE
APRENDIZAGEM PROFISSIONAL

NOTÍCIAS DA APRENDIZAGEM

NOVOS
DESAFIOS
DA
APRENDIZAGEM - A QUESTÃO DAS
COTAS
AÇÕES DA ASSESSORIA
PRESIDÊNCIA 2013-2014.

JURÍDICA

E

DA

AÇÕES EM 2014.

No dia 24/02, o Conselheiro da FEBRAEDA Valter Artioli
e a técnica Maria Silvia Coviello, participaram da 36ª.
Reunião Ordinária do FOPAP – Fórum Paulista de

Aprendizagem realizado na sede da SRTE-SP, no
Nossa Assessora Jurídica Dra. Rozangela Borota
Teixeira, tem atuado fortemente nos argumentos
relativos ao preenchimento das cotas de pessoas com
deficiência por parte das entidades sem fins lucrativos.
Alguns fiscais têm autuado entidades que atuam na
aprendizagem, considerando o número de aprendizes
na “conta” para efeito do cálculo percentual. Apesar de
ofício da FEBRAEDA com claros argumentos técnicos,
protocolado pelo Coordenador da Frente Parlamentar
de Apoio às Entidades de Prom. Integração ao Mercado
de Trabalho, Dep. Federal João Dado, a manifestação do
MTE a esse respeito não trouxe luz ao debate.
No sentido de reforçar nosso pedido para discussão do
tema e uma possível agenda com o Ministro do
Trabalho, Sr. Manoel Dias, o Presidente Silvio Marola e
a Assistente Técnica Regina Sartório, se reuniram com o
Deputado no dia 24/02 no gabinete do parlamentar em
São Paulo.

sentido de divulgar a ação da Federação e convidar as
demais entidades membros do FOPAP à participação
em nosso movimento. Também estava presente e
auxiliou nas respostas ao questionamento dos
presentes, a Assessora Jurídica da FEBRADEA. Dra.
Rozangela Borota Teixeira.
A FEBRAEDA é membro da Comissão Colegiada do
FOPAP desde a criação do Fórum.

No dia 20/03, ocorreu a 2ª. Reunião da Coordenação
Colegiada do Fórum Nacional de Aprendizagem, no

Edifício Anexo do Ministério do Trabalho e
Emprego - Brasília - DF, e a FEBRAEDA esteve
representada nas reflexões e propostas pela Dra.
Rozangela Borota Teixeira.

Na oportunidade, o Presidente Silvio Marola
apresentou ao Deputado outros questionamentos
sobre
a
certificação
das
entidades
de
socioaprendizagem, em face das
recentes
fiscalizações da Receita Federal. O Deputado
acompanhará os casos pontualmente, no sentido de
esclarecer equívocos.

Em decorrência dos debates, o Ministro Manoel Dias
abriu a agenda para uma reunião com a Coordenação
Colegiada do FONAP no dia 08/04/2014, onde, mais
uma vez, nossa Assessora Jurídica nos representará
para tratar dos seguintes assuntos: Aprendizagem na
Administração Pública e Pronatec Aprendiz (pedido de
ampliação para as entidades sem fins lucrativos).
Bom trabalho Dra. Rozangela!
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PALESTRA “MARIA DA PENHA NO
MINISTÉRIO DO TRABALHO”
27 DE MARÇO DE 2014.

Em 27 de março, nossa técnica Maria Silvia Coviello
participou de evento promovido pelo Ministério do
Trabalho e Emprego, na Superintendência Regional do
Trabalho - Rua Martins Fontes n.109 - em São Paulo SP, em comemoração ao Dia Internacional da Mulher.
A abertura foi realizada pelo Superintendente da SRTESP, Sr. Luiz Antonio Medeiros.
A primeira palestrante foi a Dra. Vilma Dias –
Superintendente Substituta da SRTE- São Paulo, que
falou sobre a “Mulher no Mercado de Trabalho –
Conquistas e Novos Desafios”.

À mesa, da esq. para a direita, a Sra. Maria da Penha, o
Superintende Luiz Medeiros e a Sra. Alessandra do
Sindicato dos Metalúrgicos de Piracicaba.

Em seguida, falou aos presentes a Dra. Maria Nazaré
Lins Barbosa, Procuradora da Câmara Municipal de São
Paulo, sobre o tema ”A atuação da Mulher no Terceiro
Setor”.
A Dra. Mercês, do Sindicato dos Funcionários Públicos
Municipais de Pernambuco, falou sobre a “Atuação da
Mulher no Mundo Sindical”.
Na sequência, os presentes foram agraciados com a
apresentação artística de “Tião Simpatia”, que encantou
a todos(a) com o “Cordel Sobre a Lei Maria da Penha”.
A palestra magna foi realizada pela Sra. Maria da Penha
Maia Fernandes, sobre “Combate a Violência Contra a
Mulher”, e narrou sua história e a luta pela
regulamentação da lei que leva seu nome - “LEI MARIA
DA PENHA” - , emocionando a todos (a).
Ao final, a palestrante ofertou o livro “Sobrevivi Posso
Contar” ao Superintendente Luiz Medeiros.
Nossa técnica Maria Silvia avaliou positivamente o
evento, e já realizou contatos para obter
material/cartilha que será repassado às nossas
entidades filiadas para, na ação com as famílias de
nossos jovens, trabalharmos melhor a questão da
“Violência Doméstica”.

Ladeando Luiz Medeiros, a educadora do CAAP-ASA
Dagmar Rodrigues, e nossa técnica Silvia Coviello.

NOSSA PARCEIRA

Estamos participando das reuniões promovidas pela
REBRATES – Rede Brasileira do Terceiro Setor, na
“Comissão da Criança e Adolescente”.
Em 15 de maio, a REBRATES realizará um evento com o
tema “Enfrentamento da Exploração Sexual de Crianças
e Adolescentes”.
Aguardem mais notícias. Em breve apoiaremos a
divulgação desse evento.
Tema importantíssimo!

7

NOTÍCIAS DAS ENTIDADES

VISITAS E ATENDIMENTO TÉCNICO
JUNTO ÀS ENTIDADES FILIADAS.
JANEIRO-MARÇO DE 2014.

GAMT – Grupo de Assessoria e de Mobilização de
Talentos de Caçapava - SP.
Em 24 de janeiro, a técnica Silvia Coviello visitou a
entidade para orientações sobre o programa de
aprendizagem profissional executado naquela entidade.

Corporação Patrulheiros Mirins de Santo André – SP
Em 18 de março, a técnica Silvia Coviello participou de
reunião na sede dos “Patrulheiros de Santo André”,
para dar esclarecimentos à nova Diretoria da entidade,
sobre as ações da FEBRAEDA.
APERJ – Assoc. de Patrulheirismo do Rio de Janeiro e
CAMP-Mangueira – RJ.
Em 18 de março, o Presidente Silvio Marola e a
Assessora Técnica Regina Sartório, participaram de
reunião com a diretoria da APERJ, na sede daquela
associação no Rio de Janeiro, para tratar, entre outros
assuntos, da realização de 1 (um) Encontro Regional
naquele Estado.

CAMP Piero Poloni - Santo André - SP.
Em 05 de fevereiro recebemos na sede as técnicas
daquela entidade, Carmem Lucia de S. Sato,
Coordenadora (Assistente Social) e Claudia de Oliveira,
Pedagoga, para falar sobre a adaptação do atendimento
institucional ao Serviço de Fortalecimento de Vínculos
Familiares e Comunitários.

IBRASA – Instituto Brasileiro de Aprendizagem
Profissional – Centro - São Paulo - SP.
Em 10 de fevereiro visitamos e refletimos com o
Presidente Eduardo S.V. de Carvalho Filho as questões e
desafios da socioaprendizagem e da assistência social
na cidade de São Paulo.

Acima, o Presidente Marola ladeado pela Assessora Regina,
pela Presidente da APERJ Madalena Rucker, e os diretores
Maria do Socorro Ribeiro, Adriana Cavalcante, Carlos Amaral
de Sá e a queridíssima Léa Passos.
Abaixo, Madalena Rucker e Léa Passos, recebem de Silvio
Marola a placa da FEBRAEDA para colocação na sede.

CAMP- Norte – Imirim - São Paulo- SP.
Em 17 de março, a técnica Silvia Coviello visitou o
CAMP-N para orientar a entidade quanto à adaptação e
argumentação relativa à ação da entidade no âmbito da
Assistência Social.
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Na parte da tarde, visitamos o CAMP Mangueira, que
também nos recebeu muito bem, e nos deu a
oportunidade de conversar com os jovens em
preparação e com os aprendizes em atividade
concomitante na sede.

CLASA – Santo André – SP
Nossa consultora a Assistente Social Sarita Paes, tem
acompanhado desde 2013 os trabalhos da CLASA, na
implantação do Serviço de Convivência e
Fortalecimento de Vínculos Familiares e Comunitários.
Temos certeza do sucesso dessa ação!

OUTRAS VISITAS - PROPOSTA DE
FILIAÇÃO.
JANEIRO-MARÇO DE 2014.

Visitamos:
24/01 – SOS-Serviço de Obras Sociais – Grupo Juvenil
Feminino (Guaratinguetá).
27/01 – Guarda Mirim de Sorocaba.
Recepcionamos na sede:
14/03 – AMOA-Associação Mogiana Oficina dos
Aprendizes de Mogi das Cruzes.

OUTROS TRABALHOS

REUNIÃO
ORDINÁRIA
DA
DIRETORIA
EXECUTIVA
DA
FEBRAEDA NA SEDE DO CAMP
SÃO VICENTE
13 DE FEVEREIIRO DE 2014.

Nossos diretores com apoio de alguns técnicos(a) se
reuniram para acompanhar e avaliar os trabalhos do
trimestre, e traçar as metas e próximas ações da nossa
Federação.
Da esq. para a direita, o Vice-Presidente do CAMP Mangueira,
José Pinto Monteiro, Madalena Rucker Presidente da APERJ, o
Presidente da FEBRAEDA Silvio José Marola e Ferreira, o
Administrador do CAMP Mangueira.

A recepção no CAMP São Vicente foi, como de hábito,
excelente.

Legião Mirim de Vila Prudente – São Paulo – SP.
Em 20 de março Silvia Coviello realizou visita técnica à
Legião Mirim, para trocar ideias/informações com a
Assistente Social da entidade.

Participaram das reflexões e trabalhos: Presidente Silvio
José Marola, o Diretor Financeiro João Henrique da
Silva, o Diretor Regional da Baixada Santista Ivan do
Espírito Santo, o Diretor Insterestadual Marinus Jan Van
der Molen, a Diretora Regional Interior-Sul Maria
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Helena Novaes Rodriguez e o Diretor Regional do ABCD
Gilmar Moreira. Contribuíram com os trabalhos as
técnicas Neiva S. Cunha (CAMP SBC), Viviane A. F.
Simone (CAMP-S), Maria Silvia Coviello e Regina Maria
Sartório, da FEBRAEDA. Também esteve presente o
Diretor do CAMP SV, Marco Antonio dos Santos e a Sra.
Kátia Barboza Valos da “JIP”.

NOSSA MENSAGEM

PARA REFLETIR E HOMENAGEAR
MARÇO - 2014

SER MULHER
(...)

Ser mulher é estar em mil lugares de uma só vez, é
fazer mil papéis ao mesmo tempo.
Ser mulher é se perder em palavras e depois
perceber que se encontrou nelas, é distribuir
emoções que nem sempre são captadas.
(....)

Os trabalhos foram encerrado com o almoço “nota
dez” oferecido pelo CAMP SV.
Companheiro Ivan, nosso muito obrigado!

REUNIÃO/TRABALHOS DO GRUPO
TÉCNICO DA FEBRAEDA
FEVEREIRO - MARÇO 2014.

Ser mulher é ter confiança no amanhã e aceitação
pelo ontem, é desbravar caminhos difíceis em
instantes inoportunos e fincar a bandeira da
conquista.
Ser mulher é entender as fases da lua por ter suas
próprias fases. É ser “ nova” quando o coração está
a espera do amor, ser “ crescente” quando o
coração está se enchendo de amor, ser “ cheia”
quando ele já está transbordando de tanto amor e
“ minguante” quando esse amor vai embora.
(...)

Ser mulher é conseguir encontrar uma flor no
deserto, água na seca e labaredas no mar.
Ser mulher é chorar calada as dores do mundo e em
apenas um segundo já estar sorrindo.
(...)

Ser mulher é subir degraus e se os tiver que descer
não precisar de ajuda, é tropeçar, cair e voltar a
andar.
(...)

Ser mulher é acima de tudo um estado de espírito, é
ter dentro de si um tesouro escondido e ainda assim
dividi-lo com o mundo.

Nosso “GT” também trabalhou bastante neste início
de ano.
Em 25 de fevereiro nos reunimos na sede da FEBRAEDA
para refletir sobre o novo texto da Tipificação dos
Serviços Socioassistenciais, no intuito de encaminhar
contribuições às reflexões do CNAS.
Em março, estamos acompanhando e avaliando o texto
(minuta) do decreto que regulamentará a questão da
certificação das entidades – CEBAS.

“Coletivo Bem Pensado” www.bilibio.com.br

Nossa Assessora Jurídica, Dra. Rozangela Borota
Teixeira está “super atenta” às discussões em Brasília.

CEP: 04285-001

Obrigada pelas contribuições, meninas*!

BOLETIM INFORMATIVO
Rua Elba n. 982 – Moinho Velho – Ipiranga –
São Paulo – SP.
F(11) 2068-6214

e-mail: febraeda@febraeda.org.br
site: www.febraeda.org.br

*Neiva, Lucy, Viviane e Leila.
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