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EDIÇÃO ESPECIAL

Nos dias 04 e 05 de abril, o CAMP de Cubatão recebeu os
participantes
do “IV ENCONTRO DE DIRIGENTES, COORDENADORES E TÉCNICOS DA
FEBRAEDA” e “bateu recordes” de número de pessoas e animação. Tanto na
6ª feira quanto no sábado, após o credenciamento dos participantes e um
excelente café da amanhã, compartilhamos momentos importantes de troca de
conhecimento/informações, verificação de dados e documentos, e de elaboração
de novos materiais - instrumentais.
Nossos encontros se constituem, cada vez mais, como um espaço de formação
para os técnicos, reflexão e incentivo para nossos dirigentes e de fortalecimento
de laços de confiança, respeito e afeto entre todos os participantes.

04 DE ABRIL - 1º DIA

Receber os amigos é extremamente
agradável e compensador.
Nosso
Presidente
se
emociona
freqüentemente com os laços que se
fortalecem.
Na foto, Guilherme Teodoro Mendes é
ladeado por Vagner Covolo e Renata
C.
Neves,
respectivamente,
Coordenador e Assistente Social da
SODIPROM Diadema.

Os visitantes que prestigiaram o evento,
também merecem destaque: Valter Pinheiro –
Vice-Prefeito de Cubatão, Genivaldo Ferreira
– ACCEC, Célia Brotas – Repr. Vereador
Geraldo Guedes, Osvaldo Jordão – Vereador,
Rigeglice Nascimento e Eliene Silva –
Sociedade São Vicente de Paulo, Vivian
Gregório dos Santos – Conselheira Tutelar de
Cubatão, Marcelo Miranda – SENAI e, na foto
com o Presidente da FEBRAEDA, a Sra. Selley
Storino, Coordenadora-analista da COSIPA.

Presentes em todos os encontros da
FEBRAEDA desde 2006, a equipe do
CAAP´Ipiranga sempre prestigia e apóia o
Presidente Guilherme T. Mendes, pelo qual
têm um carinho todo especial. Guilherme
Teodoro foi fundador do antigo CAMP-I,
atual CAAP´I, e é Conselheiro da entidade,
sendo assíduo na sede.
Na foto com o Presidente, da esquerda
para a direita: Lourival Santos – educador,
Tânia
Pastorelli
–
Oriet.Educacional,
Solange Volpatto – educadora, Regina
Sartório – Coordenadora, Silvia Coviello –
Assistente Social e Marilda Antelante –
educadora.

MESA DIRETORA DOS TRABALHOS

Mesa – conduzindo os trabalhos: Guilherme Teodoro Mendes – Presidente da FEBRAEDA,
Arlindo Fagundes Filho – Presidente licenciado e Mário Luis da Silva Presidente em exercício
do
] CAMP Cubatão. Demais participantes – à esquerda: Osvaldo Jordão

Vereador, Vivian

Gregório dos Santos – Conselheira Tutelar, Vagner Artioli – Presidente da GM Socorro e
Diretor de Divulgação da Federação, Regina M. Sartório – Assessora Técnica FEBRAEDA, Tito
Freire de Carvalho – Coordenador CAMP Praia Grande e Presidente do Conselho Deliberativo
da Federação, Antonio Jorge dos Santos –3º Vice Presidente da FEBRAEDA e membro do
CONDECA – Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente - SP. Demais
participantes – à direita: Selley Storino – COSIPA, Anielle Noronha Sousa – CAMP Goiânia e
Milton Galdino Ramos – Assessor Jurídico da FEBRAEDA.
Como protocolo, nosso Diretor Jurídico Dr.
Moisés Iavelberg, organizou as apresentações dos
trabalhos em 04 de abril.

Recebemos na abertura dos trabalhos no período da manhã, em 04 de abril, 91 (noventa e um)
participantes de 16 municípios do Estado de São Paulo e 01 de Goiânia – Goiás.

APRESENTAÇÃO CULTURAL

O Grupo de Teatro “Oficina Viva” do CAMP Cubatão, apresentou o tema de “Educação
Ambiental” na 6ª feira de manhã, e demonstrou muito bom humor e firmeza na defesa
do meio ambiente. Parabéns, aprendizes! Parabéns equipe de trabalho!

...
Aliás, temos que falar da equipe e dos aprendizes que nos recepcionaram...
LINDOS, SIMPÁTICOS, ATENCIOSOS... Dá vontade de trabalhar ao lado de
vocês!!!

...
Só pra registrar a boa impressão, já que os comentários foram unânimes: o uniforme
dos jovens está lindo!

GRUPOS DE TRABALHO

Nossos Dirigentes

O período da manhã do dia 04 de abril foi dedicado ao levantamento das atividades
e do atendimento sócio-educativo nas entidades da Baixa Santista. Após breve
apresentação, foram levantadas algumas questões sobre o apoio que as entidades
recebem em suas comunidades, sendo que o Presidente da FEBRAEDA se dispôs a
visitar os CAMP´s e as organizações e clubes de serviços nessas regiões,
incentivando a participação nas entidades. No tocante a parecerias dos CAMP´s com
as prefeituras locais, o Presidente elogia a iniciativa do poder municipal em algumas
cidades, em abraçar a causa da promoção sócio-educativa dos jovens, mas alerta
que esse não deve ser o único e/ou maior colaborador das entidades, pois nossas
organizações necessitam de autonomia.
*******************
No período da tarde, na reunião da Diretoria Executiva da FEBRAEDA, foi
apresentado o relatório das atividades de 2007, onde os destaques foram: 1 – O
sucesso dos encontros realizados nesse exercício, sendo em março na cidade de
Socorro e em setembro na cidade de Araras, também citando a reunião de trabalho
realizada no mês de maio em Valinhos; 2 – Campanha Novos Sócios; sendo que
foram realizados contatos com 50 (cinqüenta) entidades, com as quais vamos
manter comunicação em 2008 no intuito de trazê-las para nosso movimento, sendo
que dessas, 3 (três) se filiaram em 2007 e 4 (três) se encontram em fase de filiação
em 2008; 3 – O fluxo de informações/ comunicação da sede com os filiados está
caminhando com sucesso e deve ser intensificado no próximo exercício, se possível,
com visitas mais freqüentes aos filiados e àquelas organizações que pretendemos
trazer para nossa federação.
O relatório do exercício 2007 foi aprovado para apresentação na Assembléia de 05
de abril, quando também serão confirmados local e data para o próximo encontro.

GRUPO DE TRABALHO

PEDAGOGIA
O grupo de pedagogia teve como tema:
-

Verificação do programa de curso
para apresentação / aprovação no
MEC.

-

Parâmetros estaduais e nacionais de
formação e de Aprendizagem

-

Necessidades regionais / locais

Conclusões:
Os educadores deliberaram por manter a
carga horária mínima do curso de
qualificação conforme aprovado em 2000,
sendo de 520 horas/núcleo teórico de
formação, anterior ao encaminhamento ao
núcleo prático.
Destacou-se a necessidade de contemplar
na formação o desenvolvimento de
habilidade básicas , específicas e de
gestão.
A partir daí, foram listadas as disciplinas
conforme segue:
OPC-Português..........................40 hs
OPC-Matemática........................40 hs
Empreendedorismo....................20 hs
Informática...............................80 hs
Ética e Cidadania.......................30 hs
Filosofia do Trabalho..................20 hs
Inglês......................................20 hs
Saúde e Sexualidade..................20 hs
Educação Ambiental...................20 hs
Educação Física.........................40 hs
Práticas Administrativas..............80 hs
Marketing.................................30 hs
Secretariado.............................40 hs
Cooperativismo.........................20 hs
Administração de Pessoal...........20 hs
----------------

GRUPOS DE TRABALHO

Coordenação, Serviço Social e Psicologia

O grupo teve como tema a discussão das “novas demandas do mercado de
trabalho e a necessidade de diversificação das atividades de formação nas
entidades”.
As conclusões e propostas foram apresentadas em plenária e foram as seguintes:
As principais demandas levantadas foram :
- Atendimento ao cliente
- Marketing
- Informática mais abrangente (soluções de problemas - manutenção)
- Logística
Especificamente nas organizações localizadas no Litoral :
- Logística Portuária
- Hotelaria
- Turismo
- Eletrônica
- Comércio varejista
Todas as organizações sentem a necessidade de preparar melhor os jovens já que
as empresas estão cada vez mais exigentes, mesmo tendo ciência de estar
contratando um jovem aprendiz. De um modo geral todas estão com dificuldades
para o encaminhamento das meninas, pois a maioria das empresas preferem
contratar meninos.
As Organizações deixaram algumas solicitações à FEBRAEDA:
- Parcerias com SENAI, SENAC
- Cursos de Captação de Recursos, Elaboração de Projetos e Orientação Jurídica.
- Contato com o Ministério do Trabalho, propondo que esse órgão determine um
instrumento para o controle das atividades exercidas pelo aprendiz dentro das
empresas, em apoio à ação das entidades.

PLENÁRIA – 04 DE ABRIL – 6ª FEIRA

Os trabalhos na 6ª feira foram encerrados
com a apresentação das conclusões dos
grupos e uma reflexão sobre o vídeo
“Sementes”,
que
emocionou,
especialmente o Presidente do CAMP
Cubatão, Mário Luis.
Ouvimos uma bela mensagem
de
encerramento do jovem Luis Fernando,
aprendiz do CAMP Cubatão com o tema
“amigos são anjos” e foram distribuídos
“anjinhos” para todos os presentes, num
gesto de carinho dos “amigos anjos” de
Cubatão. Foram sorteados brindes aos
participantes
(cortesia
de
Cubatão),
fechando o dia em clima de festa.

DIA 05 DE ABRIL - SÁBADO

Em 05 de abril, no período da manhã, muitos técnicos e dirigentes que
participaram no dia 04 permaneceram conosco e ajudaram a saudar os amigos
que só puderam vir no sábado.
Foi mais um momento de muita alegria e de trabalho proveitoso, especialmente
quando da palestra do Vice-Presidente da FEBRAEDA, Paulo César Junqueira
Hadich que discorreu sobre o tema: "O Futuro dos Adolescentes, do Mercado
de Trabalho e das Entidades Sócio-Educativas".

Paulo Hadich enfatizou as novas determinações do mercado e a necessidade
de profissionais que sejam pró-ativos e saibam compartilhar conhecimento.
Nossas entidades devem estar prontas para as mudanças e propor estratégias
criativas de enfrentamento das dificuldades.

GRUPOS TÉCNICOS – 05 DE ABRIL

Enquanto
os
dirigentes
realizavam Assembléia Geral,
os técnicos aproveitaram o
sábado
para
trabalhar
algumas “dinâmicas de grupo”
propostas pelo CAAP´Ipiranga
e pelo CAMP Cubatão, e que
serão reproduzidas nas sedes
das entidades com os demais
profissionais e os jovens em
atendimento.
Além de trabalhar o espírito de
equipe, a concentração e o
desenvolvimento motor, as
dinâmicas
se
caracterizam
como um ótimo instrumento
de
trabalho
para
os
educadores,
além
de
proporcionar momentos de
integração e diversão para os
participantes.

ENCERRAMENTO

Após a análise dos relatórios e documentos de 2007, cumprida a pauta da
Assembléia, nossos dirigentes deliberaram sobre a realização do próximo
“Encontro de Dirigentes e Técnicos” no mês de agosto de 2008 na cidade de Santa
Bárbara D’Oeste. Até lá, todos estarão empenhados em refletir junto às suas
entidades sobre um novo nome para nosso programa de atendimento, de modo
que esse congregue o interesse de todos os filiados e, ao mesmo tempo, se
constitua como uma “marca” da ação sócio-educativa e que tenha um apelo
positivo e seja facilmente identificada. O desafio do crescimento das entidades e
da Federação, necessariamente, passa pelo lançamento desse “nome”. Essa é uma
das nossas principais tarefas neste momento.
-----------Entregaram material técnico para a FEBRAEDA:
CAAP´Ipiranga – apostila com pesquisa realizada sobre as “novas demandas
do mercado de trabalho”;
Jovem em Ação Itapira – CDROM com o Resgate Histórico e Arquitetônico
realizado pelos jovens de Itapira com apoio do CONDECA.
A FEBRAEDA entregou aos participantes:
CDROM com os vídeos apresentados no encontro e outros para utilização dos
técnicos na ação com as famílias.
Livreto editado pelas Entidades Contábeis do Estado de São Paulo “Uma
Ação que Vale um Milhão”.
Boletim “FEBRAEDA É NOTÍCIA - Nº 5”.
MAIS UM ENCONTRO QUE DEIXA SAUDADES...

BOLETIM INFORMATIVO: FALEM CONOSCO!
ENVIEM SUA CONTRIBUIÇÃO, SUGESTÃO E/OU CORREÇÃO
PARA NOSSA SEDE À RUA CLEMENTE PEREIRA, 581.
IPIRANGA – CEP:04216-060 / SÃO PAULO/SP.
FONE/FAX (11) 6168-6214
LEMBRETE:
A PARTIR DO DIA 20 DE JUNHO, NOSSO TELEFONE PASSARÁ PARA:
(11) 2068-6214.

E-MAIL: febraeda@febraeda.com.br
SITE: www.febraeda.com.br

EXPEDIENTE DA SECRETARIA:
2ª a 6ª FEIRA DAS 8H00 ÁS 17H00.

ASSESSORIA TÉCNICA NA SEDE:
2ª e 4ª FEIRA DAS 8H00 ÀS 12H00 OU CONFORME AGENDA.

