“ É NOTÍCIA”
Nº 03 – ano 01 – abril / julho 2007

PUBLICAÇÃO : “FEBRAEDA”

HOMENAGEM AO NOSSO COLABORADOR “ PLÁCIDO QUINZANE”

PLÁCIDO QUINZANE
PRESIDENTE DIRETORIA EXECUTIVA
CAMP SÃO BERNARDO DO CAMPO - Foto de 1992

Homenagem a Plácido Quinzane
na Formatura do CAAP Ipiranga .
A Sra. Albertina Quinzane, recebe
flores e inaugura a placa de
Homenagem em 30-06-2007.
A primeira sala de aulas, construída
no CAAP´I, hoje tem o nome de
Plácido Quinzane.

Há mais de 40 anos, Plácido abraçou de forma especial
a causa do Patrulheirismo iniciada em São Carlos pelo
Dr. Marino da Costa Terra . Foi fundador do CAMP –
SBC - “Círculo de Amigos do Menor Patrulheiro de São
Bernardo do Campo”, e foi colaborador e Fundador do
CAAP Ipiranga, entre outros. Dirigente da Federação
Brasileira de Patrulheirismo e, em seguida da
FEBRASE, participou da Fundação da FEBRAEDA,
Federação
Brasileira
de
Associações
SócioEducacionais
de
Adolescente
onde
atuava
voluntariamente como tesoureiro. Trabalhou muito,
divulgando e auxiliando na ampliação do nosso
programa de atendimento ao jovem. Sempre teve muito
orgulho de tudo que conquistou para nossos
adolescentes. Obrigado por tudo, Plácido!
Tenha
certeza de que seus esforços continuarão a gerar bons
frutos. Seu dinamismo sempre será nossa
inspiração!

REUNIÃO DE TRABALHO –CAMP VALINHOS /SP

Em 18 de maio, o CAMP Valinhos, mais uma vez, abriu as
portas para a FEBRAEDA e entidades filiadas, realizando
uma Reunião de Trabalho produtiva que avaliou as
atividades desenvolvidas no último Encontro de Dirigentes
e Técnicos e analisou novas propostas de trabalho para a
Federação e seus filiados.
Assistimos a apresentação da Fanfarra de Adolescentes
do CAMPV - Navegantes e Aspirantes, e trabalhamos
bastante!
O grupo de administradores e coordenadores concluiu o
texto com os princípios éticos para as entidades, e
deliberou pela inserção do trabalho com famílias nas
entidades de modo consistente e compatível com as
exigências da LOAS- Lei Orgânica da Assistência Social e
o SUAS- Sistema Único de Assistência Social, o que foi
reforçado nos grupos de Serviço Social e Pedagogia.
As outras conclusões e propostas
dos grupos de Pedagogia e
Serviço Social e Psicologia foram:
1– Compromisso de todas as
entidades atenderam a Grade e
Carga
Horária
Mínima
estabelecida pela FEBRAEDA – 520
horas – curso, e a Inclusão das
Disciplina “Sexualidade” e “
Educação Ambiental / Meio
Ambiente” no programa oficial
de formação.

2– Nos próximos Encontros Técnicos as entidades
apresentarão a FEBRAEDA um relatório detalhado das
atividades que desenvolvem com famílias, material a
ser verificado para “troca” entre os presentes, para
a elaboração de um plano de ação básico-comum.
3- O acompanhamento e apoio psico-social dos jovens
alunos e aprendizes
deverá ser sistemático e
permanente, e as entidades devem garantir a
integração de alunos, ex-alunos e jovens aprendizes
na sede.
Parabéns àqueles
trabalhos!

A Associação Guarda Mirim de
Amparo, oficializou sua filiação à
FEBRAEDA na nossa reunião em
Valinhos. Sejam Bem Vindos à nossa
rede de ação!

que

colaboraram

com

os

AÇÕES DE CIDADANIA

CONFERÊNCIAS DE DEFESA DE DIREITOS
O Vice-Presidente da FEBRAEDA Antonio Jorge dos Santos participou das
Conferências Regionais e Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente em
Cubatão.

Em outras cidades, representantes de entidades filiadas a FEBRAEDA, igualmente participaram de
conferências com o mesmo propósito: zelar pelo bom atendimento a criança e ao adolescente e defender e
divulgar o programa das nossas entidades. A AHEDA – Campinas, inclusive, sediou o evento. O
CAAP´Ipiranga participou da Conferência Regional no bairro do Ipiranga e na Conferência Municipal, e já tem
delegados eleitos para a Conferência Estadual que acontecerá em Setembro 2007.
Em junho, aconteceram as Conferências Municipais de Assistência Social, onde a participação das entidades
filiadas também foi importante e significativa. No debate da política pública da Assistência Social, pela
implantação do SUAS - Sistema Único de Assistência Social e na defesa das entidades de atendimento sócioeducativo, foram relaizados três dias de debates em cada município, com a vitória das entidades da sociedade
civil que conseguiram garantir a atenção aos programa de formação profissional dentro do âmbito da
Assistência Social. Agora, é se preparar para as Conferências Estaduais em outubro e a Nacional em
dezembro.

Assessora Técnica da FEBRAEDA participou de todas as conferências na cidade de São Paulo e
acompanhará os resultados das estaduais, enviando notícias às entidades.

CONDECA – SP

A posse no CONDECA-SP aconteceu em 11 de Junho de
2007, no Palácio dos Bandeirantes em São Paulo. Nosso
Vice-Presidente da FEBRAEDA, Antonio Jorge dos
Santos, assumiu como Conselheiro efetivo, como
representante da sociedade civil, sendo o 2º conselheiro
mais votado no Estado.
Antonio Jorge vem realizando um excelente trabalho na
defesa dos direitos das crianças e adolescentes e na
divulgação das ações do nosso programa de atendimento.

Da esquerda para a direita: Guilherme Teodoro
Mendes - Presidente FEBRAEDA; Rogério Amato Secretário
Estadual
de
Assistência
e
Desenvolvimento Social-SP; Antonio Jorge dos
Santos - Vice da FEBRAEDA e conselheiro
CONDECA-SP, Regina Maria Sartório - Assessora
Técnica da FEBRAEDA e Coordenadora do CAAP´I
e José Gomara Sobrinho - 1º Secretário da
FEBRAEDA.

LIDERANÇAS COMUNITÁRIAS
Com o compromisso de participar e cuidar da comunidade, no dia 16 de agosto às 19h30 o
CONSEG Heliópolis realizou sua reunião na sede do CAAP´Ipiranga, sob coordenação e
presidência do ex-patrulheiro Luiz Carlos da Silva.
O CONSEG Heliópolis (Conselho Comunitário de Segurança), é uma entidade composta por
líderes comunitários do bairro, e se reúne voluntariamente para discutir e analisar, planejar e
acompanhar a solução de seus problemas comunitários de segurança, desenvolver campanhas
educativas e estreitar laços de entendimento e cooperação entre as várias lideranças locais.

O Presidente da FEBRAEDA, Guilherme Teodoro
Mendes, fez parte da mesa de trabalhos, e é um
grande incentivador do jovem Luiz Carlos como
uma nova liderança na região. Luiz Carlos acaba
de
receber
o
prêmio
“Crédito Popular
Solidário”, do Governo Municipal – “São Paulo
Confia” , pela ação social e de solidariedade
realizada na comunidade

Luiz Carlos da Silva, ladeado pelo Presidente
Guilherme T. Mendes e o Capitão da 5ª Cia. Do
3º Batalhão da Polícia Militar.

FÓRUM PAULISTA – DEBATE VIOLÊNCIA
2º FÓRUM PAULISTA DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES E COMBATE
À VIOLÊNCIA CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES

Em 21 de Agosto, aconteceu o 2º Fórum Paulista, evento que foi realizado
pela Sociedade de Pediatria de São Paulo e o CONDECA, das 8h00 às 18h00, no Memorial da
América Latina. Os dados estatísticos, as exposições e ponderações apresentadas, trouxeram
dados riquíssimos para, como técnicos - educadores e cidadãos, pensarmos sobre as questões
que envolvem o cuidado e atenção com o atendimento aos jovens nas nossas entidades, e a
nossa responsabilidade e compromisso com a efetivação de direitos e a proteção da criança e
do adolescente.
No “Programa Científico” da parte da manhã, destacamos a Conferência
“Proteção da Criança e do Adolescente” com o palestrante Dalmo de Abreu Dallari e a Mesa
Redonda “Ações Públicas e Privadas na Proteção da Criança e do Adolescente” com matérias de
Mônica Vazquez -Delinqüência e Criminalidade Juvenil, Dra. Luci Yara Pfeiffer – Crianças com
Necessidades Especiais e Marina Rezende Bazon - Violência Contra Crianças: o Papel do Setor
Educacional na Identificação e na Prevenção dos Maus Tratos. O programa completo será
divulgado em nosso site e o CD-Rom recebido na ocasião será copiado para entrega às entidades
interessadas futuramente. Estiveram presentes o nosso Vice, Antonio Jorge, e a Assessora
Regina Sartório.

VISITA –ARARAS

Foto da AEHDA Araras - “Casarão do Horto ”, onde será realizada a abertura e
os trabalhos do dia 31 de agosto no “III Encontro de Dirigentes, Administradores,
Coordenadores e Técnicos da FEBRAEDA”.

O Presidente da AEHDA-A, Fernando

Fernandes Álvares Leite, recepcionou nossa equipe com muita atenção e disposição.
Visitamos a estufa da Central Ambiental, e
ficamos encantados com

o

trabalho

e

organização do Projeto.
Temos

certeza

de

que

visitarem a AEHDA-A,

aqueles

que

terão muito a

aprender e elogiar!
Parabéns AEHDA-A, ficamos felizes de têlos como nosso filiado.

DIVULGAÇÃO
Em julho, a FEBRAEDA lançou a “CAMPANHA NOVOS SÓCIOS”, tendo elaborado plano de ação da
Diretoria para a realização de contatos sistemáticos com entidades que ainda não se encontram
filiadas e/ou não conhecem a proposta de trabalho conjunto da Federação.
O Presidente Guilherme Teodoro Mendes, os 3 (três) Vice-Presidentes e o Diretor de Divulgação
se encontram especialmente empenhados em trazer para nosso programa de atendimento sócio
educativo 26 (vinte e seis) entidades do interior de São Paulo.
Mediante esses contatos nossa secretaria e assessoria técnica encaminharam material para 7 (sete)
entidades, e por iniciativa direta do Presidente, para mais 3(três0, das quais agurdamos retorno.
E mais divulgação...
No intuito de divulgar nosso movimento, o Presidente Guilherme T. Mendes deu entrevista em 20 de
Julho na cidade de Valinhos, para a TV Século XXI. O programa foi ao ar nos dias 26 e 29 de julho
às 23h00. Na cidade de São Paulo a TV por UHF canal 58 e em todo o Brasil pela parabólica na
frequência 100 horizontal.
A entrevista, em breve estará no nosso site.

CÉLIA VICTÓRIA - Jornalista responsável pela matéria e contatos.

OUTROS ASSUNTOS
ASSESSORIA PARLAMENTAR
Nossa Assessora Parlamentar Dora Silvia Cunha Bueno sempre acompanha os processos de registros
de entidades em Brasília e, com muita paciência, encaminha, verifica e auxilia no andamento e
notícias sobre os processos, mesmo daquelas entidades ainda não filiadas à FEBRAEDA. Nestes dois
últimos meses informou os seguintes deferimentos:
- CAMP Marino da Costa Terra (São Carlos) – renovação do CEAS (Certific. Entidade de
Assistência Social);
- AEHDA Jundiaí – renovação do CEAS
A assessora está acompanhando os processos:
- CAMP Jabaquara – CEAS e COMAS (Conselho Municipal de Assistência Social)
- CAMP Mogi Guaçú – CEAS
- AEHDA Araras – CEAS
Dora Silvia também tem trabalhado muito pelo sucesso do 3º ENCONTRO PAULISTA DE
FUNDAÇÕES, que será realizado em 01 de setembro em São Paulo – Capital. Vejam matéria no site
da Federação.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

