NOTÍCIA- Nº27– 2013

MENSAGEM DO PRESIDENTE

CAROS COMPANHEIROS DE
JORNADA,

Através da comunicação de
nosso Boletim, venho à presença
de todos para inicialmente
saudá-los, esperando que nossa
luta do dia a dia reforce sempre
nossos ideais, contribuindo para
um resultado satisfatório.
Estamos dando ao nosso Boletim
uma
nova
roupagem
e
esperamos
contribuir
para
informá-los dos acontecimentos
que norteiam a nossa Federação.
Entre as nossas prioridades de
gestão, faz-se destaque para o

aumento de associados e a
expansão de nossa instituição
para outros estados de nosso
país. Assim é que conclamo
a todos que através de
seus contatos e de seus
relacionamentos possam sugerir
novas entidades com as quais
poderíamos
abordar
a
possibilidade de se filiarem à
nossa Federação. Esse objetivo é
importante para que cada vez
mais nossa Federação se
fortaleça
e
possa
assim
representar
as
associações
filiadas junto aos órgãos federais,
principalmente.
Uma federação somente será
forte e representativa com uma
plêiade de parceiros que pelejam
pela mesma causa e possam
juntos cerrar fileiras em torno
de nossos objetivos.
Continuaremos a busca pelo
reconhecimento devido, junto ao
MDS,
dando
ênfase
à
socioaprendizagem e às políticas
públicas, desenvolvendo um
atendimento de qualidade e
coerente
com a filosofia

norteadora da criação de nossas
entidades, que é o jovem em
vulnerabilidade social.
Registro também a atuação
marcante da Frente Parlamentar
que nos representa em Brasília
e que tem na pessoa do
Deputado João Dado um
exemplo de responsabilidade e
reconhecimento do trabalho
que realizamos, não só nesse
atendimento para o sucesso das
políticas públicas voltadas aos
usuários da assistência social,
mas
também
no
desenvolvimento de ações de
enfrentamento da problemática
da pobreza em nosso país, com o
consequente fortalecimento de
vínculos
familiares
e
comunitários,
seja
no
atendimento da vulnerabilidade,
seja no aprimoramento de
programas de integração ao
mundo do trabalho.

Abraços a todos,

Silvio José Marola
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EVENTO ESPECIAL DO SEMESTRE

PREPARAÇÃO PARA O V ENCONTRO NACIONAL DA FEBRAEDA –
PATRULHA JUVENIL DE GARÇA.
“ASSISTÊNCIA SOCIAL E SOCIOAPRENDIZAGEM” EM 17 E 18 DE OUTUBRO DE 2013.

Nos dias 01 e 02 de agosto o Presidente Silvio José
Marola, o Diretor Fernando Humberto Machado e as
técnicas Silvia Coviello e Marcia Ragadalli, estiveram na
cidade de Garça, tratando da organização do Encontro
Nacional que acontecerá nos dias 17 e 18 de outubro.
O administrador do CAMP SBC, Adão Esteves e esposa,
integraram
a
“comitiva”,
colaborando
com
ideias/sugestões para o nosso evento nacional.
As perspectivas para o evento são as melhores
possíveis. Além dos momentos de capacitação e
reflexões, serão reservados espaços de negócios (“feira
de marcas”), confraternização e companheirismo entre
os participantes.

A Certificação das Entidades de Socioaprendizagem na
Assistência Social, Palestra Motivacional, Marketing
Institucional, Política Nacional de Assistência Social e a
Gestão do Programa de Aprendizagem Profissional, são
os temas de destaque deste evento.

Nosso Presidente está preparando uma apresentação
especial da FEBRAEDA para o evento, e o momento de
reunião com os dirigentes será cheio de novidades e
propostas de ação.

Dirigentes e equipes estão profundamente envolvidos e
tratando com muito carinho mais este evento. Para
favorecer os bons
momentos, teremos uma
apresentação musical especial “embalando” os
trabalhos, com o apoio da Banda Irmandade do Som –
cortesia do grupo liderado pelo Diretor Fernando
Humberto.

Acima, a fachada da sede da Patrulha Juvenil de Garça e,em
seguida, o Presidente Silvio Marola entrega o banner da
FEBRAEDA e da “Patrulha Juvenil de Garça.” ao presidente
João Carlos dos Santos.
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OUTROS EVENTOS

8º ENCONTRO PAULISTA DE FUNDAÇÕES: “O PROTAGONISMO DA
SOCIEDADE CIVIL NO DESENVOLVIMENTO”
EM 13 DE SETEMBRO DE 2013.

Realizado pela Associação
Paulista de Fundações (APF),
o evento debateu O
Protagonismo da Sociedade
Civil no Desenvolvimento e
reuniu mais de 300 pessoas
no Espaço Sociocultural
CIEE, em São Paulo.
Dora Silvia Cunha Bueno,
presidente da APF e da
Confederação Brasileira de
Fundações (CEBRAF), abriu o
evento. “Entendemos que nosso encontro realiza-se
num momento muito importante de reafirmação da
democracia participativa no Brasil”, afirmou ela.
(...)

No 1º painel, os palestrantes José Reinaldo de Lima
Lopes, diretor do Centro de Pesquisa Jurídica Aplicada
da Faculdade de Direito da Fundação Getúlio Vargas;
Ana Valéria Araújo, coordenadora executiva da
Fundação Fundo Brasil de Direitos Humanos em São
Paulo; e Marcella Monteiro de Barros Coelho,
coordenadora da Semana Global do Empreendedorismo
do Instituto Empreender Endeavor, discorreram sobre
os Dilemas e Desafios do Desenvolvimento Brasileiro.
(...)

A Importância do Terceiro Setor para o
Desenvolvimento e o Aperfeiçoamento da Democracia
foi o tema do 2º painel, que reuniu Antonio Jacinto
Matias, vice-presidente da Fundação Itaú Social; Denis
Mizne, diretor executivo da Fundação Lemann; e o
professor Mauricio Turra Ponte, coordenador do Yunus
ESPM Social Business Centre.

Trabalho e nas Organizações e convidou a plateia a
debater o tema.
Foi realizada a entrega do Prêmio Pedro Kassab/PPK,
concedido pela aAPF que homenageou, na categoria
Pessoa Jurídica, o Graacc – Grupo de Apoio ao
Adolescente e à Criança com Câncer, e, na categoria
Pessoa Física, o professor Dr. Flavio Fava de Moraes,
diretor geral da Fundação Faculdade de Medicina da
USP.
Eduardo Pannunzio, da Fundação Getulio Vargas, foi o
moderador do terceiro painel, que abordou Inovação
Social & Desenvolvimento e trouxe experiências bemsucedidas de organizações da sociedade civil. Os
expositores foram Luiz Henrique da Silva Cordeiro, da
Fundação Roberto Marinho, Sóstenes Brasileiro de
Oliveira, da Fundação Gol de Letra e Isabella Viera
Machado Henriques, do Instituto Alana nas áreas de
Defesa e Futuro e coordenadora geral do Projeto
Criança e Consumo Defesa.
(...)

O convidado para encerrar o evento, foi o embaixador
Rubens Ricupero, diretor da Faculdade de Economia da
Fundação Armando Álvares Penteado.
(...)
Ao final, Dora Silvia Cunha Bueno, elogiou a qualidade
dos conferencistas e dos conteúdos apresentados
“Estamos todos juntos, consolidando o voluntariado e
as organizações da sociedade civil como atores
proativos e cada vez mais indispensáveis no processo de
desenvolvimento de nosso país.”

(...)

Marcelo Coutinho, diretor global de Inteligência de
Mercado da Terra Networks, fez uma bem-humorada
explanação sobre O Impacto das Tecnologias Digitais no

Site: www.apf.org.br
elenice.lombardo@viveiros.com.br
Assistente de jornalismo: Mariana Santos – mariana.santos@viveiros.com.br
Tel.: (11) 3675-5444
Site: www.viveiros.com.br - Twitter: @RVComunicacao - Facebook:
facebook.com/RicardoViveirosComunicacão
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Da esquerda para a direita, Fernando Machado e Silvio Marola
(FEBRAEDA), Joao Henrique da Silva (CAMP Santos), Bete
Antolino (IPP), Dora Cunha Bueno (APF), Sergio de Castro;
Beatriz Azevedo Castro; Nahid Chicani
(Fundação de
Rotarianos de SP); Peter Nageli e
Helio de Almeida
(representantes da BRASCRI).

Leia a matéria, na íntegra, no site da FEBRAEDA
www.febraeda.org.br
NOTÍCIAS DA APRENDIZAGEM

PORTARIA 1005/2013 E OS NOVOS
DESAFIOS DA APRENDIZAGEM
EM 01 DE JULHO DE 2013.

CONANDA CONSULTA ENTIDADES
SOBRE A RESOLUÇÃO 74/2001.
EM SETEMBRO DE 2013.

No dia 01/07/2013, foi publicada a Portaria 1005/MTE,
com as novas regras para os programas de
aprendizagem realizados pelas entidades certificadoras.
Nossa Assessora Jurídica, Dra. Rozangela Borota
Teixeira, em 03/07 emitiu
um “Informativo”
esclarecendo as alterações trazidas pela Portaria – esse
material poderá ser consultado no site da FEBRAEDA www.febraeda.org.br - link “Aprendizagem”, e será
alvo de debates em nosso encontro nacional.
Drta. Rozangela, nossa representante no Fórum
Nacional de Aprendizagem participou das reuniões nos
dias 10/09 ( reunião colegiada), 11/09 (reunião
ampliada) e 24/09 (reunião colegiada).

O CONANDA abriu consulta pública sobre a Resolução
74/2001 que regula a concessão de inscrição de
entidades e programas de aprendizagem pelos
Conselhos Municipais de Defesa dos Direitos da Criança
e do Adolescente de cada município.
Pedimos a contribuição de nossas entidades filiadas até
o dia 07/10/2013, diretamente no e-mail daquele
conselho nacional. Aguardamos o resultado da consulta
para nossas próximas ações.

Vamos acompanhar!

Muito trabalho e lutas estão sendo realizados em
favor das nossas entidades!

Em 19/09 estivemos em reunião no MTE em Brasília-DF, conversando com o técnico Flávio José da Silva Costa que realizará
apresentação no evento nacional da FEBRAEDA. O técnico informou com satisfação que em breve estará no ar a nova plataforma de
aprendizagem do MTE – mais rápida e mais eficiente com links que ajudarão as entidades no procedimento de cadastro e inclusão de
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NOTÍCIAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

REUNIÃO DESCENTRALIZADA E
AMPLIADA DO CNAS – PORTO
ALEGRE
EM 23, 24 E 25 DE JULHO DE 2013.

Participaram do evento Maria Silvia Coviello Boscaino,
Assistente Social da FEBRAEDA , e as técnicas de
entidades filiadas Neiva Cunha (CAMP SBC), Viviane
Simone (CAMP Santos) e a colega Sarita Paes
(Consultora da área social) .
“Com a participação de quase 1.300 pessoas de todo o Brasil ligados
ao Sistema Único de Assistência Social SUAS, foi aberta, no dia 23,
em Porto Alegre, a Reunião Descentralizada e Ampliada do Conselho
Nacional de Assistência Social (CNAS). Entre os temas discutidos ao
longo do evento, estão o Financiamento e a Gestão na efetivação do
Sistema Único de Assistência Social (Suas), que assegura políticas de
proteção social a mais de 60 milhões de brasileiros.
O evento, que ocorreu no Clube Sogipa, teve sua abertura às 9h,
com a presença do governador do Rio Grande do Sul, Tarso Genro e
da Secretária Nacional de Assistência Social, em exercício, Valéria
Gonelli, representando a Ministra do Desenvolvimento Social e
Combate a Fome, Tereza Campello, a presidenta do Conselho
Nacional de Assistência Social - CNAS Luziele Tapajós, bem como
demais autoridades e conselheiros. O governador Tarso Genro
afirmou que a política de proteção e de assistência deve ser
compreendida “como elemento da reconstrução da vitalidade
democrática do país”, enquanto Valéria Gonelli mostrou, em
números, o aumento de recursos do investimento federal na criação
de sistemas sociais de atendimento à população e de erradicação da
pobreza. “Somamos nesses anos de Suas um avanço orçamentário
de 127%”. A presidenta do CNAS, Luziele Tapajós, destacou
a importância da democracia participativa e do controle social. A
reunião prosseguiu ao longo dos dias 23 a 25 de julho com mesas
redondas, debates e oficinas.
Fonte: MDS

Após as oficinas e plenária do dia 23/07 da reunião
descentralizada, a técnica Maria Silvia Coviello também
participou de reunião do Fórum Nacional de Assistência
Social, representando a FEBRAEDA. Estamos ocupando
espaços!

Nossas “meninas”, Silvia
e Neiva, na plenária em
Porto Alegre.

REUNIÕES DO CNAS-CONSELHO
NACIONAL DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL
20 E 21 DE AGOSTO DE 2013

Participaram das reuniões Regina Maria Sartório e
Maria Silvia Coviello, da FEBRAEDA, e as técnicas de
entidades filiadas Neiva Cunha (CAMP SBC), Renata
Neves (SODIPROM) , Rosiani Soncine e Fábio Escaleira
(ESPRO).
Em 20/08 encontrava-se em pauta da reunião da
Comissão de Política do CNAS a reflexão e diagnóstico
sobre a aplicação da Resolução 33 e 34/CNAS/ 2011.
Nesse sentido, a FEBRAEDA apresentou previamente à
Conselheira Jane Clemente, material descritivo das
filiadas e a síntese da situação atual vivenciada por
essas juntos aoS seus conselhos municipais (CMAS) e na
instância federal (CEBAS).
Por problemas de horário em decorrência de duas
apresentações de trabalhos realizados pelo MDS
(Ministério do Desenvolvimento Social), o debate sobre
tema em questão foi novamente pautado para a
reunião de setembro/2013.
Os trabalhos apresentados no dia 20/08 à Comissão de
Política foram os seguintes:
“Regionalização do SUAS”, por Telma Maranho –
Diretora do Departamento de Proteção Social Especial e
Jadir de Assis, Coordenador de Proteção Social de Alta e
Média Complexidade.
“Capacita SUAS”, por José Ferreira Crus, conselheiro
CNAS que representa a Secretaria Nacional de
Assistência Social naquele Conselho.
Em 21/08, assistimos na reunião plenária do CNAS as
seguintes apresentações:
“Informes das atividades da Secretaria Nacional de
Assistência Social, por Denise Colin, Secretária
Nacional. e “Política de Participação Social”, por Daniel
Pitangueira de Avelino, da Secretaria Nacional de
Participação Social e da Secretaria Geral da Presidência
da República.
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apontar alternativas de aprimoramento do sistema e da
prestação de serviço.
A Abertura do Encontro Nacional de Vigilância
Socioassistencial do SUAS, contou com a participação
de vários representantes do governo, Presidente do
CONGEMAS e do FONSEAS. Foram apresentados dados
referentes ao CENSO SUAS e do Registro de
Atendimentos de 2012, coletados nos 5.570 municípios
brasileiros.

Reunião plenária do CNAS de 21/08. Ao centro a Presidente
do CNAS Luziele Tapajós e o convidado Daniel Avelino,
ladeados pelos demais conselheiros do CNAS.

O PL CEBAS (PL.6149/2013) E A MP
620
EM AGOSTO-SETEMBRO DE 2013.

O Projeto de lei nº 6149 de agosto de 2013 (do Sr. Paulo
Teixeira, João Dado, Antonio Brito, Erika Kokay,
Raimundo Gomes de Matos, Aline Correa, Keiko Ota,
Gabriel Chalita, Eduardo Barbosa, Paulo Ferreira) foi
protocolado em 22/08 na Câmara dos Deputados,
conforme informação do Coordenador da Frente
Parlamentar de Apoio às Entidades de Promoção da
Integração ao Mercado de Trabalho.

Da esquerda p/ direita, Renata Neves (SODIPROM),
Regina Sartório (F), a Conselheira CNAS Jane
Clemente, Silvia Coviello (F), Daniel Avelino (da
Secretaria da Presidência da República) e Neiva
Cunha (CAMP SBC).

O PL foi fruto de um trabalho conjunto dos deputados e
dos representantes das entidades, com destaque para a
FEBRAEDA acompanhou, sugeriu, debateu e auxiliou na
redação final do PL, através de sua Assessora Jurídica
Dra. Rozangela Borota Teixeira.

Participou do evento, nossa Assistente Social Maria
Silvia Coviello, representando o CONSEAS-SP no evento
promovido pelo MDS - Ministério do Desenvolvimento
Social.

Entre as principais alterações propostas, estão a
validade do Certificado “CEBAS” para 5 anos; os
protocolos/requerimentos feitos entre a data da
publicação da Lei nº 12.101/2009 até 31 de outubro de
2010 serão considerados tempestivos; as entidades de
habilitação e reabilitação, a inclusão das entidades de
assistência social que ofertam serviços de jovem
aprendiz nas ações protetivas do ECA (Estatuto da
Criança e do Adolescente), as casas de apoio que
ofertam o acolhimento de pessoas durante o
tratamento de doenças graves, entre outras.

O encontro teve como objetivo mostrar os avanços
alcançados na área socioassistencial e também realizar
uma análise da situação atual, identificar demandas e

Em 03 de setembro, o PL foi agregado a MP da
senadora Ana Rita (PT-ES), no projeto de lei de
conversão da MP do Programa Minha Casa Melhor.

ENCONTRO DE MONITORAMENTO
VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL
NO SUAS 2013
EM 28, 29 E 30 DE AGOSTO DE 2013.
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Os conselheiros argumentaram junto à FEBRAEDA e
entidades presentes que não havia o intuito de
atrapalhar o trâmite da MP e sim incluir alterações nos
artigos indicados senão nessa, talvez em outra MP.
O grupo de entidades da FEBRAEDA se dirigiu à Câmara
dos Deputados no Gabinete do Deputado João Dado,
para refletir sobre as ações do movimento e listar os
contatos necessários em apoio à MP que já se encontra
no Senado nesta data.

O deputado federal João Dado durante discurso no plenário, falando
em favor da MP 620/2013 em 10/09, defendendo a certificação das
entidades no âmbito da assistência social.

No período da tarde, acompanhamos a apresentação e
aprovação da MP 620 da Tribuna de Honra do Senado
Federal.
Foram momentos de muita expectativa e emoção, que
teve seu auge no momento da votação às 18h30 hs. A
Sociedade Civil – entidades e atletas - estava em festa!

PARTICIPAÇÃO NAS REUNIÕES DO
CNAS, CÂMARA DOS DEPUTADOS
E SENADO FEDERAL.
EM 17,18 E 19 DE SETEMBRO DE 2013.

Participaram das reuniões, Regina Sartório e Silvia
Coviello, da FEBRAEDA, e as técnicas de entidades
filiadas Neiva Cunha (CAMP SBC), Tânia Pastorelli (CAAP
ASA), Renata Neves (SODIPROM) , Camila Santana (CS
Votuporanga), Carolina Fernandes (CAMP Rio Branco) e
o diretor Ivan do Espírito Santo (CAMP São Vicente).
A reunião de 17/09 da Comissão de Política foi
cancelada, em face da reação dos Conselheiros
Nacionais diante da aprovação da MP 620 na Câmara
dos Deputados no dia 10/09. Os conselheiros da
sociedade civil se reuniram em 16/09 e redigiram uma
documento a ser entregue aos Deputados envolvidos na
formulação do Projeto de Lei e da MP pedindo a
alteração de 2 (dois) artigos da MP, os de n.17 e n.32.

Tribuna de honra do Senado Federal em 17/09/2013.
Foto: Moreira Mariz em Jornal do Senado

O grupo da FEBRAEDA e do MONA - Movimento Nacional pela Socioaprendizagem no SUAS, está organizando um grande evento no Auditório
Nereu Ramos – Brasília-DF. Realizaremos uma homenagem aos Deputados que subscreveram o Projeto de Lei que altera a Lei 12.101/2009,
visto que texto que foi o resultado das negociações realizadas com a Casa Civil. Além da homenagem aos deputados responsáveis pelo PL
6149, será realizada uma homenagem aos Ministros da Educação, Saúde e Assistência Social, que são os ministérios certificadores, além da
Ministra Gleisi Hoffmann da Casa Civil. O evento já está agendado para 19 de novembro.
Vamos cuidar da mobilização!
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Logo após a aprovação da MP, a Senadora Ana Rita posou para foto,
e o Deputado Federal Paulo Teixeira comemorou a vitória com os
integrantes do Movimento Nacional pela Socioaprendizagem no
SUAS.

Nas reuniões no CNAS nos dias 18 e 19, Nos dias 18 e
19, assistimos o informativo do MDS sobre as ações do
“Capacita SUAS” e a apresentação das ações de algumas
entidades que compõem o CNAS: CTB Central Sindical
dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil, por Carlos
Rogério C. Nunes; Federação Nacional das APAES, por
Marilena Ardore e União Brasileira de Mulheres, por
Dóris Margareth de Jesus. O destaque foi a nota de
esclarecimento sobre o manifesto dos conselheiros da
sociedade civil do CNAS com relação a MP 620.

Vamos permanecer mobilizados e aguardar as
normativas / regulamentação que se seguirão à
aprovação da MP!

CONFERÊNCIA ESTADUAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL – A GESTÃO
E O FINANCIAMENTO NA
EFETIVAÇÃO DO SUAS.
EM 01, 02 E 03 DE OUTUBRO DE 2013.

Participaram do evento a Assistente Social Silvia
Coviello da FEBRAEDA (Conselheira CONSEAS-SP), Neiva
Cunha (CAMP SBC), Carolina Fernandes (CAMP Rio
Branco), Lene Martins (CAMP Praia Grande), e a Dra.
Rozangela Borota Teixeira Assessora Jurídica da
Federação (Conselheira CONSEAS-SP).

A Ministra Tereza Campello discursou na abertura da Confrência
estadual – SP.

A abertura do evento contou com a participação da
Ministra do Ministério de Desenvolvimento Social e
Combate a Fome, Tereza Campelo, a Presidente do
CNAS-Conselho Nacional de Assistência Social, Luziele
Tapajós, a Secretária da Secretaria Nacional de
Assistência Social, Denise Collin, o Secretário da
Secretaria do
Desenvolvimento Social,. Rogério
Hamam, a Presidente do CONSEAS – Conselho Estadual
de Assistência Social, Sra. Salete Dobrev, o Prefeito da
cidade de Atibaia e demais autoridades locais, e uma
usuária da cidade de Santos, Sra. Lucilene.
Os eixos em debate foram: 1- Cofinanciamento
obrigatório da assistência social; 2 – Gestão do SUAS –
Sistema Único da Assistência Social: vigilância
socioassistencial,
processos
de
planejamento,
monitoramento e avaliação; 3- Gestão do trabalho; 4Gestão dos serviços, programas projetos; 5 – Gestão
dos benefícios no SUAS – Sistema Único da Assistência
Social e 6 – Regionalização.
A única “nota” triste da conferência foi a falta de acordo
quanto ao número de vagas para os delegados das
metrópoles São Paulo, Campinas e Guarulhos.
Conforme a votação na plenária, o número dos
possíveis delegados dessas cidades para a Conferência
Nacional foi significativamente reduzido, e vários
grupos se manifestaram em desacordo à essa decisão
inclusive se retirando dos trabalhos a partir de então. As
delegações prejudicadas se reuniram em outros
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espaços e entregaram nota de repúdio pelo ocorrido
no evento.
Vamos aguardar os desdobramentos das ações “pósconferência estadual”.

Nossas “meninas” se saíram muito bem, e serão
delegadas para a Conferência Nacional de Assistência
Social que acontecerá em Brasília - DF de 16 a 19 de
dezembro de 2013: Maria Silvia Coviello, Rozangela
Borota Teixeira, Neiva Cunha, Carolina Fernandes e
Lene Martins (esta, como suplente).

Parabéns guerreiras!

NOTÍCIAS DA POLÍTICA DE DIREITOS E
CIDADANIA

O ESTATUTO DA JUVENTUDE
EM 05 DE AGOSTO DE 2013.
A Assessora Jurídica da FEBRAEDA, Dra. Rozangela Borota Teixeira,
também conselheira suplente do CONSEAS-SP, auxiliou nos trabalhos
da mesa que aprovou o Regimento Interno da conferência.

A Presidente do CNAS Luziele Tapajós e
Silvia Coviello no primeiro dia da
Conferên
cia.

Foi aprovada a lei federal n.12.852/2013 que institui o
Estatuto da Juventude e dispõe sobre os direitos dos
jovens, os princípios e diretrizes das políticas públicas
de juventude e o Sistema Nacional de Juventude –
SINAJUVE.
Divulgamos amplamente para nossos filiados. Vamos
refletir e debater mais esta lei que também afeta
nosso trabalho com os jovens.

CONDECA-SP
EM 08 DE SETEMBRO DE 2013.
Em
02/10, na foto o Secretário
Estadual de Desenvolvimento Social
Rogério Hamam, a Presidente do
CONSEAS (técnica de DRADS) Salete
Dobrev e nossa assistente social Silvia
Coviello.

No dia 08 de setembro de 2013, na Assembleia
Legislativa do Estado de São Paulo, ocorreu a eleição
dos conselheiros da sociedade civil do CONDECA –
Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Criança e
do Adolescente do Estado de São Paulo.
Nosso agradecimento à entidades que se credenciaram
e compareceram ao pleito: CAMP Guarujá, CAMP
Pinheiros, CAMP Limeira, CAMP São Bernardo do
Campo, NURAP e ESAC Franca.
Temos de continuar mobilizados e comprometidos
com a eleição de pessoas que poderão apoiar as
nossas ações.

Lene (CAMP PG) , Silvia e Neiva (CAMP SBC).
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NOTÍCIAS DAS ENTIDADES

NOSSA MENSAGEM

NOVAS FILIAÇÕES

PARA INCENTIVAR AS AÇÕES

JULHO-SETEMBRO DE 2013.

OUTUBRO 2013

Recebemos na família do atendimento socioassistencial,
socioeducativo e da “socioaprendizagem”, as seguintes
entidades:
“O sucesso nasce do querer, da determinação e
persistência em se chegar a um objetivo.

Fundação Futuro

Mesmo não atingindo o alvo, quem busca e vence
obstáculo, no mínimo fará coisas admiráveis."

José de Alencar
Legião Mirim de Chavantes

IA3

SOMA AMERICABA

GAMT (Caçapava)

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

Temos, hoje, 77 (setenta e sete) entidades filiadas
trabalhando e sonhando juntas!

CEP: 04285-001
e-mail: febraeda@febraeda.org.br
site: www.febraeda.org.br
APOIO E PATROCÍNIO: CAMP SBC
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