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PUBLICAÇÃO : “FEBRAEDA”

COMPANHEIROS DE DIRETORIA,
DIRIGENTES, ADMINISTRADORES E TÉCNICOS DAS ENTIDADES FILIADAS.
NESTE 4º BOLETIM, VENHO AGRADECER O APOIO DE TODOS OS QUE AUXILIARAM A FEBRAEDA
E PARTICIPARAM DAS ATIVIDADES PROPOSTAS EM 2007.
COM A COLABORAÇÃO DE TODOS NOSSA FEDERAÇÃO ESTÁ CRESCENDO, E ENCERRA O ANO
COM SALDO POSITIVO: 3 NOVOS FILIADOS E 4 ENTIDADES EM PROCESSO/CONTATO DE
FILIAÇÃO.
TEMOS MUITOS PLANOS PARA 2008 E TEMOS CERTEZA DE CONTAR COM O APOIO E AMIZADES
CONSOLIDADAS NESTE EXERCÍCIO.
MUITO OBRIGADO!
GUILHERME TEODORO MENDES - PRESIDENTE
IV ENCONTRO DE DIRIGENTES, ADMINSTRADORES
E TÉCNICOS – FEBRAEDA
Em 31 de agosto,

fomos recepcionados no
Casarão do Horto, uma bela propriedade da
AEHDA Araras , que inspirou nossos trabalhos
na 6ª feira.
Ao lado, a mesa de abertura do Encontro
onde, junto com os dirigentes deste
movimento, contamos com a presença da
Sra. Elza Montenegro, representante do
Secretário das Relações de Emprego e
Trabalho do Estado de São Paulo.

Dos atuais 35 filiados/cadastrados, 20 (vinte) entidades
prestigiaram os trabalhos, levando dirigentes e técnicos
para as reuniões e debates nos dois dias da programação.
Uma grande satisfação foi a de receber neste Encontro,
os dirigentes do CAMP-Goiânia, em especial o amigo Paulo
Henrique Andrade, grande batalhador do nosso
movimento.
Paulo, Goiânia tem a sorte de contar com homens como
você: lutador e idealista!
Continue colaborando conosco e conte com o apoio da
FEBRAEDA.

CAFÉ DA MANHÃ~31/08

Confraternização no café da manhã, preparado com muito carinho pelos amigos da AEHDA-Araras.

ABERTURA

Na abertura, destacamos as falas do nosso Presidente Guilherme Teodoro Mendes e do
Presidente do CAMP-Limeira Paulo César Hadichi, co-anfitrião do evento. Na mesa,
representando a AEHDA Araras, a Sra. Maísa Cata Preta (educadora) e a Sra. Maria Inez R.
Pretti- Presidente da recém filiada “GM Amparo” e a Sra. Jadyr Andrade - Presidente do
CAMP-Goiânia.
A plenária se manteve atenta durante todo o
evento.

No

período

da

manhã,

todos

assistiram as apresentações dos trabalhos
desenvolvidos na AEHDA- Araras e no CAMPLimeira, tendo destaque neste último para a
ação

junto

às

famílias,

denominado

“Programa Escola da Família”, muito elogiado
pelos presentes.

SÍNTESE DO PRIMEIRO DIA

QUESTÕES LEVANTADAS E PROPOSTAS
31 de Agosto – 68 participantes, entre técnicos e dirigentes
GRUPO DE DIRIGENTES
Nossos dirigentes debateram questões relacionadas às entidades e suas peculiaridades
regionais, avaliando e comparando o trabalho educativo e o programa de aprendizagem
profissional, e realizaram uma avaliação sobre os rumos do programa de atendimento ao
jovem no Brasil. As questões que se colocam para reflexão hoje são: “o que queremos para
nossas entidades/organizações, quais as outras áreas de formação profissional para qual
apontam as demandas da sociedade e quais estratégias adotar para divulgar a nossa ação”.
O debate foi muito rico e deverá continuar em outros encontros.
GRUPO TÉCNICO
Tema: “Saúde e Qualidade de Vida do Adolescente, Família e Comunidade”
As entidades que apresentaram material escrito (entregue a FEBRAEDA) com temas afins
aos debates foram: Amparo, Araras, Limeira, Ipiranga, Praia Grande, Valinhos e CrescerSanto Amaro.
Após breve apresentação dos trabalhos das entidades presentes, foi assinalada a
necessidade de todas as entidades elaborarem plano de trabalho com as famílias com
destaque para:
Reuniões periódicas com as famílias e a comunidade, trabalhando valores e temas
como a “adolescência” e “sexualidade”, na perspectiva de criar/aproximar/consolidar
a relação de pais e filhos e incentivar hábitos e atitudes saudáveis e pautados no
respeito mútuo;
Divulgar junto às famílias, cartilhas ou material similar, com os recursos da
comunidade: postos de saúde, centros de referência e outros;
Buscar parcerias junto a órgão públicos, entidades, etc, empreendendo campanhas
de esclarecimento à população: feiras de saúde, orientação nutricional e etc;
Incentivar ou desenvolver projetos de geração de renda junto aos familiares.
Workshop: “O Segredo” – desenvolvido pela Psicóloga Viviane Capecce.
Os participantes assistiram ao filme do mesmo nome e ouviram a exposição da psicóloga
sobre os mecanismos do “pensamento positivo - negativo” e a relação deste com o sucesso
e a felicidade do indivíduo.
Encerramos o dia assistindo a apresentação da “Orquestra Pé-de-Moleque” seguida de um
gostoso lanche, e com a entrega de brindes aos participantes em clima de muita amizade e
animação.

SEGUNDO DIA – 01/09

Mesa de abertura dos trabalhos em 01 de setembro

Plenária de dirigentes e técnicos em 01 de setembro

(da esquerda para direita)
Fernando Fernandes A . Leite –
Pres. AEHDA Araras
Irmã Sandra Mª. N. Pargas - Presidente CMDCA Araras
Meire de Ameida Sarmento – Secretária de Emprego e
Relações do Trabalho de Piracicaba (representando o
Secretário de Estado Guilherme Afif Domingos) .

Guilherme Teodoro Mendes – Presidente da FEBRAEDA
Paulo César J. Hadich – Presidente do CAMP Limeira
Antonio Jorge dos Santos – Vice- Pres . da FEBRAEDA e
membro do CONDECA – SP .
Protocolo: Regina Maria Sartório.

Apresentação de material áudio-visual, ilustrando o
tema: “Ação com Família e Cidadania”.

Mesa de encerramento dos trabalhos em 01 de
Setembro: na mesa, ao centro a Sra. Maria Alice M.S.
Pasin, Pres. da Guarda Mirim de Guaratinguetá,
entidade que oficializou a filiação a FEBRAEDA
naquela oportunidade.

A reunião foi realizada na sede da AEHDA Araras no Centro, com 34 participantes.
Ouvimos a palestra da Presidente do CMDCA de Araras e do Diretor Antonio Jorge, que
discorreram sobre o tema: “Ação com Famílias: Condição Essencial para o Trabalho com
Jovens e a Filantropia”.
Ouvimos, também, a Sra. Meire de Almeida Sarmento, representante da Secretaria do
Trabalho que elogiou a preocupação das entidades com uma ação mais abrangente
“família-comunidade” e que falou sobre as Políticas de Emprego: Sistema Público de
Trabalho, Emprego e Renda e assinalou que o Poder Público vem buscando alternativas
gerar trabalho e renda e tem três pontos chaves: desburocratização, empreendedorismo
e qualificação.
O Governo está fazendo um diagnóstico dos municípios com mais de 100.000 habitantes,
com disposição em apoiar e somar com as ações já empreendidas pelos diversos
segmentos sociais, para potencializar o que é realmente necessário.
A Sra. Meire gostou do que viu em nosso evento: “entidades sérias que realizam um
trabalho social e educacional de base com os jovens e familiares, além da formação para
a vida do trabalho”.
Ao final do encontro foram distribuídos “CD-Rom” com informações e material
técnico da FEBRAEDA aos presentes.

ACONTECE
Dia 30 de outubro, das 9h00 às 17h30 participamos do "1º Fórum Nacional do Terceiro Setor",
promovido pela OAB-SP e realizado na Fundação Getúlio Vargas. Os temas debatidos foram: "O
Empoderamento Social - Instrumentos Jurídicos - Dúvidas e Incertezas", "Da Filantropia a
Cidadania", "Tendências para o Aperfeiçoamento do Marco Legal", "Insegurança Jurídica do
Terceiro Setor", “Gestão Privada de Recursos Públicos – Resultados Práticos", “Terceiro Setor e
Políticas Públicas”, “Relação Público Privado Agenda 21”, “Questões Polêmicas no
Relacionamento do Poder Público”, “Infra-Estrutura para a Sustentabilidade das ONG’S”,
“Transparência e Controle Social”, “Atuação do Ministério Público no Terceiro Setor”,
“Instrumentos de Controle Social e Transparência” e “Desafios e Propostas Para Uma Agenda
Social”.
Uma das palestrantes foi a Dra. Mônica Serra, esposa do Governador José Serra, que falou sobre
o plano "Agenda 21" e exemplificou o trabalho entre o poder público e a iniciativa privada (ONG
- "Arte Sem Fronteiras").
O exemplar do livreto "Uma Ação que Vale um Milhão" que é um pequeno manual contábil
para entidades que desejam receber verba/ prestar contas do "FUNCAD" - Fundo da Criança e
do Adolescente, está à disposição dos filiados. Esse livreto é uma realização das Entidades
Contábeis do Estado de São Paulo e está muito bem redigido, de fácil compreensão e boa
apresentação.
_____________________________________________________________________________

Do dia 03 ao dia 06 de dezembro acontecerá aIVII Conferência Nacional
dos Direitos da Criança e do Adolescente, com o tema: “Concretizar
Direitos Humanos de Crianças e Adolescentes: Investimento Obrigatório”,
em Brasília.
Vamos acompanhar os debates e apoiar nosso diretor Antonio Jorge em mais
esta atividade!

JURÍDICO

Nosso Diretor Jurídico Moisés Iavelberg, esteve na
cidade de Campinas em outubro, acompanhando
procedimento no Ministério Público do Trabalho.
Nosso Assessor Jurídico Itagiba Flores, vem
respondendo
as
questões
dos
filiados
encaminhadas à sede, ou pelos e-mail:
itagibaflores@terra.com.br e febraeda@febraeda.com.br.
Envie sua dúvida!

Tem muita coisa acontecendo em Brasília – a lei do estágio e a 10.097/00 são matérias de
estudos e alterações neste momento. Temos de estar atentos!

MENSAGEM

Nos dias de hoje, precisamos de mensagens que ultrapassem o
antigo “Feliz Ano novo”. Precisamos de algo que nos faça repensar o
ontem e projetar esperanças no amanhã, sem medo de sonhar,
lembrando, sempre, que o nosso caminho é feito pelos nossos próprios
passos, mas a beleza da caminhada dependerá de quem estiver conosco !
Por isso, vamos caminhar juntos, construindo um mundo melhor!
Muita paz e muito amor para todos!
BOLETIM INFORMATIVO
Realização:
FEBRAEDA – Federação Brasileira de Associações Sócio-Educacionais de
Adolescentes
Sede: Rua Clemente Pereira, 581 – Ipiranga – São Paulo – SP.
Cep: 04216-060
Telefone/fax: ( xx ) 11 6168-6214

