É NOTÍCIA- Nº28– 2013

MENSAGEM DO PRESIDENTE

Caros amigos e companheiros de
missão,
Estamos chegando ao final de mais um
ano de intensas atividades e muita luta
para realizarmos nossos trabalhos em
favorecimento daqueles que depositam
em nossas instituições suas esperanças
de dias melhores.
Agradeço a todos os membros da
Diretoria de nossa instituição, aos
conselhos de administração e fiscal, às
colaboradoras da FEBRAEDA, às nossas
associadas através de seus dirigentes,
técnicos e funcionários, lembrando
sempre dos voluntários e de sua
contribuição importantíssima para
nossas
entidades.
Agradecemos
também a todas as famílias que
confiaram em nós, colocando seus filhos
aos nossos cuidados, e a todos aqueles
que foram nossos parceiros durante
mais este ano. Sem as nossas empresas
parceiras jamais poderíamos realizar
nosso trabalho.

Honestamente, não sei explicar o que
acontece em nosso país, pois quem
dedica seu esforço, seu tempo e
profissionalismo em benefício daqueles
que mais necessitam, sem o interesse
eleitoreiro ou qualquer outro por mais
mesquinho que possa ser, tem
dificuldade em ser bem interpretado ou
até, por que não, auxiliado para
consecução de suas atividades. Por
outro lado, a corrupção e a
bandidagem só aumentam.
Só nos resta continuarmos lutando pelo
que acreditamos ser o melhor para o
nosso país e para a nossa juventude,
plantando sementes de honestidade,
solidariedade e cidadania, colaborando
assim para moldarmos em nossos
jovens, esperança de um futuro melhor
para suas famílias e consequentemente
para suas comunidades e para nosso
país.
Sempre fui otimista com relação à vida,
com tudo o que nos cerca, pois nosso
“Criador” foi muito benevolente com
nosso país. No entanto nosso povo
necessita e muito de pessoas e
instituições que, como as nossas,
realizam esse trabalho social. Somente
através
da
educação
e
do
encaminhamento social às agruras de
nossa população é que possivelmente
veremos “uma luz no final do túnel”.

garra para não dar oportunidade para o
desânimo e a dispersão. Temos de
continuar unidos e crescermos sempre
para, com uma Federação forte,
podermos levar adiante nossa missão
em
assistirmos
aos
nossos
jovens/adolescentes suas famílias,
dando a todos as condições básicas de
cidadania e de poderem exercer suas
atividades profissionais, com trabalho
sério e competente, levando uma vida
digna sem ser manipulado por quem
quer que seja.
Nessa época, em que se comemora o
nascimento de nosso mestre “Jesus”,
façamos uma reflexão sobre o nosso
mundo atual e como podemos
contribuir
ainda
mais
para
transformarmos esse caos que vivemos
em um mundo melhor, com valores que
“Ele” nos ensinou.
Tenham todos um Natal de muita paz,
de muito amor e que o verdadeiro
espírito natalino, contribua para
alcançarmos nossos objetivos de termos
um futuro melhor para nossos
descendentes.
Abraços a todos,
Silvio José Marola
Presidente – FEBRAEDA
Gestão 2013/2015

Portanto, solicitamos a todos muita
determinação à nossa causa e muita
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EVENTO ESPECIAL DO SEMESTRE

V ENCONTRO NACIONAL DE DIRIGENTES E TÉCNICOS DA FEBRAEDA PATRULHA JUVENIL DE GARÇA.
“ASSISTÊNCIA SOCIAL E SOCIOAPRENDIZAGEM” EM 17 E 18 DE OUTUBRO DE 2013.

Nosso evento inovou com a “Feira de Marcas”. As
entidades apreciaram os stands das empresas
“Ribeiro
e
Fiore”,
“ECJR
Treinamentos
Desenvolvimento Humano”, a “DSOP” e a “Máximo
Aldana – Arquitetura e Construção”, e encontraram
oportunidades de bons negócios e parcerias.

Acima, Vicente de Paulo, do NURAP, em conversa com o Educador e
Coaching Financeiro da DSOP, Edward Claudio Jr.
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GARÇA, 17 DE OUTUBRO.

A Patrulha Juvenil de Garça se esmerou no
atendimento e simpatia: equipe nota mil!
O protocolo Fábio Bonassa compôs a mesa e
acompanhou os trabalhos durante o período.
Nosso agradecimento especial, Bonassa!

Antes do início dos trabalhos o tenente Cezar Ricardo Velasquez
Trindade comandou os atiradores para a entrada das bandeiras.

Na manhã de 17 de outubro, os presidentes, Silvio
José Marola da FEBRAEDA e João Carlos dos Santos
da Patrulha Juvenil de Garça, deram as boas vindas
aos participantes, para uma plenária muito
animada.
O auditório da patrulha Juvenil de Garça ficou
lotado com os 193 participantes do evento.
Estiveram conosco 33 entidades filiadas e 06 novas
entidades que participaram com o interesse de
conhecer as ações da FEBRAEDA.

Mesa de abertura: da esquerda p/direita Maria Idalina Furtado
Violante (Gerente Regional do Ministério do Trabalho e Emprego
de Marília), Diogo Sebastião de Oliveira (Chefe de gabinete,
representando o Prefeito de Garça), João Carlos dos Santos
(Presidente da “Patrulha”), Silvio Marola (Presidente da
Federação), Deputado Federal João Dado, Antonio Alexandre
Marques (sócio fundador da Patrulha), Vladir Mozati Boim Jr
(Diretor Téc.Reg.de Assistência e Desenvolvimento Social de
Marília) e Jean Carlos Vieira Junior (representante dos
adolescentes/jovens aprendizes).
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No decorrer do dia, todos os momentos foram
muito importantes: o vídeo-mensagem do
Presidente Silvio Marola, e a apresentação “o líder
servidor” na performance do ator João Signorelli
como
Gandhi, deixaram todos pensativos e
sensibilizados

O Deputado Federal João Dado abriu os trabalhos
apresentando a trajetória da Frente Parlamentar de
Apoio às Entidades de Promoção da Integração ao
Mercado de Trabalho, desde os primeiros contatos
em 2012, até a mobilização nas duas audiências
públicas, em novembro/2012 e maio/2013.
A sanção presidencial da lei 12.868/2013 em 15/10
coroou os esforços das entidades e políticos
envolvidos no reconhecimento das entidades de
aprendizagem no âmbito da assistência social.
O deputado lembrou os participantes de que ainda
teremos
lutas
pela
frente,
visto
que
acompanharemos o decreto regulamentador da lei.
A etapa da manhã foi encerrada com muita alegria
e congratulações dos presentes pela conquista do
Movimento Nacional pela Socioaprendizagem no
SUAS, da Frente Parlamentar e, com o merecido
desta destaque, da FEBRAEDA.
O Deputado, ainda, ofertou brinquedos à Patrulha
Juvenil de Garça, que os distribuirá às outras obras
sociais apoiadas pela entidade.
Além do evidente ganho em reflexões, troca de
informações e conhecimento, rever os amigos com
o mesmo ideal é ótimo e renova as forças de todos
em prol do trabalho social das entidades.

Ao final, João Signorelli reservou
alguns minutos para autografar os
vídeos “Gandhi um líder servidor”
e tirar fotos com os participantes.
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O Diretor Fernando Humberto Machado falou sobre
Marketing Institucional” e “fechou” os trabalhos do
período da tarde com sorteios de brindes.
Na sequência, a Patrulha Juvenil de Garça proporcionou
um churrasco maravilhoso para os participantes, o que
abriu mais espaços para a confraternização das equipes
das entidades, ouvindo música, trocando informações
e contando “causos”.

É mais gostoso comer em boa companhia!

Muita alegria, ao som da Banda Irmandade do Som.
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Aproveitamos o encontro para entregar às entidades
filiadas o banner e a placa de filiação, ofertados pela
FEBRAEDA. Foi uma “festa”!

GARÇA, 18 DE OUTUBRO.

Logo pela manhã, uma grata surpresa: uma belíssima
apresentação de violino por Bruno Vinícius Bassetti Marques da
Escola Municipal de Cultura Artística Amélio Naná Zancopé.
Bravíssimo!

Acima, Marisa Vidovix do NURAP, recebe o banner das mãos do
Presidente Silvio Marola.

O Presidente Silvio Marola (FEBRAEDA) e o
Presidente João Carlos (Patrulha de Garça), mais uma
vez saudaram os participantes abrindo os trabalhos
técnicos em 18 de outubro, chamando à mesa de
trabalhos as palestrantes do dia e duas convidadas
muito especiais: a representante do CMDCA local e a
mãe de um dos adolescentes atendidos na Patrulha
de Garça.

Marinus JV Molen recebe banner e placa do ESPRO das mãos do
Presidente de Garça João Carlos e, do lado direito, a técnica da
CLASA recebe o banner das mãos do Presidente Silvio Marola.

Mesa de abertura dos trabalhos do dia 18 de outubro, da esquerda
para a direita: Dra. Rozangela Borota Teixeira (Assessora Jurídica
da FEBRAEDA), Andressa Dumont Franco (CMDCA e CT da Garça),
os presidentes João Carlos (Patrulha de Garça) e Silvio Marola
(FEBRAEDA) , a palestrante e Professora Maria Cecília Ziliotto, a
Sra. Ivone Aparecida Trintim Barbosa representando as mães dos
aprendizes e Tânia Ferrari Pastorelli (Orientadora Educacional do
CAAP ASA).
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A Profa. Maria Cecília Ziliotto falou sobre a “Política
Nacional de Assistência Social”, contextualizando
historicamente o crescimento e fortalecimento dessa
política e do SUAS-Sistema Único da Assistência
Social no Brasil.

Ao mesmo tempo, em outro espaço, o Presidente Silvio
Marola comandou a reunião dos dirigentes,
primeiramente refletindo sobre o vídeo apresentado na
véspera e, em seguida, debatendo sobre “O Terceiro
Setor, a Assistência Social e os desafios das
Diretorias Voluntárias na Administração das
Entidades sem Fins Lucrativos”.
A Assessora técnica Regina M. Sartório apresentou e
comentou o vídeo “A história da assistência social no
Brasil” e, na sequência, o Presidente apresentou a
técnica Sarita Paes que está sendo indicada pela
FEBRAEDA para a realização de oficinas nas entidades
filiadas, para a implantação/aperfeiçoamento do
Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos
Familiares e Comunitários.

Maria Cecília Ziliotto
falou para uma
plenária “super”
atenta. Sucesso!

No período da tarde, a professora Maria Cecília
conduziu uma oficina com os técnicos sobre o “Serviço
de Fortalecimento de Vínculos Familiares e
Comunitários” e para refletir sobre a aprendizagem
profissional na assistência social e as medidas protetivas
indicadas no E.C.A. e na PNAS.
Aguardamos os resultados para novos estudos e
oficinas com nossas filiadas.

Na sala ao lado, a Assessora Jurídica da FEBRAEDA, Dra.
Rozangela Borota Teixeira, realizou palestra sobre
“Programa de Aprendizagem e Portarias 723 e
1005 – Gestão do Programa”, apresentando o
material/slides gentilmente enviado pelo Ministério do
Trabalho e Emprego, e foi muito elogiada pelos
participantes.
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Os
jovens
protagonizaram
momentos
importantíssimos: participaram da oficina de
“Projeto de Vida” com o apoio da facilitadora
Tânia Pastorelli e deram um “show” na plenária,
apresentado às entidades suas expectativas quanto
ao Serviço de Fortalecimento de Vínculos e o
programa de aprendizagem profissional. Lição de
casa para técnicos e dirigentes!

E, como de costume, fechamos o evento com mais
um
momento
de
confraternização
e
companheirismo.
Sucesso!! Obrigado, Patrulha Juvenil de Garça!!

NOTÍCIAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

REUNIÕES DO CNAS-CONSELHO
NACIONAL DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL
EM 22, 23 e 24 DE OUTUBRO DE 2013.

Ao final da jornada de estudos, o presidente Silvio
Marola agradeceu ao presidente João Carlos e todos
os técnicos/voluntários da Patrulha Juvenil de Garça,
e prestou a esse uma singela homenagem.

Nosso trabalho de acompanhamento dos Conselhos
continua. Nos dias 22,23 e 24 de outubro, a nossa
Assistente Social Silvia Coviello participou das reuniões
no CNAS—Conselho Nacional de Assistência Social, que
foram extremamente importantes para nosso trabalho.
Segue um resumo, em itens:
1 – Os presentes foram informados que a
regulamentação da “lei da certificação” já está na Casa
Civil que já está recebendo sugestões/contribuições.
2 – Na reunião da Comissão de Política, a Conselheira
Jane Clemente relatou um breve diagnóstico da
implantação da Resolução 33/2011 (Integração ao
Mundo do Trabalho) , considerando material
encaminhado pela FEBRAEDA, destacando a dificuldade
dos Conselhos Municipais em reconhecer as ações das
entidades de aprendizagem. Será elaborado
um
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documento para os conselhos municipais quanto ao seu
papel no tocante a inscrição das entidades, e que será
definido na próxima reunião daquela comissão, no dia
19/11.
3 – Na reunião da Comissão de Normas foram
realizados comentários sobre a Resolução 16/CNAS, e
ficaram em aberto os artigos 11 e 17, que dependem do
MDS (e a Conselheira responsável, Simone Albuquerque
não estava presente). No geral, foram alterados prazos
de entrega de documentos e adequações. Essas
questões retornarão para debate naquela Comissão em
19/11, para aprovação no pleno em 21/11.
4 – A Secretária Denise Collin e Carolina Stuchi se
manifestaram positivamente quanto à Lei 12.868/2013,
afirmando que essa representou um avanço na luta das
entidades. Através das respostas das entidades no
CENSO SUAS, a SNAS (Secretaria Nac. de Assistência
Social), irá agrupar as entidades de acordo com o CNPJ
e digitalizar toda a documentação das entidades que
será revista à luz da nova lei. A SNAS pretende realizar
um grande seminário em Brasília no início de 2014 com
os conselhos municipais e entidades, para debates
sobre a nova legislação, incluindo o tema
“Assessoramento e Garantia de Direitos”. A SNAS
afirmou que conversará com a “Receita” para que
parem
as
autuações
até
a
definição/regulamentação final sobre a nova lei. No
que concerne às entidades que não estão sendo (re)
inscritas nos Conselhos Municipais, por enquanto isso
não prejudicará a certificação. Será realizada uma
grande reavaliação.

FÓRUM REBRATES:
“CERTIFICAÇÃO DAS ENTIDADES”.
ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELA
LEI 12.868/2013
EM 04 DE NOVEMBRO DE 2013.

Os Deputados Federais João Dado e Paulo Teixeira
falaram da luta em prol de uma legislação que
contemplasse a ação social das entidades que atuam na
integração ao mundo do trabalho, elogiaram o
Movimento Nacional pela Socioaprendizagem no SUAS
e a FEBRAEDA, que lotam as duas audiências públicas
na Câmara dos Deputados, e apontaram os desafios
que teremos de superar na regulamentação da lei.
As falas foram completadas pela Consultora Edna
Alegro que destacou a importância das entidades de
atendimento e do controle social para o aprimoramento
da Política da Assistência Social. Edna Alegro também
deu ênfase na atenção que as entidades devem ter na
adequada apresentação dos relatórios de atividades e
planos de ação, de modo a evidenciar as ações no
âmbito da assistência.
A direção da mesa foi realizada pelo Presidente da
REBRATES, Moisés Iavelberg (também assessor da
FEBRAEDA) e a mediação do evento coube ao VicePresidente da REBRATES e ex-conselheiro do CNAS –
Conselho Nacional de Assistência Social, Clodoaldo de
Lima Leite.

O Deputado Paulo Teixeira, acima, discursa para os participantes
incentivando a ação das entidades.
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REUNIÕES DO CNAS-CONSELHO
NACIONAL
DE
ASSISTÊNCIA
SOCIAL
19, 20 e 21 DE NOVEMBRO DE 2013

Participou da reunião a técnica Maria Silvia Coviello, na
expectativa dos debates anunciados no mês de
outubro.
Infelizmente, em razão da proximidade da Conferência
Nacional de Assistência Social e dos trabalhos a serem
apresentados nessa, a pauta foi alterada.
A Secretária Nacional, Denise Colin estava presente e
realizou os informes daquela Secretaria: estão sendo
revisados os processos das entidades que solicitaram
certificação, recursos e outros. Foram apresentados
alguns números referentes aos processos:
232 processos analisados
203 diligências, sendo que 51% foram respondidas.
82 processos- sendo 68 deferidos, 07 indeferidos e 05
com recursos.
Também foi feita uma triagem para distribuição dos
processos nos Ministérios correspondentes:
Total de processos 5571, sendo:
4.763 - Assistência Social.
579 – Educação e Assistência Social
107 – Saúde
122 – Educação
Revisões de tempestividade e recursos:
139 – processos com recursos
298 – processos de concessão
936 – processos de renovação
02 - processos com representação
02 - considerações
A secretária também falou sobre a Instrução Normativa
referente a Portaria do MDS, prorrogando o CEBAS de
algumas entidades até o final do ano que vem.
Algumas entidades terão um prazo para o período de
transição, onde será aceita a entrega de documentação
para a validação do certificado até o último dia da
validade do certificado anterior, e não 6 meses antes,
como anteriormente.

Ao final, foi apresentado o calendário das reuniões do
CNAS para 2014.
Vamos acompanhar! FEBRAEDA sempre presente!

REUNIÕES DO COMAS-SP
EM 28 DE NOVEMBRO E 09 DE DEZEMBRO 2013.

No sentido de acompanhar o processo de inscrição
das entidades filiadas no Conselho Municipal de
Assistência Social de São Paulo, nossas técnicas
(Maria Silvia Coviello e Regina Maria Sartório) têm
acompanhado alguns debates sobre o tema, sendo
que algumas entidades foram indeferidas em um
primeiro momento na “CRI”, comissão responsável
pela análise dos pedidos, mas foram retiradas de
pauta para nova avaliação.
Considerando que, em 11 de dezembro o FAS-Fórum
de Assistência Social da Cidade de São Paulo
promoveu uma mesa redonda sobre “A nova lei da
filantropia 12.868/2013” com representantes do
MDS, MEC E MS, estamos esperançosos de que,
nesta nova avaliação e com uma maior reflexão
sobre a indicação da certificação/inscrição as
entidades que atuam na aprendizagem profissional
no âmbito da assistência social, as dúvidas se
resolvam positivamente.
Permanecemos atentos e à disposição para
colaborar!

SINDCONT-SP/CETTESE
(APOIO
APF) PALESTRA: “O DESAFIO DE
ATENDER
A
NOVA
LEI
DA
FILANTROPIA NAS ÁREAS DA
EDUCAÇÃO E DA ASSISTÊNCIA
SOCIAL”
EM 13 DE DEZEMBRO DE 2013.

Nossa assistente Social Maria Silvia assistiu a mais este
debate e reflexões sobre a lei.
Essa mobilização, em torno da lei e suas implicações, é
importantíssima para a avaliação dos conceitos que
serão trabalhados pelas entidades.
Sempre estudando!
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A “IX CONFERÊNCIA NACIONAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL”, BRASÍLIADF.
DIAS 16, 17, 18 E 19 DE DEZEMBRO DE 2013.

Nossas “meninas”, Silvia, Rozangela e Neiva estão lá!
Muito trabalho e luta pela frente. Nossa meta é
defender a socioaprendizagem na assistência social.
Vamos aguardar as notícias e resultados dessa
participação com muito otimismo.

16 DE DEZEMBRO DE 2013 – 17h57

Conferência Nacional de Assistência Social tem início em Brasília
Começará (ou) na noite desta segunda- feira (16) a IX Conferência Nacional de Assistência Social, que reunirá (iu)
2.800 participantes vindos de todo o Brasil para analisar, propor e deliberar as diretrizes para gestão e
financiamento do Sistema único da Assistência Social. A Conferência se realiza no Centro de Convenções
Ulisses Guimarães e prossegue até o dia 19.
Dentre os participantes, 2.000 são delegados, a maioria escolhidos em conferências estaduais, que foram
realizadas em todos os estados do Brasil e também no DF. Há, entre os delegados, composição paritária, ou seja:
metade deles representam o governo, em uma de suas três esferas (municipal, estadual ou federal) e outra
metade é de representantes da sociedade civil: usuários, trabalhadores ou entidades que prestam serviços
socioassistenciais. Como a Conferência tem caráter deliberativo, o grande destaque desta conferência nacional é
a possibilidade real de a sociedade definir os rumos que a Política de Assistência Social deverá tomar.
O tema central da conferência é “A Gestão e o Financiamento na efetivação do SUAS” e ele será discutido em seis
eixos temáticos: (Eixo 1) O cofinanciamento obrigatório da assistência social; (Eixo 2) A Gestão do SUAS:
Vigilância Socioassistencial, processos de planejamento, monitoramento e avaliação; (Eixo 3) A Gestão do
Trabalho; (Eixo 4) A Gestão dos Serviços, Programas e Projetos; (Eixo 5) A Gestão dos Benefícios no SUAS e
(Eixo 6)A Regionalização.
A Conferência Nacional de Assistência Social ocorre a cada dois anos. A etapa nacional é a finalização de um
processo iniciado nos municípios. Este ano, 97% dos municípios brasileiros realizaram suas conferências
municipais, avaliando o sistema de assistência social em sua localidade e produzindo deliberações a serem
cumpridas. O processo envolveu mais de 1.500.000 participantes.
A Unegro ((União de Negros e Negras pela Igualdade) que compõe o CNAS-Conselho Nacional de Assistência
Social, terá diversas delegações nessa conferência.
Fonte: Portal do Evento
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EXPEDIENTE TÉCNICO

VISITAS
REALIZADAS
RECEBIDAS.

E

OUTUBRO-DEZEMBRO 2013

Recebemos na sede:
Guarda Mirim de Suzano, CAMP Limeira, Guarda Mirim
de Votorantim, Legião Mirim de Vila Prudente e CAMP
Mogi Guaçu.
Acima, o detalhe com a Presidenta Dilma Rousseff ao lado
da Ministra Tereza Campello, na abertura da Conferência.
*
Abaixo, nossa assistente social Maria Silvia Coviello na
plenária da Conferência junto com a delegação do
CONSEAS-SP.

Recepcionaram nossa técnica Maria Silvia:
Colmeia Instituição a Serviço da Juventude, Guarda
Mirim de Votorantim, Guarda Mirim de Sorocaba,
AEHDA Capivari e Guarda Mirim de Rio das Pedras.
Visita oficial do Presidente: CAMP Guarujá, em 21/11.

***
Como resultado dos contatos realizado com o Núcleo

Paulus de Estudos, com o qual avaliamos uma futura
parceria em São Paulo, no decorrer da Conferência
Maria Silvia participará de uma “roda de conversa”
sobre a socioaprendizagem no stand daquela entidade
de assessoramento, representando a FEBRAEEDA e suas
filiadas.
Temos certeza de que será um sucesso!

Da esquerda p/a direita, Adelino de Almeida Pereira
(Presidente do CAMP Guarujá), Silvia Coviello (técnica
da federação), Orlando Dantas Silva (Gerente do
CAMP-G) e Silvio José Marola (Presidente da
FEBRAEDA), na fachada da nova sede, ao lado da
entrada principal.
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NOTÍCIAS DAS ENTIDADES

NOVAS FILIAÇÕES
Legião Mirim de São
Manuel

e
Acompanharam a visita os técnicos do CAMPSBC e
voluntários da FEBRAEDA, Neiva Cunha e Adão Esteves,
e a Assessora Técnica da Federação Regina Maria
Sartório.
Visitamos as obras da nova sede do CAMP Guarujá, e
ficamos encantados com o projeto e os cuidados com o
atendimento pretendidos neste novo espaço.

Colmeia Instituição a Serviço da
Juventude

Bem vindos!
NOSSA DIRETORIA E CONSELHOS

Para avaliar as ações de 2013 e aprovar o plano de ação
e orçamento para 2014, a Diretoria, Conselhos e
Associados da FEBRAEDA se reuniram no dia
12/12/2013 na sede da AEDHA Campinas para: Reunião
da Diretoria Executiva, Reunião do Conselho de
Administração e Assembleia Geral Ordinária.
No decorrer das ações, o Presidente Silvio Marola
recebeu um livro de autoria do Diretor da AEDHA
Campinas, Dr. Ozéias J. Santos, “Dicionário de
Terminologia Jurídica”, com direito a foto e dedicatória!
O presidente Adelino Pereira, recebeu das mãos de Silvio Marola a
placa de filiação do CAMP Guarujá, para colocação na futura
entrada da nova sede.

A construção está “caminhando”. Estamos ansiosos em
ver tudo pronto, até o final de 2014.
Temos certeza de que o próximo ano será de muitas
concretizações para o CAMP Guarujá e para a “família
Federação”.
Inauguração à vista!
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Diretoria reunida em torno do plano de ação.

Aproveitando a presença dos presidentes de entidades
associadas, o presidente Silvio Marola entregou os
“banner” e placas de filiação da FEBRAEDA.

Lais Helena, do CAP Valinhos.

O Conselho analisando as atividades e “contas” da
FEBRAEDA.

Ivan do Espírito Santo, do CAMP
São Vicente.

Após uma manhã de muito trabalho, além do café da
manhã saboroso, a maravilhosa anfitriã Maria Helena
Novaes Rodriguez, ofereceu a todos uma feijoada
“caprichada”. Foi uma ótima comemoração pelas
vitórias e “despedida” de 2013.

E, por fim, a Assembleia Geral com os associados.

Obrigado, Maria Helena e demais amigos da AEDHA
Campinas.

Missão cumprida!

O próximo Encontro Técnico Nacional está
marcado: 23 e 24 de outubro na AEHDA
Araras!
Comemoraremos 10 anos de fundação da
Federação.
Anotem na agenda!
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NOSSA MENSAGEM

PARA INCENTIVAR AS AÇÕES
DEZEMBRO 2013
O que é Paz?
Paz não é apenas a ausência de guerra entre os países.
Paz é garantir que todas as pessoas tenham moradia,
comida, roupa, educação, saúde, amor compreensão,
ou seja, boa qualidade de vida.
Paz é cuidar do ambiente em que vivemos, garantir
a boa qualidade de água, o saneamento básico,
a despoluição do ar, o bom aproveitamento da terra.
Paz é buscar a serenidade dentro da gente para
viver com alegria os bons momentos, ter força e
boas ideias para enfrentar os problemas e
resolver as dificuldades.
Isso tudo sem precisar fugir.

Acima de tudo, Paz é criar um clima
de harmonia e bem-estar na família
e na comunidade, lembrando-se sempre
de que onde há amor, há paz.
Onde há paz, há Deus e onde há Deus, nada falta.
www.mundodamensagem.com

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

CEP: 04285-001
e-mail: febraeda@febraeda.org.br
site: www.febraeda.org.br

Paz, amor, alegria, união e saúde,
são os votos da FEBRAEDA !
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