
 
 
  

 
É  NOTÍCIA.   

EDIÇÃO ESPECIAL  Nº 12 – 2009 
 

VII ENCONTRO DE  DIRIGENTES, COORDENADORES E TÉCNICOS DA 
FEBRAEDA E CAMP LIMEIRA 

 
 

Nos dias 28 e 29 de agosto de 2009, foi realizado o 
 “VII ENCONTRO DE DIRIGENTES , COORDENADORES E 

TÉCNICOS DA FEBRAEDA E CAMP LIMEIRA”.  
Antes da Cerimônia de abertura, recebemos os convidados para 

o café da manhã que foi servido 
na área  externa da Câmara Municipal de Limeira. 

 Esses momentos de reencontro e descontração colaboram para 
a consolidação dos laços entre os filiados e o bom andamento 

dos trabalhos. 
Nosso incansável Presidente Guilherme Teodoro Mendes e demais 
diretores da FEBRAEDA, além da atenção com o protocolo e o 
evento, sempre encontram tempo para “fotografar” com os 

participantes. 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

   CERIMÔNIA DE ABERTURA 
  

A Cerimônia de abertura foi no auditório da Câmara Municipal     
de Limeira e para uma plenária “lotada”, onde estiveram 
presentes à mesa e na assistência, além dos diretores da 

FEBRAEDA, várias autoridades da região e das esferas estadual 
e nacional. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                        
 
                
                                                                                           

 Homenagem e reconhecimento pelo excelente  
                                                                                       trabalho  da  Pedagoga do CAMP Limeira, 

nossa querida Maria Alice. 
 
 
 
 
 
                                                                       
 
 
                                                                            
         
 
                                                                                      
                                                                                                            

Adalto Pacheco - Presidente  (CAMPL) e o 
Presidente da  FEBRAEDA, Guilherme 
Teodoro Mendes. Também prestam sua  
homenagem à aprendiz  Larissa  Nunes 
Pereira. 
 

Anexo a este, se encontra a “estatística” de participação de autoridades, técnicos, dirigentes e 
colaboradores. 
 

ALMOÇO 
 

O almoço foi organizado pelos amigos do CAMP Limeira, na “Churrascaria do Oscar” onde tivemos mais uma 
oportunidade de trocar idéias em um ambiente informal, com muita alegria e entusiasmo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

APRESENTAÇÃO 
 
 
 

Após o almoço, todos os participantes se dirigiram à sede do 
CAMP’L e foram recepcionados com uma belíssima 
apresentação da Banda Marcial do CAMP Limeira. 

A entidade já foi premiada em 2005 e, ao final desse 
mesmo dia, a Banda recebeu o  “Troféu  Fumagalli” , 
prêmio máximo relativo à música e à cultura na cidade e 

concedido a muito poucos. 
Parabéns CAMP-L e jovens “ Limeirenses”, sabemos 
que grandes talentos despontam nessa cidade!!! 

 
 
 
 
 



ATIVIDADES  APRENDIZES 
 

Os estagiário e aprendizes das entidades participaram de visita 
monitorada à Secretaria Municipal do Meio Ambiente de Limeira para 
conhecer um pouco da “geografia local”, debater questões sobre a 
preservação dos recursos naturais e a necessidade de ações cotidianas, 
projetos e intervenções coletivas e positivas para a conscientização e o 
compromisso de todos com conservação da natureza. 
Nossos jovens receberam atenção especial dos técnicos daquela 
Secretaria, sendo o Prof. Rogério de Mesquita e a Sra. Dinorah, bem 
como o acompanhamento de monitores-educadores das entidades 
presentes, em especial do educador Lourival Santos do CAAP-Ipiranga, 
que orientou os trabalhos para a apresentação em grupo no evento. 

 
                                                                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

APRESENTAÇÃO – PORTAL BUSCA JOVEM 
 
Marcelo Nonato é Diretor da “Olhar Cidadão”, empresa de consultoria especializada em responsabilidade social 
e Coordenador do Portal Busca Jovem, projeto social mantido por um grupo de investidores do GIFE – Grupo 
de Institutos Fundações e Empresas. 
 
Marcelo divulgou as atividades do “portal” cujo propósito é o de abrir um canal de comunicação entre 
empresas, ONG’s e aprendizes, bem como acompanhar e colaborar com a reflexão sobre os rumos da 
formação de jovens e do programa de aprendizagem profissional no Brasil. 
 

www.buscajovem.org.br 
 
O conteúdo da palestra foi fornecido à FEBRAEDA no 
formato de slides, que será gravado em CD-ROM e 
encaminhado às entidades. 
 

GRUPO TÉCNICO – 1ª ETAPA 
 

“APRENDIZAGEM CONCOMITANTE- DEBATE INTERDISCIPLINAR” 
 
Os técnicos se reuniram em subgrupos, contemplando nesses a participação de todos os profissionais 
envolvidos com o processo deformação dos jovens nas entidades: professores/educadores, orientadores 
educacionais, assistentes sociais, psicólogos, enfim, àqueles que, cotidianamente, fazem o atendimento direto 
e de formação/qualificação profissional. 
Debateu-se o programa de qualificação, formação e/ou aprendizagem profissional realizando um levantamento 
entre o “ideal” e o “possível” realizado pelas organizações, horários praticados, sistemática de superviso  e 
levantamento de propostas e soluções. 
 
Subdivididos em pequenos grupos, este primeiro momento foi para os técnicos uma  “sondagem” de fatos, 
expectativas e possibilidades, e como primeira reflexão que terá continuidade nos trabalhos do dia seguinte, 
sábado, 29 de agosto de 2009.  



GRUPO TÉCNICO – 2ª ETAPA 
 

“APRENDIZAGEM CONCOMITANTE- DEBATE INTERDISCIPLINAR” 
Retomando as discussões da 6ª feira, as conclusões e propostas dos técnicos foram as seguintes: 
 
1 – Solicitar à FEBRAEDA que elabore proposta a ser encaminhada aos órgãos competentes (MTE), visando considerar o 
período de atendimento e formação muito bem realizado pela maioria das entidades, e anterior à colocação do jovem no 
universo profissional, no cômputo de horas teóricas do programa de aprendizagem e/ou a diminuição do percentual de 
25% sobre o total do programa conforme consta na Portaria 1003/2008, sugerindo-se a frequência semanal do aprendiz 
uma vez por semana para 4 horas de aulas nas entidades. 
2 – Caso não seja acolhida  a proposta  acima,  que as entidades se  
comprometam  em realizar um  mínimo de  200  horas de formação  
para os  jovens nas  entidades,  realizando  a  ação  de  resgate   e  
consolidação  de valores  e  vínculos  como  sempre  foi a tônica do 
atendimento sócio-educativo, fundamental para o encaminhamento 
profissional do jovem. 
3 – Realização  de encontros regionais com a finalidade  de  “filtrar” 
dificuldades  e   problemas  a  serem  trazidos  para  debates    nos 
encontros nacionais, pedindo  a participação  de um representante 
da FEBRAEDA nesses momentos em cada região. 
4 – Que a Federação realize proposta ao Ministério dos Transportes 
para obter a gratuidade da passagem de ônibus para os aprendizes, 
a exemplo dos idosos. 
 
As sugestões foram acolhidas pelos dirigentes e serão temas de estudos e providências. 
 

GRUPO DE DIRIGENTES – PALESTRA 
    

“ NOVAS NORMAS CONTÁBEIS DO TERCEIRO SETOR E A FILANTROPIA” 
 
Marcelo Roberto Monello – Sócio Diretor  do escritório Contábil Dom 
Bosco, engenheiro e contador especializado no “3º setor”,  proferiu 
palestra  aos Dirigentes, Administradores e Coordenadores das 
entidades sobre “ As Novas Normas Contábeis do Terceiro Setor e a 

Filantropia” , alertando para os cuidados que as 
entidades devem ter com seus relatórios e 
documentos de mérito social, salientando a 
necessidade de contar com serviço contábil 
especializado e atualizado diante das novas normas 
criadas devido ao crescimento do 3º Setor às 
mudanças pretendidas pelo Governo Federal nessa 
esfera. 

 
 

Fotos e informações detalhadas da palestra, serão igualmente gravadas em entregues a todos em CD-ROM. 
 

PALESTRA  AOS TÉCNICOS E DIRIGENTES 
 

“CAPTAÇÃO DE RECURSOS – PROJETOS SÓCIO-EDUCACIONAIS E CULTURAIS”  
 
Alexandre Vancin Takayama é professor de economia da Faculdade de 
Desenho Industrial de Mauá e Diretor da “Mentor Consultoria”. A palestra 
sobre “Captação de Recursos – Projetos sócio-educacionais e culturais” 
chamou a atenção de todos, principalmente no tocante ao conhecimento 
dos valores que ficam “sem utilização” na esfera federal por falta de 
projetos de entidades sérias como as nossas.  
 
Alexandre deixou conosco os CD’s com roteiros e orientações sobre 
“Projetos”, que encaminharemos aos associados. 



                                    CONSIDERAÇÕES FINAIS DO DIA 28/08   
  

“COMPOSIÇAO  DA MESA E APRESENTAÇÃO DOS JOVENS –TEMA: EDUCAÇÃO AMBIENTAL”        
 

Nossos jovens deram um “show” de consciência 
ambiental, na apresentação dos trabalhos realizados na 
Secretaria do Meio Ambiente e reflexões realizadas nos 
grupos. 
Renovamos, assim,nossa esperança de que as novas 
gerações tratarão com mais respeito e carinho o nosso 
planeta!!! 
 
Parabéns meninos e meninas! Confiamos em vocês e 
lembrem-se que podem contar conosco, sempre! 
 
 
 

Antes   do  encerramento  recebemos  a  honrosa  presença e o 
pronunciamento do Deputado Arnaldo Faria de Sá, que chegou 
ao final da tarde de 6ªf, acompanhado de seus assessores. 
 
                                        A   Guarda  Mirim  de   Socorro,  
                                        por seus aprendizes, aproveitou 
                                        a  oportunidade  para  entregar 
                                        uma   “cesta-presente”         ao 
                                        Deputado Faria de Sá. 
 
 
 
 
 
 

 
 

Os trabalhos da sexta-feira foram encerrados com sorteios 
de brindes entre os presentes. Já se tornou tradição essa 

saudável brincadeira entre as entidades e em cada 
encontro temos mais “colaboradores-contribuintes” com 

os prêmios. 
 
 
 
 
 

    TRABALHO DOS DIRIGENTES- SÁBADO DIA 29     
 

O Vice–presidente  da  FEBRAEDA   e  Presidente  da  AEHDA- 
Araras,  Fernando Fernandes Leite  fez  uma apresentação da 
experiência de trabalho  da AEHDA – Araras em parceria com 
Fundação Paula Souza. 
 
 

 
Na ocasião, também foi realizada 
breve reunião da diretoria da 
FEBRAEDA  e seus associados. 
 
 

 



 

  REUNIÃO TÉCNICA – SÁBADO DIA 29 
 

ENCERRAMENTO DOS TRABALHOS COM DINÂMICA DE INTEGRAÇÃO ENTRE OS TÉCNICOS 
E OS JOVENS APRENDIZES  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Além de trabalhar aspectos como 
“coordenação motora”, atenção e a 
capacidade de trabalhar em equipe sob o 

comando do educador do CAAP´I Eduardo 
Alexandre Marinelli e da Profa. e voluntária Luciana, a 

dinâmica proporcionou um gostoso momento de descontração; e as 
risadas e os abraços foram predominantes no encerramento. 

 

ENCERRAMENTO OFICIAL DO ENCONTRO NACIONAL FEBRAEDA- CAMP’ 
LIMEIRA 

 

ENCERRAMENTO DOS TRABALHOS COM DINÂMICA DE INTEGRAÇÃO ENTRE OS  
Após a apresentação preparada pela Assessora Técnica Regina Maria Sartório -  vídeo “Planeta 
Terra” - o Presidente Guilherme Teodoro Mendes encerrou os trabalhos do VII Encontro, pedindo 
aos presentes que refletam sobre a próxima reunião semestral da FEBRAEDA, no sentido do 
avanço das ações no intuito do bem comum.  
O Presidente ainda proferiu uma mensagem de coragem e união “com e entre” as entidades, pois   
agora iniciamos mais uma jornada para destacar  e firma o trabalho das nossas entidades junto 
aos Órgãos Federais. 
 
Parabéns aos presentes, às entidades que colaboraram com o evento e, em especial, obrigado ao 
CAMP Limeira por nos receber com tanta dedicação e carinho!! 
 
Presidente Adalto Rosseto Pacheco, Conselheiro e amigo Paulo Hadich, demais diretores e equipe 
técnica do CAMP Limeira, esperamos retornar a essa cidade em breve e para abraçá-los mais uma 
vez expressando nossa gratidão! 
 

**************************************************************************** 
A FEBRAEDA realizou várias outras ações nos meses de setembro-outubro-novembro e dezembro 
2009 (recebemos várias visitas e fizemos contatos importantes para o programa, realizamos uma 
reunião de trabalho intermunicipal/estadual, participamos de fóruns em algumas regiões e  de 
novas reuniões em Brasília) mas preferimos que, neste boletim, o destaque fosse este nosso 
último “Encontro Nacional”, principalmente para recordar os bons momentos que passamos 
juntos e onde predominou o espírito de colaboração e o companheirismo entre as entidades. 
 

No “Bilhetinho FEBRAEDA é noticia” - anexo deste, encaminhamos a estatística de 
comparecimento no evento. 
 

Nos despedimos de 2009 com um saldo muito positivo e que os associados poderão constatar no 
relatório das atividades do exercício que será apresentado no início de 2010. 
**************************************************************************** 



 
***************************************************************************** 
Mas, claro, não poderíamos encerrar sem dar as boas vindas ao mais novo associado da 
FEBRAEDA em 2010: a AEHDA-Campinas. É muito bom tê-los conosco. Bem vindos à “família 
FEBRAEDA”!!!  
Vocês foram/são, em especial para esta Diretoria e equipe de trabalho, um dos presentes de 
Natal de 2009!! 
 
**************************************************************************** 
 
 
 
 
 
 

“A MENTE QUE SE ABRE PARA UMA NOVA IDÉIA 
 JAMAIS VOLTARÁ AO SEU TAMANHO ORIGINAL” 

 
Albert Eisten 

 
 
 
 
 

PAZ, HARMONIA E MUITO AMOR PARA TODOS! 
 

FEBRAEDA  
 
 
 
 
 
 

**************************************** 
 
 

BOLETIM INFORMATIVO: FALEM CONOSCO! 
 

ENVIEM CONTRIBUIÇÕES  E SUGESTÕES  
PARA NOSSA SEDE À RUA CLEMENTE PEREIRA N. 581. 

IPIRANGA – CEP:04216-060 / SÃO PAULO/SP. 
FONE/FAX (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. 

 

 

 

 


