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MENSAGEM DO PRESIDENTE 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Queridos Companheiros e Amigos, 

Nosso tempo atual é de tamanha dinâmica que 

parece-nos que o ano está se reduzindo a poucos 

dias. O Natal está chegando novamente. Parece 

que o comemoramos há pouco, não é verdade? 

Existem muitas teorias para explicar porque temos 

essa impressão de que o mundo está acelerado. No 

entanto, fico com a tese de que hoje a 

comunicação por vias eletrônicas faz com que 

vivamos todas as informações em tempo real, 

preenchendo nossos dias de tal forma que não o 

sentimos passar. Sendo assim, estamos novamente 

às vésperas de mais um Natal. 

Conclamo a todos para nas comemorações não 

esquecerem do aniversariante. Natal com Cristo, 

essa é a verdadeira comemoração que devemos ter 

em mente e praticarmos. 

Na correria dos tempos modernos, nem sempre 

nos lembramos de agradecer a Jesus Cristo pela 

sua passagem entre os homens, trazendo-nos seus 

exemplos de humildade, solidariedade, altruísmo e 

de amor aos seus semelhantes.  

Em nossas entidades prevalecem essas atitudes em 

quase todos os nossos protagonistas, fazendo com 

que sejam colhidos resultados magníficos na 

formação, na assistência e na transformação 

desses jovens que buscam em nós uma melhor 

perspectiva de uma vida mais digna e justa. 

Parabéns a todos vocês e vamos comemorar com 

Cristo mais um Natal, com amor e companheirismo 

em nossos corações. 

 

Silvio José Marola 

Presidente 

 

 

 

 

É NOTÍCIA- Nº32 - 2014 
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OFICINAS, PALESTRAS, REUNIÕES - DIAS 23 E 
24 DE OUTUBRO DE 2014. 

 

 

Uma programação intensa: foram dois dias de muita 

reflexão e trabalho. Palestras, oficinas, debates, enfim, 

momentos enriquecedores para todos os participantes 

– dirigentes, técnicos e adolescentes/jovens das 

entidades filiadas. 

Comemorar 10 anos com uma “turma” tão participativa 

é recompensador! 

A recepção da equipe da AEHDA Araras foi firme e 

eficiente! Obrigada, meninos e meninas! 

A confraternização no café é essencial. Que mesa 

maravilhosa e farta! 

Os momentos de companheirismo são esperados com 

entusiasmo. Trabalhar em sintonia e boa companhia, 

contribui para as ações das entidades e os reflexos no 

atendimento socioassistencial e socioeducativo são 

muito positivos. 

A seguir, colocaremos uma sequência de fotos, 

obedecendo a programação/atividades,  para ilustrar 

um pouquinho nossas ações. 

 O álbum completo já está no site  www.febraeda.org.br 

  
VI   ENCONTRO  NACIONAL  DE DIRIGENTES E 
TÉCNICOS DA FEBRAEDA NA AEHDA ARARAS 
 
COMEMORAÇÃO DE 10 ANOS DE FUNDAÇÃO 
DA FEBRAEDA 
 

http://www.febraeda.org.br/
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Da esq.p/direita, Célio Moraes (Paulus), Arlindo Fagundes Filho 

(Presidente do Conselho da Federação) Capitão Odair Monteiro dos 

Santos (Conselheiro da Aehda Araras), Silvio Marola (Presidente 

FEBRAEDA), Paulo Hadich (Vice Presidente da FEBRAEDA e Prefeito 

da cidade de Limeira) e a jovem aprendiz Thaine Camargo. (GM 

Guaratinguetá). 

O Presidente Silvio José Marola realizou a abertura do e 

vento para uma plenária atenta.     O salão do Casarão 

do horto estava lotado. Recebemos 183 (cento e 

oitenta e três)  participantes  de 32 municípios nos dois 

dias do encontro. 

Acima, detalhe da plenária de abertura do dia 23/10, atenta às 

apresentações. 

A colocação dos “pins” comemorativos da FEBRAEDA foi 

um momento de muita alegria. 

 

  

 

Silvio Marola e Paulo Hadich agraciaram os participantes com os 

“pins FEBRAEDA 10 anos”. 

 

 

Outro destaque na abertura do Encontro Nacional foi a 

homenagem realizada ao Capitão Odair Monteiro dos 

Santos, pela AEHDA Araras e pela FEBRAEDA. O Capitão 

Odair é pessoa muito querida na cidade de Araras, 

sendo um dos fundadores da AEHDA. 

Acima, o Capitão Odair Santos lê uma mensagem aos participantes, 

apoiado pelo Presidente da AEDHA, Fernando Fernandes Leite. 

Os palestrantes da manhã foram muito aplaudidos, 

tanto no grupo técnico quanto no grupo de dirigentes. 

A manhã trouxe muito conteúdo e estudo para os 

participantes. 

Acima, Célio Moraes fala aos técnicos sobre “Relatório e Plano de 

Ação” de entidades de assistência social. 

 

Ao lado, Nicole 

Hoedemaker, da APF e 

CONSEAS-SP, recebe 

uma caneta da 

federação das mãos do 

Presidente Marola, em 

agradecimento à 

palestra “Gestão de 

Entidades de Assistência 

Social” realizada aos 

dirigentes. 

 



 

 

4 

 

 

 

As atividades com os jovens no decorrer da manhã, 

foram “um show à parte”, comandado pelo Professor 

Thiago C. Oliveira (CAMP SBC).  

Integração e muita diversão! 

O grupo MONAS-

Movimento Nacional 

de fortalecimento da 

Socioaprendizagem no 

SUAS, também se 

reuniu no dia 23/10, 

para tratar do plano de ações em defesa das entidades 

e dos direitos dos adolescentes/jovens aprendizes. 

A pausa para o almoço é bem vinda depois de tanto 

esforço!  É mais um momento para confraternizar e 

trocar experiências com os colegas.                                                     

Acima, as equipes da GM Santa Bárbara D’Oeste e do Instituto 

Formar  e, abaixo, detalhe  dos participantes na “tenda” de almoço 

 

A tarde começou com a excelente apresentação da 

Assessora do Depto. da Rede Socioassistencial Privada 

do SUAS, Sra. Maria Helena Gabarra Osório, que falou à 

todos sobre “A Certificação das entidades de Integração 

ao Mundo do Trabalho no âmbito da Assistência Social”.  

                Acima, Maria Helena Osório, fala à plenária. 

O encerramento dos trabalhos em 23/10 contou com 

apresentação cultural, o plantio de árvore símbolo dos 

10 anos de fundação e, claro, do parabéns e bolo de 

aniversário da FEBRAEDA. 

Grupo de alunos do Projeto Rosa 

dos Ventos: Caminhos do Futuro, 

conjunto sopro da AEHDA- 

Araras, conduzido pela Profa. 

Nedina Carvalho Leite – apoiador: 

Programa Voluntários Banco do 

Brasil. 

 

Ao lado, o Engenheiro Agrônomo 

José Mauro Araújo da AEHDA-A, 

auxilia o Presidente Silvio Marola 

no plantio da árvore símbolo dos 

10 anos da federação. 

 

À noite, após o churrasco de 

confraternização, todos cantaram 

parabéns em frente ao bolo de 

aniversário da FEBRAEDA. 

Muitos anos de vida! 
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O dia 24 de outubro começou animado,  “no embalo” 

das atividades do dia anterior. 

Enquanto os dirigentes participavam de reunião com o 

Presidente Silvio José Marola, que apresentou a síntese 

do “Diagnóstico das Entidades Filiadas para 

fundamentar o Planejamento Estratégico” da 

FEBRAEDA, os técnicos assistiram a “Palestra 

motivacional” do master coach Silvio Carajeleascov. 

Acima, Silvio Marola, fala aos dirigentes com apoio da técnica 

Regina Sartório. Abaixo, o palestrante e consultor Silvio 

Carajeleascov   “mexe” com  os técnicos com dinamismo e alegria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No período da tarde, contamos com a eficiente 

apresentação da Procuradora do Tribunal de Contas do 

Estado de São Paulo, Dra. Claudine Correa Leite Bottesi, 

que discorreu sobre “As parcerias público—privadas na 

ótica da lei 13.019/2014”. 

 

Acima, a Dra. Claudine Bottesi, falando aos participantes do VI 

Encontro Nacional.                                                                                                        

No intuito de conscientizar aos participantes sobre a 

importância da atividade física para a qualidade de vida, 

o Professor Thiago Coradini de Oliveira (acima) e os 

jovens aprendizes, realizaram atividades de “ginástica 

laboral” com todos os presentes. 

Alongando... 
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Antes do encerramento do evento, além de falar sobre 

qualidade de vida, nossos adolescentes e jovens 

aprendizes falaram sobre a defesa de direitos: a 

garantia do atendimento socioassistencial e 

socioeducativo mediante o fortalecimento das 

entidades de assistência social e socioaprendizagem. 

 

Acima, as adolescentes Layane Ribeiro Fernandes, do CAMP Limeira 

(ao microfone) e Rayla de Jesus Silva (do CAMP Cubatão), 

apresentam as conclusões e propostas do grupo de jovens 

aprendizes. Defesa de direitos já! 

 

Acima, a mesa de encerramento do Encontro, com a presença dos 

representantes das entidades “patrocinadoras/apoiadoras” do 

evento: GM Santa Bárbara D’Oeste, CAMP Pinheiros, AEDHA 

Campinas, AEHDA Araras, CAMP SBC,  ESPRO, CAAP-ASA e CAMP 

Santos. 

 

Para finalizar os trabalhos e, mais uma vez comemorar 

os 10 (dez) anos da FEBRAEDA, o Presidente Silvio José 

Marola presenteou os apoiadores do evento, diretores 

e conselheiros presentes e a equipe técnica da 

federação, com uma caneta comemorativa. 

Valter Artioli (à 

esquerda) recebe a 

caneta   de “10 anos 

de FEBRAEDA” das 

mãos do Presidente 

Silvio Marola. 

 

À direita, o Eng. José Mauro 

recebe a caneta 

comemorativa em 

agradecimento por todo o 

apoio na preparação e no 

decorrer do evento. 

Silvio Marola agradeceu imensamente a acolhida da 

AEHDA Araras e a presença de todos os participantes 

deste VI Encontro Nacional, manifestando que todas as  

conquistas dos últimos anos em defesa das entidades e 

dos adolescentes e suas famílias, se deve ao 

pioneirismo e coragem dos homens e mulheres que 

iniciaram este movimento, neste mesmo salão, em 

2004, citando com carinho o Presidente de Honra 

Guilherme Teodoro Mendes que, por motivos de saúde, 

não pode estar presente nesta ocasião, mas que 

continua a colaborar incansavelmente com as ações da 

FEBRAEDA. 

O Presidente da AEHDA Araras, Fernando Fernandes 

Leite, reforçou as palavras do Presidente Silvio Marola e 

completou declarando seu apreço pela causa da 

garantia e defesa de direitos, colocando a sede da 

AEHDA Araras à disposição para os outros eventos da 

FEBRAEDA, nos aniversários de 20 anos 30 anos, 40, 

50... 

Todos os participantes foram presenteados com 

“mudas” de plantas e árvores frutíferas do Centro 

Ambiental da AEHDA Araras.  Isso é que é 

comemoração! 

Rumo ao centenário!!! 
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CNAS – CONSELHO NACIONAL DE 
ASSISTÊNCIA SOCIAL 
ACOMPANHANDO AS REUNIÕES DE OUTUBRO-
NOVEMBRO-DEZEMBRO 2014 

Reuniões em outubro - Comissões e 

Reunião Plenária. 

Em 07/10, na Comissão de Normas, foram apresentados 

pela Sra. Alexandra Gadiola os processos de certificação 

das entidades no trimestre. Os processos estão sendo 

digitalizados, passarão por um tratamento especial, 

para que sejam guardados em arquivo. Quando surge 

alguma dúvida em relação ao processo é solicitado ao 

Gestor, Conselho ou Ministério Público que faça a 

verificação para ser definida a certificação. 

No mesmo dia, na Comissão de Política foi apresentado 

o Programa Capacita SUAS, lida a minuta de alteração 

da Resolução CNAS nº 08/2012, que altera o prazo 

desse programa com vigência para 10 anos, com 

validade de 2015 a 2025. Como os Conselhos Estaduais 

de Assistência Social, são os responsáveis por 

acompanhar este Programa, e ainda hoje, e os  Estados 

de Alagoas, Ceará, Piauí, Rondônia, São Paulo e 

Tocantins ainda não fizeram o aceite do Programa, e 

esses Estados serão chamados para esclarecimentos. O 

motivo de não terem iniciados a Capacitação, é que não 

conseguiram cadastrar as universidades, e isso não 

acontecendo até 28/11/2014, irão perder a verba de 

2014. Outra minuta apresentada foi a do ACESSUAS 

Trabalho, que amplia o Programa para mais 04 anos, e a 

ampliação da faixa etária, que hoje é de 16 a 59 anos,  

passará para 14 a 59 anos. O MEC está ofertando mais 

de 7.000 vagas para o Pronatec Aprendiz. O curso terá 

uma carga horária de 400 horas, e 1 dia da semana o 

jovem ficará na entidade para fazer o curso. 

A Reunião Plenária em 08/10 contou com a presença da 

Secretária da SNAS – Secretaria Nacional de Assistência 

Social Denise Colin, que informou sobre o Encontro 

Nacional, sobre o Trabalho com as famílias, que 

acontecerá nos dias 26 e 27/11/2014 em Brasília. Neste 

Encontro serão apresentadas experiências de outros 

países e serão definidos alguns parâmetros para a 

gestão do BPC. Outros informes: 

- 1913 municípios ainda tem trabalho infantil; os  

Conselhos municipais terão até o dia 28/11 para 

preencherem o CENSO SUAS;  

- o Conselheiro Anderson Miranda informou que está 

havendo violação de direitos humanos  em relação aos 

moradores de rua nos Centros POP, CRAS,CREAS;  

- nos dias 02 e 03 de dezembro o MDS realizará o II 

Seminário de Direito à Assistência Social, intitulado ”A 

consolidação do SUAS no ordenamento jurídico 

brasileiro”, em Brasília, e será realizada a premiação de 

pôsteres relacionados à temática “Direito e Assistência 

Social”.   

No relato da Comissão de Acompanhamento aos 

Conselhos de AS, foram avaliadas as reuniões com os 

Conselhos Estaduais da região Sul e Sudeste, e 

informada uma proposta de capacitação dos 

Conselheiros para as reuniões de 2015. 

O relato da Presidência ampliada destacou a 

Conferência Nacional de Assistência Social de 2015  que 

será de 06 a 11 de dezembro de 2015. 

O Secretário da SISAN – Sistema Nacional de Segurança 

Alimentar e Nutricional apresentou o Relatório Global 

da ONU para alimentação e agricultura no Brasil, 

destacando que o Brasil já saiu do mapa da fome e que 

a taxa de mortalidade infantil diminuiu na população 

indígena e quilombolas. Afirmou que as crianças 

acompanhadas pelo  “Bolsa Família” tiveram um 

aumento na estatura média, e que a produção de 

alimentos está crescendo com a Agricultura Familiar. 

No dia 09/10 na Comissão de Finanças tratou-se da  

elaboração de um documento orientador para 

normatizar a questão das emendas parlamentares, 

inclusive com aprovação de uma resolução e aprovação 

do orçamento. A proposta é de que as “emendas” 

sejam encaminhadas diretamente aos Fundos Sociais. 

  
NOTÍCIAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL 
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Esse documento fortalecerá o financiamento da Política 

e ajudará no controle social. 

Na Comissão de Política foi explanado o “Pacto de 

Aprimoramento de cada Município” que tem um termo 

de adesão individual. As metas deverão ser cumpridas 

em 4 anos. 

Está sendo elaborado um documento para ser entregue 

ao próximo Governo, sobre o PPA - Plano Plurianual, 

onde o governo organiza as demandas da sociedade nas 

áreas de saúde, justiça, trabalho e renda, agricultura, 

entre outras. O PPA define a orientação estratégica do 

governo, as metas e prioridades para um período de 4 

anos, tendo início no 2º ano de um governo e 

terminando no 1º do governo seguinte. 

Informe final: Reunião Descentralizada e Ampliada do 

CNAS nos dias 04, 05 e 06/11/2014. 

-------------------------------------------------------------------------- 

Reunião em novembro - Reunião 

Descentralizada do CNAS em Salvador- 

Bahia de 17 a 19 de novembro. 

“Representação e Representatividade: Desafio Essencial 

para o Controle Social” 

A reunião Descentralizada do CNAS realizada em 

Salvador – BA- nos dias 17 a 19 de novembro de 2014 

teve como tema Representação e Representatividade : 

Desafio essencial para o controle social. 

A reunião teve início com a apresentação do Projeto 

Axé e foi composta a mesa com o Presidente do CNAS, 

Sr. Edvaldo da Silva Ramos, a Vice-Presidente Sra. 

Luziele Tapajós, e representantes do MDS, do Conselho 

Estadual de Assistência Social da Bahia, Conselho 

Municipal de Assistência Social de Salvador, Presidente 

da Frente Parlamentar  Estadual de Assistência Social e 

o Superintendente dos Direitos das Pessoas com 

Deficiência. 

O primeiro painel foi sobre a Representação e 

Representatividade: desafio essencial para o controle 

social tendo como expositores a Profª Eleonora Cunha e 

Profº Edval Bernardino Campos. O painel abordou a 

questão da representação e representatividade, 

conceitos e significados do cotidiano dos conselhos. . 

A tarde  foi realizada a mesa redonda “O real: a 

identidade e a representação dos segmentos 

construindo ( ou não) a representatividade”. Esta mesa 

contou com a participação dos Conselheiros Nacionais, 

representando os segmentos das Entidades 

Trabalhadores e Usuários. Também participou desta 

mesa a representante do Conselho Estadual do Ceará, 

Conselheira Silvana Simões, que abordou as situações 

referentes à composição do Conselho Estadual 

considerando os três segmentos, as principais 

dificuldades e desafios desta representação. O 

representante do Conselho Municipal de Belo 

Horizonte, Conselheiro Vinícius Quiroça, abordou o 

mesmo tema que a Conselheira Estadual, mas à nível 

municipal. A seguir houve o debate com a participação 

dos demais participantes. 

Também foram realizadas diversas oficinas 

concomitantes, conforme abaixo: 

Oficina 1. Mecanismos e modelos de mobilização para a 

participação de usuários. 

Oficina 2. Emendas Parlamentares no âmbito da 

Assistência Social: orientação do CNAS 

Oficina 3. Pactos de Gestão e Federalismo: o papel do 

controle social 

Oficina 4. O controle social no Programa Bolsa Família ( 

Resolução 15/2014) 

Oficina 5. Mecanismos e modelos de mobilização para a 

participação dos trabalhadores. 

Nossas “meninas”, Silvia Coviello (FEBRAEDA-
CAAP’ASA), Neiva Cunha (CAMP SBC) e Renata Neves 
(SODIPROM) participaram das oficinas de 17 a 
19/2014. 

 
Nossa técnica, em especial, participou da oficina 
“mecanismos e modelos de mobilização para a 
participação de trabalhadores”, tema que está sendo 
muito polêmico e interferirá, decisivamente, no 
processo eleitoral do CNAS em 2016. 
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À esquerda, Silvia Coviello, na 
chegada da reunião. 

 
 

 
Ao lado, à direita, Neiva Cunha 
(CAMP SBC)  e Renata Neves 
(SODIPROM) no início dos 
trabalhos em Salvador. 

 
 
Reuniões em dezembro – 229ª.Reunião 
Ordinária e Comissões Temáticas do CNAS 
08, 09, 10 e 11/12. 
 

 

Acima, reunião plenária do CNAS em 11/12. 

Nossa técnica participou da reunião  da Comissão de 

Política da Assistência Social, onde foi  apresentada uma 

pesquisa da Territorialidade da Região do Tapajós. Esta 

região tem características sociais bem diversificadas, 

houve um aumento significativo do indígena como 

população de rua. Sem uma política de mobilidade 

urbana, não é possível haver avanços e articulação do 

governo federal, estados e municípios. Sem um 

atendimento no território, não conseguiremos diminuir 

a precarização social. 

A seguir o Conselheiro Jose Crus (MDS), informou que o 

MDS fez 2 (dois) convênios com o CONGEMAS – 

Colegiado Nacional dos Gestores Municipais de 

Assistência Social e com o FONSEAS – Fórum Nacional 

dos Secretários (as) de Estado de Assistência Social, a 

fim de maior fortalecimento da Assistência. “Afinal, a 

Assistência é uma gestão compartilhada, para que haja 

a concretização dos pactos federativos.” José Crus 

comentou que ter o trabalhador e o usuário nos 

conselhos é o rompimento definitivo do 

assistencialismo na Assistência Social. 

No período da tarde foi realizada a reunião em conjunto 

das Comissões de Política e Acompanhamento aos 

Conselhos, a fim de avaliar as reuniões regionais do 

CNAS com os Conselhos Estaduais ( CEAS) e CAS/DF em 

2014. Pontos negativos levantados: - falta de 

participação de usuários; - falta de diálogo dos 

conselhos com os gestores; - falta de equipe técnica e  

nos conselhos. Pontos Positivos: - importância das 

reuniões regionalizadas; - troca de experiências entre os 

CEAS; - espaço de participação da sociedade civil; - 

capacitação dos conselheiros . 

No dia 10/12, após os informes da Presidência, 

Secretaria Executiva do CNAS, MDS, CIT, 

FONSEAS,CONGEMAS e Conselheiros,  foi apresentado 

o calendário das reuniões do CNAS para 2015. 

No período da tarde, a Secretária Denise Collin 

apresentou o balanço das ações do SUAS/SNAS. Dos 

5570 municípios, 22 ainda não aderiram aos SUAS, 

entre eles, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São 

Paulo.  Quanto à instalação dos CRAS temos 7.511 em 

5.548 municípios, 99,6% dos municípios com cobertura 

de atendimento. Hoje existe 1256 equipes volantes em 

1085 municípios, realizando inclusive a busca ativa. 

A seguir o Secretário Nacional de Renda de Cidadania, 

Sr. Luis Henrique Paiva, fez uma apresentação do 

Programa Bolsa Família – Avanços recentes e principais 

resultados. Informou que houve várias inovações 

institucionais, entre elas, a regra de permanência, 

articulação intersetorial e acessos aos serviços, 

fortalecido com as parcerias  do programa: Programa 

mais Educação, Programa Saúde na Escola. Com isso o 

PBF é um dos principais responsáveis pela redução da 

pobreza, e em especial da extrema pobreza. 
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A seguir a Comissão de Acompanhamento aos 

Conselhos fez uma breve avaliação do encontro 

regional com os CEAS da região Centro- Oeste. 

Ao final dos vários dias acompanhando as ações do 

CNAS, nossa técnica recebeu o apoio da Conselheira 

Márcia Rocha, representante da Sociedade Civil no 

CNAS (Lar Fabiano de Cristo – RJ) que solicitou que a 

Febraeda encaminhe as principais necessidades das 

entidades para serem defendidas pela Sociedade Civil 

no CNAS em 2015. 

Vamos elencar nossas demandas. 

CONSELHO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 
CONSEAS-SÃO PAULO.       
CAPACITAÇÕES-OFICINAS AOS CONSELHEIROS 
MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.                            

Nossa técnica Maria Silvia Coviello, além de participar 

das reuniões ordinárias, das comissões e da Mesa 

Diretoria, integrou a equipe do CONSEAS-SP que 

participou das Reuniões Macro-Regionais para 

Capacitação dos Conselhos Municipais de Assistência 

Social, sobre a Resolução n.14/CNAS, Instâncias de 

Controle do Programa Bolsa Família e sobre a Lei 

13.019/2014 em: 

 -Votuporanga e Araçatuba - 28,29 e 30/10/2014;  

-São Paulo e ABCD/grande SP -10/11/2014; 

-Baixada Santista – 13/11/2014 e  

-Piracicaba – 28/11/2014. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Acima, da esq.p/ direita, a Presidente do CONSEAS-SP Nicole 
Hoedemaker, o Conselheiro Nacional Thiago Cabral (que foi 

palestrante no dia 13/11) e Conselheira Estadual  e técnica da 
FEBRAEDA Silvia Coviello, em Santos – SP. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Da esquerda para a direita: Vanessa Godoy Shiodi, Presidente do 

CMAS de Piracicaba (e As. Social do Instituto Formar), nossa técnica 
Silvia Coviello e Nicole Hoedemaker, Presidente do CONSEAS-SP, na 

mesa diretora dos trabalhos em Piracicaba-SP. 
 
 

CEBAS – CERTIFICADO DE ENTIDADE 
BENEFICENTE E DE ASSISTÊNCIA  SOCIAL.  -                                                              
NOVEMBRO DE 2014 

Em novembro, mais duas entidades filiadas à FEBRAEDA 
obtiveram a certificação CEBAS – Certificado de 
Entidade Beneficente e de Assistência Social. 
 
Parabéns,   Patrulha Juvenil de Garça e  Legião Mirim de 
São Manuel. 
 

Vamos continuar trabalhando com excelência! 
 
 
 

FEBAS – FÓRUM MUNICIPAL DAS ENTIDADES 
BENEFICENTES E DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE 
SÃO PAULO.  -                                                             
27 DE NOVEMBRO DE 2014 

Transcrição: 
 

“No dia 27/11, o FEBAS promoveu a última reunião 

plenária do ano, realizada com sucesso, conforme 

notícia abaixo, disponível no site do CRC/SP, entidade 

que sediou a mesma.  

 

Estiveram presentes, Conselheiros do CONSEAS – 

Conselho Estadual de Assistência Social de São Paulo, 

representados pela Dra. Nicole Hoedemaker, Dra. Ana 

Carolina Carrenho e Sra. Silvia Coviello e do COMAS/SP – 

Conselho Municipal de Assistência Social de São Paulo, 

representado pelo Sr. Clodoaldo Mushinski, que 
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apresentaram e comentaram as principais atividades 

desenvolvidas pelos referidos Conselhos, neste exercício. 

 

Recebemos visita de cortesia do Vereador Floriano 

Pesaro, eleito Deputado Federal, que manifestou 

interesse em conhecer as sugestões e dificuldades que 

as OSCs estão enfrentando no momento, em âmbito 

nacional, se colocando à disposição de todos e do 

FEBAS, para acolher e disponibilizar o apoio às mesmas. 

Na oportunidade, tomamos a liberdade de encaminhar 

em anexo, o Edital de Eleição para a complementação 

da suplência no Segmento de Trabalhadores do 

COMAS/SP – Gestão 2014/2016, cujo período de 

habilitação é de 26/01/2015 a 12/02/2015.” 

 
Da esq.p/direita: Floriano Pesaro, Dora Cunha Bueno – Vice-

Coordenadora do FEBAS e Marcelo Monello – Coordenador do 

FEBAS. 

 
II SEMINÁRIO DE DIREITO E ASSISTÊNCIA 
SOCIAL – MDS. 
02 E 03 DE DEZEMBRO – BRASÍLIA – DF. 

Com o tema, “A  consolidação do SUAS – Sistema único 

da Assistência Social  no  Ordenamento Jurídico 

Brasileiro”,  nos dias 02 e 30 de dezembro, aconteceram 

apresentações e debates importantíssimos sobre a 

legislação da assistência social. 

Nossa Assessora jurídica, Dra. Rozangela Borota Teixeira 

participou deste evento e retornou bastante 

apreensiva, em  face da visão do MDS  com relação ás 

entidades de socioaprendizagem. 

Vamos estar atentos. 

 

 

 

Ao lado, Nicole 

Hoedemaker (APF) e Dra. 

Rozangela Borota Teixeira 

(FEBRAEDA) no “II 

Seminário....” em Brasília. 

 

 

 

 
FOPAP – FÓRUM PAULISTA DE     APRENDIZAGEM 
PROFISSIONAL 
NOVEMBRO 2014. 

 
Nosso Diretor Marinus Jan Van der Molen nos 
representou na reunião da coordenação colegiada no 
dia 10 /11/2014 e, junto com o Diretor Valter Artioli 
participou da plenária do dia 17/11/2014, onde foram 
listadas e debatidas as dúvidas das entidades sobre o 
programa de aprendizagem.  
 
Informes de 17/11: 

 As reuniões ordinárias (plenárias) do FOPAP em 
2015 terão início em 19 de janeiro de 2015. A 
frequência dessas reuniões continuará a cada dois 
meses, na tarde da terceira segunda-feira do mês 
de reunião (horário e local habituais). Assim, a 
segunda plenária do próximo ano será em 16 de 
março etc. As plenárias serão sempre precedidas 
pela reunião ordinária da Coordenação Colegiada, 
na tarde da segunda segunda-feira do mês de 
reunião. Assim, a de janeiro será no dia 12/01/2015 
e a de março, no dia 09/03/2015 etc. Não haverá 
reuniões no mês de dezembro/2014. 

 

 Conforme deliberado pela plenária do Fórum, a 
Secretaria Executiva do FOPAP enviou memorando 
de 11/11/2014 à Coordenadora Geral de 
Aprendizagem da SPPE/MTE reforçando solicitação 
de rápida publicação oficial do Plano Nacional de 
Aprendizagem, com status atualizado dos processos 

  
APRENDIZAGEM PROFISSIONAL 
 
 



 

 

12 

de implementação das prioridades, bem como 
propondo que a próxima reunião especial do FNAP 
com representantes dos fóruns estaduais assuma 
como tema central de discussão e deliberação o 
processo de implementação das prioridades do 
Plano nos níveis nacional e estadual. 

 

 Andamento das articulações de implantação no 
estado de São Paulo do chamado PRONATEC 
Aprendiz: 2ª pactuação, ano de 2015. 

 

Vamos iniciar 2015 com a agenda cheia! 
 
 
 
FONAP- FÓRUM NACIONAL DE APRENDIZAGEM 
REUNIÃO DA COLEGIADA EM  NOVEMBRO 2014. 
 

 

Em 11 de novembro, nossa Assessora Jurídica, Dra. 

Rozangela Borota Teixeira participou da reunião da 

Coordenação Colegiada do FNAP em Brasília - DF. 

Seguem algumas informações dos temas tratados: 

 “1 - Atualização do regimento interno – participação dos 

Fóruns Estaduais no FNAP. 

2 - Aviso de eleição complementar: foi alterado o Biênio 

de eleição do FNAP para 2015/2016. Será publicado 

edital de eleição complementar.  

3 - Plano Nacional de Aprendizagem: ficou definido que  

serão enviada as ações ao presentes na colegiada que 

analisaram as datas e nos devolveram até o dia 

21/11/2014, com as devidas conclusões.  

4 - Reunião da plenária do FNAP com a participação 

dos Fóruns Estaduais. A data ainda será definida. 

Após o término da reunião, Dra. Rozangela  e nosso 

Diretor Interestadual  Marinus Jan Van der Molen  

estiveram no Plenário “6 “e no Plenário Principal da 

Câmara dos Deputados, mantendo breve contato com 

alguns parlamentares. No final do dia, nossa Assessora 

Jurídica esteve no Gabinete com a Equipe do Deputado 

João Dado, dialogando sobre as perspectivas para 2015. 

Continuamos solidários e torcendo para que o 
Deputado João Dado permaneça na vida 

pública. Sempre juntos! 
 
 

LANÇAMENTO DO PROGRAMA JOVEM 
APRENDIZ DO DESPORTO - JADE.       
NOVEMBRO-DEZEMBRO-2014 
 

A Equipe de Aprendizagem da Coordenação Geral de 

Preparação e Intermediação de Mão de Obra Juvenil 

CGPI/DPJ/SPPE/MTE, promoveu nos meses de 

Novembro e Dezembro no Rio de Janeiro, São Paulo e 

Brasília,   capacitações das entidades formadoras de 

Aprendizagem Profissional para o projeto JOVEM 

APRENDIZ DO DESPORTO – JADE. O material da 

formação,   livro 1 (educador e aprendiz) bem como as 

ementas e as oficinas propostas para toda a formação 

estão disponíveis para download no endereço: 
http://portal.mte.gov.br/politicas_juventude/arco-ocupacional-

setor-do-desporto.htm 

As entidades formadoras que participarão de todo o 

processo de capacitação serão certificadas pelo 

Laboratório de Trabalho e Formação LT&F da COPPE da  

Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ. 

 
 

 
FILIAÇÕES EM NOVEMBRO 2014. 

 

CAMP Centro 

(São Paulo – SP) 

 

 

 

AEHA Rio das Pedras 

 

 

Bem vindos! 

  
NOTÍCIAS DAS ENTIDADES 
 
 

http://portal.mte.gov.br/politicas_juventude/arco-ocupacional-setor-do-desporto.htm
http://portal.mte.gov.br/politicas_juventude/arco-ocupacional-setor-do-desporto.htm
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REBRATES ELEGE DIRETORIA 2014-2017 

No dia 25 de novembro de 2014, em reunião do 

Conselho Gestor da Rede Brasileira do Terceiro Setor, a 

FEBRAEDA foi reeleita para a Presidência da Mesa 

Diretora, gestão 2014-2017, tendo como representante 

o amigo e assessor Moisés Iavelberg. 

 

Parabéns, Dr. Moisés! 

A reeleição é resultado do 

seu excelente trabalho e 

compromisso com as 

entidades ao longo de 

muitos anos! 

 

 

REUNIÃO BIMESTRAL E ASSEMBLEIA DA 
FEBRAEDA. 
12 DE DEZEMBRO 2014 – SEDE DO CAMP SBC 
ASSEMBLEIA, “OFICINA VISÃO DE FUTURO” E 
CONFRATERNIZAÇÃO DE FINAL DE ANO. 

 

Em 12 de dezembro, diretoria, conselhos e associados 
avaliaram e aprovaram o plano de ação e o plano de 
contas para o exercício de 2015. 
 

A mesa da Assembleia foi presidida por Arlindo 
Fagundes Filho (Presidente do Conselho Deliberativo) e 
secretariada por Antonio Jorge dos Santos (Secretário 
do Conselho), tendo também como Vice-Presidente da 
mesa o presidente da Diretoria Executiva, Silvio José 
Marola. 

 

Também contamos com a excelente apresentação da 
Consultora Ana Lúcia Frezatti, da empresa “Educação 
Socioambiental”, que apresentou sua proposta de 
trabalho, aprovada pela assembleia, e que estará 
orientando a equipe e diretoria quanto ao 
planejamento estratégico da FEBRAEDA. 
 

A consultora fez uma “brainstorme” com os presentes, 
avaliando as perspectivas para a FEBRAEDA até 2020 e 
apresentou cronograma de ações de janeiro a março 
2015 para a concretização do planejamento. 
 

Foi uma manhã muito proveitosa, fechada com chave 
de ouro com o almoço oferecido pelo CAMP SBC aos 
presentes. 
 

 
Da esquerda p/a direita, Silvio José Marola, Luis Antonio Novi 
Presidente do CAMP SBC  2015-2016, Arlindo Fagundes Filho e a 
técnica Regina M. Sartório. 

 

 
Acima, o Presidente da FEBRAEDA, Silvio José Marola, apresenta na 
assembleia a consultora Ana Lucia Frezatti, da empresa Educação 
Socioambiental. 
 

 
 

Agradecemos ao  CAMP SBC, diretoria e funcionários,  
pela recepção maravilhosa  e atenção para com os 

nossos dirigentes! 
 

  
NOSSOS PARCEIROS 
 
 

  
NOSSOS DIRIGENTES 
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Para ganhar um ano-novo que mereça 
este nome,                                                                    

Você, meu caro, tem de merecê-lo. 

 Tem de fazê-lo novo.                                              

Eu sei que não é fácil,                                              
Mas tente, experimente, consciente. 

É dentro de você que o Ano Novo 
cochila e espera desde sempre. 

Carlos Drummond de Andrade     

(1902-1987) 

 
  

NOSSA  MENSAGEM 
 
 

BOLETIM INFORMATIVO 
 

Rua Elba n. 982 – Moinho Velho – Ipiranga – 

São Paulo – SP.  

F(11) 2068-6214 
CEP: 04285-001 

 
e-mail: febraeda@febraeda.org.br 

site: www.febraeda.org.br 
 

http://pensador.uol.com.br/autor/carlos_drummond_de_andrade_1902_1987/
http://pensador.uol.com.br/autor/carlos_drummond_de_andrade_1902_1987/
mailto:febraeda@febraeda.org.br
http://www.febraeda.org.br/

