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Na festa dos 10 anos da
FEBRAEDA, o Presidente da

AEHDA, Fernando Leite, foi o
anfitrião que recebeu de braços

abertos as Entidades Associadas.

Leia na Página 03

Casarão Centenário da época dos barões do
café. Foi Sede da Ferrovia Paulista e hoje
abriga instalações de campo da AEHDA
(Associação de Educação do Homem de
Amanhã de Araras), palco de palestras e
eventos da cidade de Araras, Interior de SP.

FEBRAEDA EM AÇÃO
COM NOVO FORMATO INFORMATIVO,

ESTAMOS CHEGANDO ÀS MÃOS DE NOSSOS

ASSOCIADOS. SOMANDO, DIMINUÍMOS

AS DISTÂNCIAS PARA SERMOS MAIS FORTES !!!



Caros Amigos

Estamos mudando nossa forma de comunicação.
Pois, no lugar do “Boletim”, estamos apresentando essa
nova “Revista”, com o título “FEBRAEDA EM AÇÃO”.

Esperamos agradar a todos os nossos leitores e as-
sociados. Pois, a proposta é a de apresentarmos nossas
notícias de forma mais atraente e criativa, porém, sem-
pre preocupados com a qualidade do conteúdo das in-
formações.

Para que a nossa Revista seja um veículo de infor-
mação eficiente e de sucesso, apelo a todos os associa-
dos e amigos, que nos enviem notícias que julgarem im-
portantes para conhecimento de nossa Rede.

Nossa Revista “FEBRAEDA EM AÇÃO” precisa ser um
espelho das realizações que somam resultados positivos
e eficientes de nossa missão social, promovendo a as-
censão de nossos jovens em vulnerabilidade, em nossa
sociedade produtiva e formadora de opinião.

Nossa Revista precisa ser um documento onde nos-
sas associadas depositem, além de suas conquistas, as
suas dificuldades, suas inovações, os sonhos realizados -
muitas vezes reunidos através das declarações e depoi-
mentos de antigos colaboradores e, principalmente, de
relatos dos jovens aprendizes que passaram pelas nos-
sas instituições e hoje são profissionais de sucesso e se-
res humanos bem sucedidos.

Saudações a todos e aguardamos notícias para as
futuras publicações – esperando, também, críticas e su-
gestões para o aprimoramento constante e contínuo des-
ta nova ferramenta de comunicação que ora se inicia.

As notícias podem ser enviadas através de e-mail:
febraeda@febraeda.org.br

Abraços fraternos a todos.
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A FEBRAEDA (Federa-

ção Brasileira de Associações

Socioeducacionais de Ado-

lescentes) completou no dia

11 de Setembro de 2014, 10

anos de fundação.

Para as comemorações

do 10º. Aniversário durante

o Encontro Nacional de Diri-

gentes e Técnicos em outu-

bro 2014, nada melhor do

que local onde tudo foi ofi-

cializado e onde o nome

FEBRAEDA foi cunhado

como um símbolo da união

das duas federações que lhe

deram origem. Emocionado

o Presidente da AEHDA Ara-

ras e Diretor da FEBRAEDA,

Fernando Leite, lembrou os

presentes do caráter

agregador e orientador dos

dirigentes da época, o que,

felizmente, se perpetua nas

diretorias atuais, e destacou

que a federação nasceu com

a missão de defender suas

associadas frente às pres-

sões de órgãos que desco-

nheciam o propósito e o be-

nefício das ações

socioassistenciais e

socioeducativas realizadas

pelas entidades em prol dos

jovens, suas famílias e toda

a sociedade.

Em seguida, o Presi-

dente  da FEBRAEDA, Silvio

Marola,  lembrou  as históri-

as de superação, de

enfrentamento, aprendiza-

do e de sucesso da federa-

ção, elogiando os esforços

de Guilherme Teodoro Men-

des e Paulo Hadich para que

as ações da FEBRAEDA se

tornassem firmes, reconhe-

cidas e respeitadas, sendo

que ambos continuam fir-

mes e participativos na atu-

al Diretoria da Federação.

Durante as comemora-

ções, Silvio Marola fez o lan-

çamento do “pin”

FEBRAEDA 10 ANOS, distri-

buídos a todos os participan-

tes do evento, e presenteou

os Diretores da federação e

as entidades patrocinadoras

do evento com uma bela ca-

neta comemorativa.

No encerramento dos

trabalhos, o presidente Sil-

vio realizou o plantio de uma

árvore símbolo dos anos de

fundação, com a ajuda do

Engenheiro Agrônomo da

AEHDA, José Mauro Araújo.

Parabéns, FEBRAEDA.

Muitos anos de vida!

“Estamos orgulho-

sos porque tudo

começou aqui.”

(Fernando Leite)

CASARÃO DO HORTO
SEDE RURAL DA AEHDA
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“Estamos orgulhosos
porque tudo começou
aqui.”

(Fernando Leite)

MARCIA ELISA RAGADALLI

Márcia Elisa está na FEBRAEDA desde abril de 2010, e atua como Assistente

Administrativo e Financeiro.

Formada em Administração de Empresas, trouxe para nossa entidade, muita

experiência na organização de eventos, treinamento e desenvolvimento, adquiridas

em 15 anos de trabalho em empresa de grande porte. Atuou como voluntária em

entidade de Assistência Social e tem como marca registrada a seriedade,

responsabilidade e ética.

DRA. ROZANGELA BOROTA

Rozangela Borota Teixeira é Advogada inscrita na OAB/SP, com formação em

Conselheira em Direitos Humanos, com ênfase no público Criança e Adolescente,

pela SEDH/PR, e Conselheira Nacional, pela SG/PR e UFMG. Atua no Terceiro

Setor nas áreas de Consultoria e Assessoria Jurídica. Sócia-Diretora da Borota

Teixeira Sociedade de Advogados é  Consultora jurídica e representante da

FEBRAEDA no Fórum Nacional da Aprendizagem Profissional.

MARIA SILVIA COVIELLO

Maria Silvia é Assistente Social e atua como Assistente Técnica da FEBRAEDA  desde

julho de 2011.

Tem como atividade principal, a realização de visitas para captação de novos

associados em todo o Brasil.

Silvia também tem sido “nossos olhos” em Brasília, acompanhando todas as reuniões

do CNAS-Conselho Nacional de Assistência Social e trazendo subsídios para a reflexão das

entidades filiadas.

Representando o CAAP-ASA Assistência Social ao Adolescente, onde é voluntária desde

2010, Maria Silvia é conselheira do CONSEAS-SP,  eleita para a gestão   2013-2016 e,  em

2014, assumiu a 2ª. Secretaria da mesa Diretora do Conselho.

REGINA MARIA SARTÓRIO

Regina Maria é Assistente Social, e coordena o CAAP-ASA (antigo CAMP

Ipiranga) desde 1985.

Foi secretária, voluntária, da antiga FBP-Federação Brasileira de

Patrulheirismo, posteriormente denominada FEBRASE, e apoiou os trabalhos

daquela Federação até 2004, quando foi realizada a fusão  que originou a

FEBRAEDA. A expertise nessas entidades foi o fator decisivo para a sua contratação

na equipe da FEBRAEDA, onde atua desde novembro de 2006 como Assessora

Técnica.



FRENTE PARLAMENTAR DE APOIO ÀS ENTIDADES DE PROMOÇÃO
DA INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO

A FRENTE PARLAMEN-
TAR DE APOIO ÀS ENTIDA-
DES DE PROMOÇÃO DA
INTEGRAÇÃO AO MERCA-
DO DE TRABALHO foi criada

em 2012, com a adesão de

231 Deputados Federais,

com o objetivo de estabele-

cer uma agenda de ações em

defesa das entidades que

realizam ações de promoção

da integração ao mercado

de trabalho, no âmbito da

Assistência Social, conforme

prevê a Constituição Federal

e a LOAS – Lei Orgânica da

Assistência Social.

A Frente Parlamentar

trabalha no sentido de con-

tribuir no legislativo brasilei-

ro com iniciativas visando o

acompanhamento da políti-

ca de Assistência Social, de-

fendendo a formulação e

execução de políticas

intersetoriais desse segmen-

to, procurando de modo

continuo o aperfeiçoamen-

to da legislação pertinente,

em defesa dos interesses da

sociedade brasileira.

A FEBRAEDA integra a

Secretaria de Relações

Institucionais da Frente Par-

lamentar e,  até dezembro/

2014, era Coordenada pelo

então Deputado Federal

João Dado.

A “Frente” demandou

duas audiências públicas im-

portantíssimas para o seg-

mento (novembro/2012 e

maio/2013), abrindo o diálo-

go com o MDS (Ministério

do Desenvolvimento Social)

e a sociedade civil sobre o

atendimento e programa de

aprendizagem profissional

realizado pelas entidades de

assistência social.

Hoje, com a recompo-

sição da “Casa Parlamentar”

após as eleições de 2014,

nosso desafio, entre muito s

outros, será o de “recom-

por” o quadro de participan-

tes da “Frente Parlamentar”

e retomar a reflexão e o de-

bate com os Deputados Fe-

derais a respeito das ações

e desafios para esta impor-

tante “Frente” em defesa

das entidades de

socioaprendizagem e o direi-

to e defesa da integração ao

mundo do trabalho de mi-

lhares de adolescentes e jo-

vens em todo o Brasil.

ACONTECE

Silvio Marola e

João Dado

ELEKTRO, UMA DAS EMPRESAS PARCEIRAS E AMIGAS
DA AEHDA. SEMPRE ESTÁ PRESENTE NAS

AÇÕES DAS NOSSAS ENTIDADES.

CAMP SBC TEM NOVO PRESIDENTE
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Na foto, Silvio Marola cumprimenta e passa o “PIN”
de Presidente da Entidade a Luiz Antonio Novi, tam-
bém Rotariano, eleito em pleito recente.
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REBRATES - REDE BRASILEIRA

DO TERCEIRO SETOR

A  REBRATES reúne instituições de Assistência Social, Edu-

cação, Saúde, meio Ambiente e outras organizações privadas

prestadoras de serviços à comunidade, inclusive federações e

confederações. Constitui-se numa rede, com isenção político-

partidária, integrada por empreendedores sociais, objetivando

a edificação de uma sociedade mais justa, livre e solidária.

Sua missão é a de congregar as organizações privadas de

cunho social para que compartilhem e potencializem suas ações

e conhecimentos, gerando estratégias em prol de uma socieda-

de inclusiva.

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 da presidência

da FEBRAEDA, Moisés Iavelberg.

Moisés Lavelberg

(foto) é Advogado,  voluntá-

rio do CAAP-ASA há mais de

20 anos  e, igualm ente, mili-

ta na causa da defesa das en-

tidades de integração ao

mundo do trabalho junto à

FEBRAEDA desde 2004.

A reeleição é resultado

do excelente trabalho e com-

promisso de Moisés

Iavelberg com as entidades

ao longo de muitos anos!

AÇÕES DA PAULUS ESTÃO EM TODO O PAÍS
PARCERIAS

O Núcleo PAULUS de

Formação, Pesquisa e Disse-

minação Social foi constituído

no ano de 2012 e sua finalida-

de principal é a promoção, for-

mação, aperfeiçoamento pro-

fissional, produção e dissemi-

nação de conhecimentos. A

PAULUS se consolidou como

entidade de assessoramento

com ações voltadas

prioritariamente para o forta-

lecimento dos movimentos Núcleo do Formação

sociais e das organizações de

usuários, formação e

capacitação de lideranças, di-

rigido ao público da política de

assistência social.

O Núcleo PAULUS, inse-

rido no Departamento de As-

sistência Social da PAULUS,

desenvolve ações em diversas

regiões do país, com ênfase

nas regiões norte, Nordeste e

Sudeste e está estruturado em

quatro eixos de atuação: Pro-

grama Direito e Cidadania,

Projeto Gestão do Cotidiano,

Projeto Publicação e Impres-

são e Curso de Extensão e Atu-

alização Comunitária.

Em 2014 a FEBRAEDA e

o Núcleo Paulus firmaram

uma parceria no intuito de

instrumentalizar/atualizar as

entidades filiadas da Federa-

ção quanto à política da Assis-

tência Social, mediante o Pro-

jeto Gestão do Cotidiano. Este

Projeto investe no

assessoramento técnico e

operacional às entidades de

Assistência Social.

APF – ASSOCIAÇÃO PAULISTA
DE FUNDAÇÕES

A APF – Associação

Paulista de Fundações, enti-

dade civil sem fins econômi-

cos, atua em defesa dos in-

teresses, integra e represen-

ta as fundações do Estado de

São Paulo, que trabalham em

segmentos prioritários para

a sociedade, como educação,

saúde, ciência e tecnologia,

assistência social, cultura,

pesquisa, comunicação e

meio ambiente. A entidade,

fundada em 1998, consoli-

dou-se  como uma das mais

dinâmicas organizações do

Terceiro Setor no Brasil, in-

clusive na luta por um mar-

co legal mais avançado. A en-

tidade realiza periodicamen-

te o Encontro Paulista de

Fundações, importante

fórum de debate, e concede

anualmente o Prêmio Pedro

Kassab, em reconhecimento

e estímulo a pessoas físicas

e jurídicas que se notabilizam

em ações sociais e

benemerentes.    A presiden-

te da APF, Dora Sílvia Cunha

Bueno,  também preside a

Confederação Brasileira de

Fundações (Cebraf), é inte-

grante da Fundação de

Rotarianos de São Paulo.

Pedagoga, é vice-coordena-

dora do Fórum Municipal de

Entidades de Assistência So-

cial de São Paulo e assessora

para Assuntos Parlamentares

da FEBRAEDA. Foi membro

do Conselho Nacional de As-

sistência Social, e do Conse-

lho Nacional de Serviço Soci-

al, vinculado aos Ministérios

da Educação e Cultura e do

Bem Estar Social. Dora Silvia

é um exemplo de atuação vo-

luntária no terceiro setor.

Dora Silvia Cunha Bueno
Pres. APF
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CONANDA EMPOSSA CONSELHEIROS EM BRASÍLIA

A FEBRAEDA foi eleita como uma das oito entida-

des suplentes para o Segmento III do CONANDA (Con-

selho Nacional de Defesa dos Direitos da Criança e do

Adolescente), para o biênio 2015-2016.

A eleição aconteceu no dia 16 de dezembro de

2014, ocasião em que a Entidade foi representada pelo

conselheiro Antônio Jorge dos Santos, e a posse ocor-

reu no dia 12 de fevereiro e foi muito prestigiada.  Par-

ticiparam da solenidade em 2015  quatro Ministros de

Estado:  Ideli Salvatti (Direitos Humanos), Tereza

Campello (Desenvolvimento Social), Nilma Gomes (Mi-

nistra da Igualdade Racial) e Aloízio Mercadante (Mi-

nistro da Casa Civil).

O CONANDA é um órgão colegiado permanente

de caráter deliberativo e composição paritária, pre-

visto no artigo 88 da lei no 8.069/90 – Estatuto da Cri-

ança e do Adolescente (ECA). Integra a estrutura bási-

ca da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência

da República (SDH/PR). O Segmento III é voltado às

entidades que atuam em pelo menos um dos eixos de

promoção, proteção, defesa e controle social dos di-

reitos da criança e do adolescente nas temáticas de

saúde, educação, assistência social, esporte, lazer, tra-

balho, justiça e segurança pública.

Trata também das especificidades das crianças e

adolescentes com deficiência, em acolhimento, em

cumprimento e/ou egressos de medidas

socioeducativas e em situação de rua, entre outros.

O Fórum Paulista de Aprendizagem  Profissional

(FOPAP) reúne mais de 100 organizações governamen-

tais e não governamentais, empresas, entidades repre-

sentativas de trabalhadores e de empregadores, insti-

tuições qualificadas em aprendizagem profissional, con-

selhos representativos e pessoas jurídicas que atuam no

processo de inclusão do aprendiz no mercado de traba-

lho. Para a organização e coordenação dos trabalhos,

além do suporte da equipe do próprio MTE que tem na

Coordenação da Secretaria Executiva o técnico Atilio

M.Peppe, são eleitas entidades representativas da soci-

edade civil, militantes da aprendizagem profissional.

No dia 19 de janeiro, no auditório da SRTE-SP (Se-

cretaria Regional do Trabalho – SP), foram eleitas para a

gestão 2015-2017, as seguintes entidades: Sindicato dos

Comerciários de São Paulo, ESPRO, Camp Oeste, SABER,

IPP, Instituto Techmail, ACOVEC e a FEBRAEDA.

O FOPAP tem também como membros natos:

CONDECA,Procuradoria Regional da 2ª Região/MPT, Pro-

curadoria Geral do Trabalho da 15a Região a SRTE-SP

(Superintendência Regional do Trabalho e Emprego no

ESP) e a Rede “S”.

FEBRAEDA REELEITA PARA A COORDENAÇÃO
COLEGIADA DO FOPAP  BIÊNIO 2015-2017

Presença maciça em Brasília
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AÇÃO DA FEBRAEDA EM BRASÍLIA

PEQUENO HISTÓRICO DA ENTIDADE

O início da história da FEBRAEDA é finca-

do na união. No dia 11 de setembro de 2004,

na cidade de Araras, representantes de duas

federações, a FEBRASE (Federação Brasileira

de Associações Socioeducacionais de Adoles-

centes) e a FEBRASA (Federação Brasileira das

Associações de Adolescentes), decidiram que

era hora de somar esforços.

Nossas entidades já atenderam mais de

400.000 jovens e seus familiares ao longo de

mais de 40 anos de trabalho profissional, sé-

rio, organizado e que visa a promoção social.

Hoje, se encontram em atendimento nessas

mesmas entidades 60.000 jovens/adolescen-

tes e suas respectivas famílias.

As instituições são lideradas por Direto-

rias inteiramente voluntárias, formadas em

sua maioria por membros de clubes de ser-

viços como o Rotary, Lions, e outras organi-

zações igualmente imbuídas do espírito “do

servir”.

Nossos valores são: autonomia, cidada-

nia, competência, parceria, comprometimen-

to, credibilidade, ética,  representatividade,

responsabilidade social e transparência.

Estamos trabalhando para construir uma

sociedade mais justa. Venha se integrar ao

nosso movimento!


