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No dia 15 de dezembro de 2017, na sede do Fundo Social de Solidariedade, o 
presidente do órgão Fabrício Alberto Correia, recebeu em audiência de transição 
as senhoras Vanessa Bittencourt Porto Piovesan e Edna Lúcia de Souza Tralli, 
além do senhor George Lucas Zenha. 
 
O presidente relatou a dinâmica de implantação e gestão de bancos sociais 
elaborada por sua gestão e formalmente apresentou aos participantes os 
resultados destas plataformas no cotidiano social da cidade. Conversou sobre a 
reforma e adequação de um espaço físico de cerca de 5000 metros quadrados 
entregue em dezembro de 2015, a Central Joseense de Voluntariado e discorreu 
sobre a intenção de nominá-lo em homenagem a Dom Paulo Evaristo Arns falecido no 
dia anterior a reunião. 
 
Fabrício Correia apresentou também a necessidade de funcionamento do Banco de 
Alimentos – Central de Captação CEAGESP que ficaria operante até o dia 
23 de dezembro tendo como interesse de retorno ao atendimento público no dia 2 
de janeiro. Informou que o contrato com a nutricionista responsável pelo espaço 
estava sendo interrompido no dia 20 de dezembro. 
 
Explicou sobre o destino das antigas Casas de Brinquedo, que foram entregues a 
FCCR, que transformou o espaço em um centro cultural e para a Secretaria de 
Educação que ampliaria e reformaria o espaço para implantação de uma creche. A 
única edificação restante foi transformada em espaço multiuso e sede do banco 
social de livros do Fundo Social, o Espaço Vem Ler! 
 
No que diz respeito ao banco social de alimentos, Fabrício externou a 
necessidade da manutenção dos projetos Sacolão da Comunidade, Padaria Nosso Pão 
e SuperSolidário – Mercado Social, responsáveis juntos pela destinação de mais 
de 500.000 mil quilos de alimentos a mais de 5 mil famílias e 100 entidades 
sociais cadastradas junto ao Fundo Social nos últimos 18 meses. 
 
Fabrício Correia colocou-se a disposição para informações complementares e 
apresentou a servidora de carreira, única permanente lotada no espaço, assim 
como os bolsistas do PIC temporariamente a disposição do órgão. 
 
No final do encontro, foi realizada averiguação “in loco” do espaço Central 
Joseense de Voluntariado. 
 
 

 


