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DEPUTADO EDSON FERRARINI
Personalidade do Ano

Gestão e Inovação Pública
Por diversos mandatos consecutivos, o deputado Edson Ferrarini empreende ações
concretas em favor da família brasileira

Deputado, psicólogo,
coronel, advogado e
escritor, Edson
Ferrarini destacou-se
por seu relevante
trabalho social, este
presente também
como convidado
especial na mesa
de Autoridades e
Personalidades.

O

Deputado Estadual do PTB-SP, Edson Ferrarini,
encontra-se em sua 7ª legislatura. É advogado
formado pela Universidade Mackenzie, psicólogo
clínico formado pela Universidade São Marcos, com
especialização em dependência de álcool e drogas,
além de Coronel da Reserva da Polícia Militar do Estado
de São Paulo.
Realizou viagens de estudos à Europa, Estados Unidos,
Canadá e América do Sul e é o mantenedor de um dos
mais conceituados estabelecimentos do Brasil
dedicados à orientação de dependentes químicos: o
Centro de Recuperação Coronel Edson Ferrarini. Desde a
sua fundação, em 1979, ali compareceram
dependentes e familiares, em número equivalente à
lotação do Estádio do Maracanã. Preside, pessoalmente,
as reuniões de terapia, em São Paulo, como voluntário,
oferecendo seus serviços de forma solidária e gratuita. É
conferencista em escolas, empresas e instituições. Pela
importância do seu trabalho voltado à Responsabilidade

Premio Excelência Qualidade Brasil

Social, foi condecorado com o diploma de Mérito à
Valorização pela Vida, concedido pelo Ministério de
Segurança Institucional da Presidência da República e
pela Secretaria Nacional de Política sobre Drogas (SENAD).
Autor de vários livros sobre o tema “Álcool e Drogas”, tais
como:
Como vencer, como prevenir (Prevenção contra o álcool
e as drogas); Ser Feliz, o grande momento (livro ilustrado
que mostra como encontrar a felicidade através de
belíssimas mensagens); Nossos filhos longe das drogas e
do álcool (instruções para as famílias); Luciana e Fabiana
falam com seus amiguinhos sobre remédios e saúde
(como prevenir-se contra drogas, álcool e cigarro, escrito
para crianças a partir dos 7 anos de idade e já distribuído
pela Secretaria da Educação de São Paulo para um
milhão e trezentos mil alunos da rede pública estadual). O
Deputado Edson Ferrarini abriu mão de todos os direitos
autorais. Por sua gestão e inovação pública, recebe o
Prêmio Excelência e Qualidade Brasil.

