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“VI ENCONTRO DE DIRIGENTES E TÉCNICOS DA FEBRAEDA E CAMP SÃO BERNARDO DO
CAMPO”

A Federação Brasileira de Associações Sócio-Educacionais de Adolescente – FEBRAEDA
juntamente com o CAMP de São Bernardo do Campo, realizou nos dias 27 e 28 de março de 2009
seu “VI Encontro Nacional de Dirigentes, Coordenadores e Técnicos”, onde recebeu 221
participantes de 27 municípios e 3 Estados, em uma jornada de muito trabalho, reflexão e
crescimento.
A participação de autoridades, convidados-palestrantes, dirigentes e técnicos das nossas
entidades contribuiu para os debates e as ações que esta federação empreenderá, tendo sempre
em mente o desenvolvimento e aperfeiçoamento de práticas que protegem e beneficiam inúmeros
jovens e seus familiares, colaborando com a efetivação dos direitos sociais nas comunidades.
Reafirmamos nosso compromisso com a juventude mediante os passos Educação Recreação - Saúde e Trabalho e, esperamos, que com a união das entidades e consolidados os
laços estabelecidos neste evento, possamos empreender uma ação política efetiva em prol do bem
comum.
Guilherme Teodoro Mendes

CHEGADA DOS PARTICIPANTES - 27 DE MARÇO

ABERTURA
Hino Nacional - violonista Robson Miguel
Os presentes ficaram encantados com a
apresentação do maior violonista da
atualidade, e que é padrinho do Projeto Art &
Cia do CAMP São Bernardo do Campo.
Ouvi-lo foi um privilégio!

MESA DE ABERTURA

Os trabalhos foram abertos
pelo presidente da FEBRAEDA
Guilherme Teodoro Mendes
que, visivelmente emocionado
pela plenária lotada e pelo
carinho dos presentes, abriu o
“VI
Encontro”
com
uma
calorosa
saudação.
Em
seguida, o presidente do
CAMP
São
Bernardo
do
Campo, Francisco de Assis
Pessoa Filho, como anfitrião
do
evento
colocou
à
disposição
de
todos
a
estrutura e a equipe técnico-administrativa de sua entidade que, junto com as técnicas da FEBRAEDA
estarão atendendo e orientando os presentes nestes dois dias de trabalho. Dada a palavra ao
Secretário do Emprego e Relações Trabalho do Estado de São Paulo, Dr. Guilherme Afif Domingos, esse
parabenizou o presidente Guilherme Teodoro Mendes pela sua liderança frente a tantas entidades e
cumprimentou Francisco Pessoa pela excelente recepção. O Secretário do Trabalho discorreu sobre sua
trajetória pessoal e profissional também sempre pautada no compromisso com a promoção sócioeducativa e a causa dos jovens trabalhadores e citou os programas daquela secretaria que poderão ser
ofertados às entidades presentes através da FEBRAEDA. Após sua fala, o Secretário pediu desculpas à
plenária e demais membros da mesa e se retirou para ir rumo à compromisso
agendado
anteriormente, deixando votos de sucesso os participantes.
Seguiu-se o pronunciamento de Ariel de Castro Alves
(CONANDA – Conselho Nacional dos Direitos da criança e
do Adolescente e Presidente da Fundação Criança de São
Bernardo do Campo), neste ato representando o Prefeito
de São Bernardo do Campo – Dr. Luiz Marinho, e que
cumprimentou a iniciativa da FEBRAEDA em promover o
debate entre as entidades e atendimento. O Sr. Salvador
Strazzeri diretor do SESCON-SP (Sindicato das Empresas
de
Serviços
Contábeis
e
das
Empresas
de
Assessoramento, Perícias Informações e Pesquisas no
Estado de São Paulo), que também fez parte da mesa de
abertura, cumprimentou os organizadores do evento e
todas os presentes pelo belo trabalho realizado em prol
dos jovens, colocando aquele sindicato ao lado das
entidades na luta pelo que é de direito para a filantropia.

PROGRAMA DE FORMAÇÃO DE JOVENS- APRENDIZAGEM E ESTÁGIO
Seguiram-se as falas do
Gerente Regional do Trabalho
e Emprego
de Santo
André e São Caetano, Dr.
Ricardo Antonio F. Baruco e
da Srtª Cássia Goreti da
Silva do Núcleo de Programas
Sociais da Superintendência
Regional
do
Trabalho
e
Emprego no Estado de São
Paulo.
Teceram considerações do
ponto de vista da defesa dos direitos da criança e do adolescente a Sra. Maria Aurora C.
Uranga - Conselheira CONDECA-SP, representante da Casa da Criança Ruth Wirth e
Associação Jovem Aprendiz da Cidade de Oswaldo Cruz/SP, e Antonio Jorge dos Santos,
Conselheiro do CONDECA-SP e Vice-Presidente da FEBRAEDA.
Os palestrantes receberam vários questionamentos, principalmente a técnica da
Superintendência Regional do Trabalho que falou sobre o Cadastro Nacional de Aprendizagem
e os parâmetros legais para reconhecimento dos programas das entidades, o que suscitou
inúmeras dúvidas e que, devido ao tempo reduzido, não puderam ser contempladas
integralmente. Os palestrantes levaram consigo as perguntas formuladas por escrito pela
plenária, para posterior envio às organizações e a FEBRAEDA.

***********************************************************************************************
PALESTRA “Caso de Sucesso“, por Dr. Adair Meira –Diretor Secretário da
Fundação Pró-Cerrado (Goiás).
Adair Meira narrou sucintamente o histórico daquela
instituição, que realiza atividades de formação
integral de jovens entre 14 e 21 anos e realiza a
inserção do jovem em empresas conveniadas com
jornada de aprendizagem. O foco é o atendimento do
jovem em situação de risco social.Propõe a formação
integral, conciliando educação formal, profissional e
habilidades gerais bem como a formação de agentes
ambientais
com
participação
pró-ativa
na
comunidade.
Teve destaque a iniciativa da Fundação Pró Cerrado
em lançar a “REDE PRÓ-APRENDIZ” que pretende
“promover integralmente o jovem, implementando uma rede de instituições que atuam na
aprendizagem com qualidade e efetividade social, reunindo e compartilhando as melhores
práticas a fim de potencializar as ações das instituições, além de fortalecer o papel das
instituições perante as entidades públicas e as empresas privadas”.
Segundo Adair, as metas da rede são: 1- Alcançar, em 3 anos, a filiação de um grupo de 40
instituições em 5 estados brasileiros e 3 países da América Latina, 2 - Implementar um portal
de integração da rede e 3 -Incluir 20.000 jovens no mercado de trabalho através dos
programas de aprendizagem.
Nossa Federação prossegue contatos com a Fundação Pró-Cerrado e, em breve,
teremos mais notícias sobre esta proposta de trabalho conjunto.

O período da manhã foi encerrado com apresentação de grupo de teatro dos jovens do CAMPSBC, preparando o debate do tema de sábado: “violência sexual contra a criança e o
adolescente”.

ALMOÇO
Durante o almoço, o Presidente do CAMP São
Bernardo do Campo , recebeu das mãos do
Diretor de certificações da Fundação Vanzolini,
Professor José Joaquim do Amaral o
“certificado dos sistema de responsabilidade
social” baseado na NBR 16001 : 2004.
Parabéns CAMP São Bernardo!!!

O momento também foi de
confraternização e harmonia, com a
excelente recepção e carinho dos
funcionários do CAMP SBC.

GRUPOS DE TRABALHO
DIRIGENTES
Tema: Desafios da Filantropia no Brasil
Palestrante Dora Silvia Cunha Bueno
Presidente da Diretoria Executiva da Associação Paulista de Fundações – APF, Presidente da
Confederação Brasileira de Fundações – CEBRAF, Membro do Rotary Club de São Paulo Oeste e
Presidente da Comissão Distrital de Constituição Legal do Distrito 4610 de Rotary International.

Dora Silvia Cunha Bueno também é Assessora Parlamentar da FEBRAEDA e falou
sobre a mudança do conceito de filantropia ao longo dos anos e das normas que
regem a Assistência Social, desde a Constituição Federal de 1988, a LOAS – Lei Orgânica
da Assistência Social e a implantação do SUAS – Sistema Único da Assistência Social.
Deixou um alerta aos dirigentes sobre a necessidade de união e participação nos conselhos
e órgãos de direito, para acompanhar as mudanças nas leis e na concessão da
filantropia. Hoje a condição de entidade filantrópica prevê o vínculo da entidade de
assistência social à rede sócio - assistencial. Nossa diretora deixou a questão de “como
se dará essa relação”.
A palestra e o debate decorrente foi um dos “pontos altos” do nosso VI Encontro e será
disponibilizada “na íntegra” pela FEBRAEDA em CD ROM que será enviado às entidades.

JOVENS
Tema: Oficina-reportagem do encontro
Os adolescentes das entidades, além da troca
de experiências, participaram de um “work shop” na
rádio do CAMP SBC, sob orientação de Jefferson
Batista da área de comunicação – “Agência Júinior” daquele CAMP.
Foram feitas entrevistas e fotos com vários
participantes durante o evento, num verdadeiro
trabalho de reportagem que posteriormente foi
apresentado à plenária.
Essa é a nossa juventude
mostrando, de fato, o que é ser protagonista!
Parabéns!!

SERVIÇO SOCIAL
Tema: SUAS - Sistema Único da Assistência Social,
Após acalorado debate, o grupo apresentou as seguintes propostas::
1 - Constituir uma equipe técnica interdisciplinar para discutir a LOAS (Lei Orgânica da
Assistência Social) e a SUAS, mesmo que regionalmente, para garantir que as entidades
atendam os parâmetros nessas indicados garantindo a condição de filantropia;
2 - Articular o trabalho em rede entre as entidades;
3 - Desenvolver ações empreendedoras com as famílias dos jovens nas entidades e relatar às
outras entidades para troca de experiências e atualização de práticas.

PEDAGOGIA
Tema: Programa de aulas concomitante no núcleo do programa de aprendizagem na
sede / empresa.
Considerando o parâmetro mínimo indicado na Portaria
615, foi debatido o programa de formação teórica de
400 horas, contemplando:
•Práticas Administrativas
•Informática Avançada
•Comunicação;
•Qualidade de Vida
•Orientação Profissional
O grupo propõe:
1 - Realizar mais encontros para a discussão do tema
entre as equipes;
2 - Pesquisar e trazer para debate novas técnicas/dinâmicas de ensino.
O grupo também deixou uma pergunta para reflexão do conjunto das entidades:
“Por que existem privilégios para entidades como o CIEE que, ao que se sabe, não realizam
um trabalho anterior de formação sócio-educativa como o das nossas entidades?”

PSICOLOGIA
Tema: Alternativas para superar dificuldades de aprendizado / aprendizagem.
O grupo realizou propostas e destacou desafios:
1 - Ter /manter na entidade o Aprendiz motivado
2 – A necessidade de educadores arrojados e, dentro da empresa, “tutores” igualmente
interessados, estimulando o aprendizado.

COORDENAÇÃO-ADMINISTRAÇÃO
Tema: Novas determinações legais para o trabalho dos jovens: os desafios do
programa de formação concomitante.
Considerando a dificuldade em atender as novas portarias face á realidade das instituições e
dos jovens em suas comunidades, a proposta do grupo foi a de que a FEBRAEDA lidere um
movimento para alterar a legislação / portarias, adequando o programa à realidade.

.
DESTAQUES NA PLENÁRIA
Ao lado do Presidente Guilherme Teodoro
Mendes, o destaque na mesa da plenária
foi a presença feminina, com referência ao
mês em que se comemora/ou o “Dia
Internacional da Mulher”, sendo nessa
homenagem representadas por: Lea Maria
Ribeiro Passos, Assessora e representante
da FEBRAEDA no Estado do Rio de Janeiro,
Sônia Alakaki, Superintendente do CAMP
SBC , Maria Alice M. S. Pasin Presidente
da Guarda Mirim de Guaratinguetá e
Conselheira da FEBRAEDA e a aprendiz Márcia Ferreira Lopes do
CAMP de Cubatão.
O depoimento do jovem Jefferson Rodrigues Lopes também
emocionou os participantes, e a tarde de 6ª feira foi
encerrada em clima de festa com o sorteio de brindes
ofertados por várias entidades, principalmente pelo CAMP
São Bernardo que se esmerou nos “mimos” oferecidos.

CONFRATERNIZAÇÃO – JANTAR 27/03

Descontração e companheirismo foram a tônica do jantar na Churrascaria
São Francisco. Afinal, para realizar um bom trabalho, é preciso não descuidar
dos laços de amizade que unem as equipes das entidades.

SEGUNDO DIA DO ENCONTRO - 28 DE MARÇO
A abertura dos trabalhos no sábado foi
realizada pelo grupo de jovens do “Coral
Sol” do CAMP São Bernardo do Campo,
com a regência
do Professor Cristiano
Marcos Rodrigues.

A belíssima apresentação recebeu pedido de
“bis” da platéia.

PALESTRA :AÇÕES DE COMBATE À VIOLÊNCIA E EXPLORAÇÃO SEXUAL DE
CRIANÇAS E ADOLESCENTES
Adriana Rocca – Psicóloga Projeto Sentinela da
Praia Grande.
João Carlos Guilhermino da Franca –
Coordenador do Projeto Camará (São Vicente)
e membro do CONDECA-SP.
Foram citados os marcos legais, o ECA – Estatuto
da Criança e do Adolescente, o sistema de
garantia de direitos e a doutrina de proteção
integral.
Formas de violência – tipologia:
Negligência
-Violência
física
Violência
psicológica - Violência e exploração sexual - Violência doméstica - Violência institucional Violência estrutural
O debate do tema passa pelo preconceito, pela sociedade de consumo, a história dos
movimentos sociais e a construção da cidadania. É um fenômeno social complexo que conjuga
aspectos sociais, culturais, econômicos, históricos, políticos, jurídicos e éticos de nossa
sociedade. Manifesta-se como fruto de relações de dominação, produto de relações sociais
construídas de forma desigual.
“O desafio do enfrentamento à situação de exploração sexual de crianças e adolescentes no
Brasil, tem levado grupos e organizações a produzir metodologias de intervenção que
promovam efetivamente mudança no contexto de vida e no lugar social que essas crianças e
adolescentes têm ocupado na sociedade brasileira“, assinala João Carlos de Franca.

PALESTRA: FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
FUMCAD – CAPTAÇÃO DE RECURSOS
Por Lucy Leite Balbi
Assistente Social, Relações Institucionais do CAMP
Pinheiros, é captadora de recursos e cuida da
documentação de novos projetos naquela entidade.
Lucy
relatou a experiência do CAMP Pinheiros na
captação de recursos para os projetos apresentados e
aprovados pelo FUMCAD São Paulo. Foram aprovados os

três projetos entregues: Aprendizagem; Qualificação Profissional e Transformar – Núcleo Sócio
Educativo. A captação se deu com a ajuda da diretoria e empresas parceiras.
Segundo Lucy, a prestação de contas é bastante detalhada e se compõe de relatórios, da
documentação legal da entidade e visitas de monitoramento para avaliação da ações
acompanhando o processo, e que é encaminhado ao departamento do tesouro para a liberação
de verbas.
“Em julho de 2008 assinamos com a “Secretaria Municipal de Participação e Parceria” o convenio
“Aprendizagem” com a readequação do projeto inicial”. Muitas empresas procuram o programa
para destinar suas doações, porque o FUMCAD garante a seriedade das “Instituições” que
recebem recursos, uma vez que elas são fiscalizadas durante o ano pelo CMDCA - Conselho
Municipal dos Direitos a Criança e do Adolescente”, afirma Lucy alertando as demais entidades
que desejam formular propostas aos Fundos de suas cidades.

FUMCAD – FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Por Vitor Pleger
Coordenador
da Comissão Permanente de Garantia de Direitos e
Conselhos Tutelares do CDMCA-SP e Presidente da ACETESP –
Associação dos Conselheiros e Ex-Conselheiros Tutelares do
Estado de
São Paulo.
Vitor Pegler orientou e incentivou as entidades quanto à formulação de
propostas ao FUMCAD. Falou sobre prazos, prestação de contas e a
necessidade de apresentação de projetos para melhorar o atendimento dos
jovens nas comunidades.
O Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente da Prefeitura
da Cidade de São Paulo, através da conscientização da utilização da
renúncia fiscal do Imposto de Renda, busca beneficiar entidades com
projetos que apóiem crianças e adolescentes, através de doações via lei número 8069 de
13/07/90 do FUMCAD.
O Imposto de Renda é a principal fonte de captação de recursos do FUMCAD da Cidade de São
Paulo, e sua utilização não traz ônus a quem contribui. Esta iniciativa, cujos benefícios para a
sociedade são extremamente significativos, está alinhada com a crescente importância do papel
que os indivíduos podem exercer como agentes ativos do desenvolvimento das comunidades e na
construção de uma cidadania responsável e produtiva.O Fundo, criado em São Paulo pela Lei
11.247, busca congregar esforços, mediante a participação voluntária no desenvolvimento de
programas aprovados pelos Fundos dos Direitos da Criança e do Adolescente. A participação
através de contribuições em valores poderá ser, a critério do doador, na forma de múltiplas
contribuições durante o ano ou de contribuição única anual. A doação pode ser: direcionada, não
direcionada e por eixo.
Base Legal - FUMCAD: Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, art. 260. Decreto nº 3.000, de 26 de
março de 1999, art. 591.

ASSEMBLÉIA DOS DIRIGENTES
Os dirigentes assinalaram a importância de uma ação política junto ao Ministério do Trabalho
e Emprego, demonstrando o efetivo trabalho sócio-educativo realizado pelas entidades que há
mais de 50 (cinqüenta) anos atuam na formação e qualificação profissional de jovens.
Nos próximos dias será convocada reunião estratégica na sede para a redação de propostas e
para a efetivação dos contatos políticos necessários à ação proposta.

ENCERRAMENTO
O Vice-Presidente da FEBRAEDA, Antonio Jorge dos
Santos, alertou os presentes sobre a eleição para o
CONDECA-SP que acontecerá em breve e incentivou
as entidades a participarem do pleito zelando pela
política de atendimento integral à criança e ao
adolescente.
O Presidente da Federação, Guilherme Teodoro
Mendes, deu por encerrados os trabalhos do VI
ENCONTRO DE DIRIGENTES E TÉCNICOS DA
FEBRAEDA, desejando que os trabalhos iniciados
tenham continuidade e êxito em para todas as
entidades.
O Presidente do CAMP SBC, Francisco de Assis Pessoa Filho, convidou os participantes para o
almoço na sede e fez um agradecimento especial a toda a sua equipe de trabalho que
colaborou com mais este sucesso do CAMP São Bernardo e da FEBRAEDA.
*************************************************************************
VEJAM MAIS FOTOS DO VI ENCONTRO NO SITE DA FEBRAEDA
OS CONTEÚDOS DAS PALESTRAS SERÃO ENCAMINHADOS EM CD-ROM.
*************************************************************************
BOLETIM INFORMATIVO: FALEM CONOSCO!
ENVIEM SUA CONTRIBUIÇÃO, SUGESTÃO E/OU CORREÇÃO
PARA NOSSA SEDE À RUA CLEMENTE PEREIRA, 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.

ASSESSORIA TÉCNICA NA SEDE:
2ª e 4ª FEIRA DAS 8H00 ÀS 12H00 OU CONFORME AGENDA.

