
 

 
 
   

 

 

É  NOTÍCIA - Nº 16 - 2010 
      

MENSAGEM DO PRESIDENTE 

 
 

 “ARQUIPÉLAGO” 
 

Assumi a Presidência da Diretoria Executiva da FEBRAEDA, após 
três gestões de nosso comandante Guilherme Teodoro Mendes, que 
encerrou seu ciclo cumprindo a missão de unificar as entidades sócio-
educacionais em torno de uma ação que as faça ser percebidas pelo seu 
sentido histórico, de entidades de promoção e valorização da pessoa 
humana, que utilizando as ferramentas da educação e da inserção no 
mercado de trabalho, criam oportunidades e constroem vidas de milhões 
de adolescentes, transformando-os em homens e mulheres de bem.  

Suas várias gestões foram responsáveis pela reaproximação das entidades sócio-
educacionais, que atuando fortemente em seus municípios, se viam isoladas no plano estadual e 
federal. 

Nossa missão agora é consolidar e ampliar o trabalho de reaproximação das entidades, 
para que deixem de ser ilhas isoladas e passem a se comportar como um arquipélago, e unificadas 
na Federação, possam participar e se fazer ouvir em todos os órgãos de decisão nas esferas 
federal e estadual, como membro ou parceiro. 

Que DEUS, o Grande Arquiteto do Universo, em sua infinita sabedoria nos abençoe. 
 
 

      PAULO HADICH  
Presidente  

Diretoria Executiva 
                                    

PAUTA DA NOVA GESTÃO 
 

                                                                          

Iniciando a gestão com muita energia, nosso Presidente coordenou várias reuniões neste 

semestre, no intuito de elaborar um plano de ação condizente com as necessidades de todos. 

O caráter nacional das atividades exige muita habilidade para conciliar as peculiaridades 

regionais com o necessário alinhamento de atitudes e discursos, para que os objetivos da 

Federação sejam transparentes para todos – associados, não associados e Órgãos Públicos. 
Nossos diretores se encontram analisando as propostas da gestão 2010-2012 para apresentação 

no nosso próximo evento nacional que acontecerá em São Bernardo do Campo no mês de março de 

2011, e será sediado pelo CAMP SBC. 



ENCONTRO REGIONAL E SEMINÁRIO ESTADUAL – VOTUPORANGA 

OUTUBRO-DEZEMBRO DE 2010 

 

1º ENCONTRO REGIONAL DE CERTIFICAÇÃO – 22 DE OUTUBRO DE 2010 
 

O evento foi organizado pelo Centro Social de Votuporanga e contou com a participação de várias 

autoridades e  entidades que, igualmente aos nossos associados, atuam junto a jovens em situação 

de vulnerabilidade  e realizam a inserção desses no mercado de trabalho, além de todo o 

atendimento sócio assistencial e de resgate de vínculos familiares e comunitários também 

executado com cuidado e seriedade. 

O desafio no diálogo com o Ministério do Desenvolvimento Social foi o de propor a inclusão de 

dessas atividades na tipificação dos serviços de Assistência Social. 
 
Da esquerda para a direita: Paulo Hadich- 
Presidente da FEBRAEDA, Vitor Pegler – 
Presidente da ACETESP, Dra. Edna Alegro – 
Coordenadora Geral de Certificações do MDS; 
o Presidente  da Câmara,  o Prefeito de 
Votuporanga, e outras autoridades locais. 

. 
 
 
 

  
 
 

 

                                        Paulo Hadich discursa para a plenária. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

José Carlos  dos  Reis,  Diretor de  Novas  Filiações  da   FEBRAEDA,  
Regina   Sartório –  Assessora   Técnica   e  a  Dra. Edna  Alegro    do 
Ministério  do Desenvolvimento Social ao final da manhã do dia 22/10. 
 

CONCLUSÃO: ao final da tarde, foi elaborado um documento solicitando a tipificação da 

“aprendizagem profissional” no âmbito da assistência social, como “promoção da integração ao 

trabalho” conforme indicado na Constituição Federal e na Lei Orgânica da Assistência Social.  

Esse documento passará por análise jurídica para posterior envio aos Conselhos e Ministérios. 

O encontro, portanto, foi um sucesso, tanto no tocante ao contato com o Ministério do 

Desenvolvimento Social, na pessoa da Dra. Edna Alegro que se mostrou simpática à nossa causa e 

nos orientou quanto aos devidos ajustes para a adequação da documentação das entidades,  

quanto pelo conhecimento de várias organizações com as quais poderemos somar para conquistar 

mais espaço no campo das políticas sociais. 

 
Parabéns, Votuporanga, pela lição de cidadania e organização! 



I SEMINÁRIO ESTADUAL SOBRE ENTIDADES BENEFICENTES DE ASSISTÊNCIA 

SOCIAL QUE PROMOVEM A INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO 
 
Novamente, a cidade de Votuporanga realizou excelente articulação para que este Encontro 

Estadual de 03 de dezembro de 2010 acontecesse, onde mais uma vez estivemos presentes e 

realizamos bons contatos, ora também na esfera política, com o Deputado Federal João Dado, que 

se interessou em apoiar as entidades sociais e esta Federação em seus pleitos junto aos 

Ministérios. 

 

A Câmara Municipal de Votuporanga sediou o evento que trouxe ganhos para todos. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Na mesa, junto a várias autoridades na Câmara Municipal de Votuporanga,                                      
Paulo Hadich defende o ponto de vista da Federação (na segunda foto, à diretia, Paulo está  ao lado da  

Srta. Camila do Centro Social de Votuporanga. 
 

 
 

Na plenária, a amiga e Assessora Jurídica da FEBRADEA, Dra. 
Rozangela Borota Teixeira, realiza anotações antes de sua fala 

na Câmara Municipal de Votuporanga. 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

  

 

O evento teve o intuito de ampliar a discussão sobre uma aliança estratégica entre as entidades 

beneficentes para a inclusão social de jovens e a política pública de assistência social e pudemos 

conhecer o Projeto de Lei do Deputado João Dado sobre a questão da filantropia. 

Estamos trabalhando em cima das propostas e reflexões deste encontro para dar andamento a 

várias providências. 
 
 

************ 



ENCONTROS REGIONAIS – BAIXADA SANTISTA 

OUTUBRO – DEZEMBRO DE 2010 
 

 

 

 

 Em 14 de outubro, participamos do I Encontro da Baixada   
Santista  sobre aprendizagem e concomitância, esclarecendo dúvidas 

das entidades daquela região.  O evento foi organizado e sediado pelo 

CAMP de São Vicente, ao qual agradecemos a iniciativa e o “espaço”. 

Na oportunidade, o Presidente Paulo Hadich se manifestou muito feliz com a iniciativa, visto que 

esse tipo de articulação local e sistemática é uma das metas de sua gestão. 

Participaram, entre filiados e não associados, 10 (dez) entidades, sendo 8 (oito) da Baixada 

Santista. 

O grupo, que contou com técnicos e dirigentes, deliberou por debater as questões pertinentes à 

aprendizagem concomitante, organizando reuniões 1 (uma) vez por mês. 

 

 

 

 

Em 18 de novembro, portanto, aconteceu o II Encontro da 
Baixada Santista ocasião em que, além das técnicas da 

FEBRAEDA Márcia Ragadalli e Regina Sartório, foi convidada a 

Assistente Social Silvia Coviello que relatou sua experiência de implantação do programa de 

aprendizagem na cidade de Votorantim, com destaque para as providências relativas à 

documentação da Guarda Mirim daquela cidade junto ao Conselho Municipal dos Direitos da 

Criança de do Adolescente e a validação de curso no Cadastro Nacional de Aprendizagem do MTE, 

efetuados neste ano com sucesso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

***** 
No dia 14 de dezembro aconteceu nova reunião, ora somente das entidades da região.  

A FEBRAEDA se prepara para realizar um “workshop” orientando as entidades 
especificamente sobre o Cadastro Nacional conforme a solicitação das entidades. 

 
***** 

 



 

FÓRUM PAULISTA DE APRENDIZAGEM – FOPAP EM 22 DE NOVEMBRODE 2010 

WORKSHOP: “O PAPEL DO TUTOR NA APRENDIZAGEM PRÁTICA” 

 

No dia 22 de novembro de 2010, das 8h30 às 12h30, a comissão de formação do FOPAP – Fórum 

Paulista de Aprendizagem, promoveu um workshop sobre “O papel do tutor”, no auditório da 

Superintendência Regional do Trabalho de São Paulo – SRTE/SP, onde estiveram presentes 

aproximadamente 100 pessoas, entre técnicos, dirigentes, empresários e outros interessados no 

tema. 

Esta jornada para reflexão foi resultado de uma pesquisa feita pela comissão de formação com os 

membros do Fórum Paulista que, por sua vez, assinalaram esta questão como um das que traz mais 

inquietações e dificuldades na prática da aprendizagem profissional. 

Após os trabalhos do dia 22/11, a comissão trará os dados para nova etapa de estudos em 2011. 

 

 Composição da mesa: José Roberto de Melo – 

Superintendente Regional do Trabalho do Estado de São 

Paulo; Atílio Machado Peppe – Coordenador da 

Secretaria Executiva do FOPAP; Eliana Moscatelli e 

Simone Balena – Setor de Recursos Humanos do Banco do 

Brasil (empresa);Maria Alice do Amaral Tombolato 

Garofalo  -  educadora do CAMP'Limeira (entidade)   

  

 

 

 

   

 

 

 

 

 

Equipe-organização dos trabalhos:   Abertura –  Sindicato 

dos Comerciários de São Paulo  - Wanderley  Leite de  Barros 

Júnior ;    Palestra – Banco   do   Brasil   e    CAMP    Limeira; 

Encerramento da  mesa  e apresentação da dinâmica dos  

debates  em  grupo  -   Fundação Iochpe e Conclusão dos 

trabalhos  e encaminhamentos – FEBRAEDA   e  SRTE-SP.  

***** 
Em 2010 participamos mensalmente das reuniões do FOPAP e integramos a Comissão Colegiada 

representando a “Sociedade Civil Organizada”, além de participar de duas comissões de trabalho: 

a de formação e a do observatório da aprendizagem.   

Em 03 de dezembro participamos da última reunião deste ano, onde pudemos conhecer e refletir 

sobre os dados do “mirante” da aprendizagem, onde se constatou que ainda estamos muito longe 

da meta nacional de colocação de aprendizes.   

Vamos nos preparar para 2011, quando esperamos dar continuidade a essas ações que 

sempre agregam conhecimentos para todos. 



“SEMINÁRIO NACIONAL SOBRE CERTIFICAÇÕES” 

29 DE NOVEMBRO 

* 

REDE BRASILEIRA DO TERCEIRO SETOR E ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL 

COM O MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL 

 
 

No dia 29/11, na sede da Associação Cristã de Moços à Rua Nestor Pestana- SP, participamos de 

seminário promovido pela  REBRATES – Rede Brasileira do Terceiro Setor e OAB São Paulo – 

Ordem dos Advogados do Brasil Seccional São Paulo,  com a Dra. Edna Alegro do Ministério do 

Desenvolvimento Social. 

O seminário foi presidido pelo diretor jurídico da FEBRAEDA e atual presidente da REBRATES, 

Dr. Moisés Iavelberg. 

Entre várias informações interessantes e proveitosas, Dra. Edna Alegro chamou a atenção para a 

necessidade dos Conselhos Municipais de Assistência Social realizarem a revisão das "inscrições" 

das entidades de assistência social de cada município à luz da Resolução nº 16 do CNAS – 

Conselho Nacional de Assistência Social, sendo que o prazo para envio de documentação para 

tanto é 18 de maio de 2011.   
A apresentação/slides do evento se encontra à disposição dos associados, pois foram 

disponibilizados pela palestrante. Aqueles que ainda não a receberam por e-mail, solicitem à nossa 

secretaria. 

Vamos observar com cuidado os parâmetros das nossas ações – perfil da população 

gratuidade e objetivos - e como os apresentamos! 
 

ONG BRASIL 2010 

 
 

 

Nos dias 25,26 e 27 de novembro, várias 

entidades filiadas à FEBRADEA participaram da 

2ª edição da “ONG Brasil”, a maior feira nacional 

de organizações e entidades sociais que, nesta 

edição, recebeu mais de 15.000 visitantes. 

Nosso filiado CAAP´Ipiranga manteve stand no 

evento e aproveitou para também divulgar nossa 

Federação. 

 
Na foto, o Presidente de honra Guilherme Teodoro Mendes, 
em visita ao stand. 
 

 
                                                      A  diretora  Dora Silvia Cunha Bueno, o Presidente 
                                                     Teodoro  Mendes  e  a  Assessora  Técnica  Regina 
                                                     Sartório  posam  para  foto ao lado  do Secretário 
                                                     Municipal de Participação e Parceira de São Paulo. 
 
 

No próximo ano, quem sabe teremos nosso próprio stand! 
***** 



FEBRAEDA DE “CASA NOVA” 

Em 20 de dezembro já estaremos em nossa nova sede, à Rua Elba n.982 – Moinho 

Velho – Ipiranga – São Paulo – SP – CEP:04285-001. (Esta rua fica “atrás” do 

CAAP´Ipiranga). 

 

Utilizaremos espaço cedido pela FAMECA – Fundação de Amparo  

Especializado à Criança e ao Adolescente, instituição com a qual 

temos bom relacionamento há vários anos. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

FELIZ NATAL   E   MUITA  PAZ  EM  2011! 
 

 

BOLETIM INFORMATIVO “É NOTÍCIA” 
ENVIEM CONTRIBUIÇÕES E SUGESTÕES! 

E-MAIL: febraeda@febraeda.com.br 
SITE: www.febraeda.com.br 
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