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“INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO”

Há décadas nossas entidades promovem o
adolescente através da integração ao mercado de
trabalho. Nos últimos 25 anos começou uma discussão
sobre a melhor forma de se fazer essa promoção:
aprendizagem metódica, estágio do ensino médio ou
trabalho sócio-educativo. E o auge dessa discussão está
acontecendo este ano, após a constituição de um Grupo
de Trabalho para discutir o que é a chamada
“integração ao mercado de trabalho”, prevista no artigo
2º, inciso III, da LOAS.
Criado pela Comissão de Política do CNAS,
após discussão por nós fomentada quando de nossa participação na reunião da comissão,
no dia 08/02/2011, caberá ao Grupo de Trabalho definir o que há anos se discute sem a
devida conceituação técnica.
Que o resultado dos estudos seja a luz que faltava no desenvolvimento das
ações das Entidades de Assistência Social que realizam a promoção humana através das
diversas ferramentas de “Integração ao Mercado de Trabalho”. E que juntos, rede privada
SUAS e governo (em suas diferentes faces: assistência social, educação e trabalho) ,
consigamos construir um futuro para os nossos adolescentes e jovens, principalmente
àqueles que hoje não conseguem, sequer, acessar o Sistema “S”.

PAULO HADICH

Presidente da Diretoria Executiva da Febraeda

A RECEPÇÃO DOS PARTICIPANTES

Além de serem jornadas de muito estudo, nossos eventos têm uma “marca registrada”: o
companheirismo e boa vontade de todos, tanto dos que trabalham diretamente na operacionalização
das atividades, quanto dos participantes que se voluntariam para auxiliar e “fazer dar certo”!

O reconhecimento e confraternização
é um momento muito esperado!

Contar com o carinho dos amigos é muito bom!

Recebemos 204 participantes, em um total de 32 entidades filiadas e 12 entidades-visitantes. De “fora”
do Estado de São Paulo estiveram presente os amigos de Goiânia e a Rotariana de São Luis do
Maranhão, Ana Maria Frazão, que lidera um grupo de entidades naquela cidade e que veio conhecer
a ação da nossa Federação.

Os jovens da Fundação Criança de São Bernardo do Campo, também
prestigiaram nosso Encontro Nacional, do qual aquela Fundação foi uma
das apoiadoras, ao lado da REBRATES – Rede Brasileira do Terceiro Setor.

A ABERTURA

Os trabalhos foram abertos pelo Presidente de Honra da
FEBRAEDA, Guilherme Teodoro Mendes, ladeado pelos dois
anfitriões do evento: Silvio José Marola, Presidente do CAMP
SBC e Paulo Hadich, Presidente da Diretora Executiva da
FEBRAEDA.
O mestre de cerimônias, foi o companheiro de São Bernardo,
Amilcar Pezzolo, que apresentou a programação-atividades e
os palestrantes e convidados com muito entusiasmo durante
todo o dia 08.

O encontro contou com a eficiência dos
“parceiros” de São Bernardo. As instalações
do CAMP SBC ofereceram muito conforto a
todos e possibilitou vários espaços de
reunião e reflexão.

Na mesa de abertura, da esquerda para a direita o jovem aprendiz
Paulo Henrique Pessoa do CAMP SBC, a Sra. Neli Márcia Ferreira da
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social,
neste
ato
representando o Prefeito de São Bernardo do Campo, o Presidente
do CAMP SBC Silvio Marola, Guilherme T. Mendes, Paulo Hadich, a Sra.
Erlaine Oliveira Souza, representante da Fundação Criança de São
Bernardo do Campo e o Sr. Maurício Miranda, representante da Câmara
Municipal de São Bernardo.

Paulo Hadich reforçou aos presentes, o quanto este momento de união é
importante, para a construção de uma nova visão das entidades face à
dinâmica social, e para o crescimento do programa de atendimento dos
jovens, famílias e comunidades.
Destacou, também, a necessidade de “ocupar espaços” de
participação, dando voz aos filiados que atuam direto com aqueles que
mais necessitam das ações da assistência social.

“Devemos trabalhar em parceria: Sociedade Civil e Governo!”

GRUPOS DE TRABALHO

Assembléia
Paulo Hadich conduziu a Assembléia de Dirigentes e
apresentou o Plano de Trabalho da Gestão 2010-2012,
destacando a necessidade de uma nova definição de
foco e da relação com filiadas, e de ações que
promovam a sustentabilidade da FEBRAEDA. O plano foi
aprovado pelos presentes, visto que todos entenderam a
importância das mudanças que serão implementadas.

Missão, visão e valores da FEBRAEDA
Esse foi o tema do grupo de debates coordenado pela
Diretora de Conselhos de Direitos da Federação, Maria
Helena Novaes Rodriguez (AEHDA Campinas). Os
trabalhos de secretaria foram realizados pela Assistente
Social do CAMP SBC, Neiva Cunha.

Legislação e nomenclaturas do trabalho social
O grupo refletiu sobre as mudanças na legislação da
assistência social e a ampliação das ações no
atendimento às famílias dos jovens que participam dos
programas de atendimento socioassistencial, formação
socioeducativa e integração ao mercado de trabalho.
Coordenou o grupo a Assistente Social Maria Silvia Coviello,
que contou com o apoio da Assistente Social do CAMP
Pinheiros, Lucy Balbi.
Nossos aprendizes, acompanhados de educadores do CAMP SBC e do CAAP Ipiranga, realizaram
visita à Fundação Criança, próxima à sede do CAMP. Lá, tiveram a oportunidade de conhecer as
atividades culturais e “de cidadania”, realizadas por aquela fundação.

INAUGURAÇÃO DA PLACA DE FILIAÇÃO

Como uma das iniciativas desta gestão,a FEBRAEDA
ofertará às entidades placa e banner indicando a filiação
à Federação. Igualmente, as filiadas acrescentarão em
seus materiais promocionais, o logotipo da federação,
como forma de divulgar a ação conjunta empreendida.

Nas fotos, José Silvio Marola,
Guilherme Teodoro Mendes
e Paulo Hadich inauguram
placa da FEBRAEDA na
entrada do prédio da
administração do CAMPSBC.

PLENÁRIA

No período da tarde, após um almoço maravilhoso
oferecido pelo CAMP SBC, técnicos e dirigentes se
reuniram novamente para a apresentação dos
trabalhos produzidos nos debates dos grupos e todos
referendaram o plano de trabalho da FEBRAEDA
assim norteado:

FEBRAEDA 2010-2012
Da esquerda para a direita: Lucy Balbi, Silvia Coviello,
Maria Helena N. Rodriguez, Paulo Hadich e Neiva Cunha.

MISSÃO

VISÃO

VALORES

Representar entidades
de assistência social
que promovem a
integração do
adolescente e do
jovem no mercado de
trabalho,
congregando,
orientando e
realizando ações de
defesa e articulação,
junto às esferas
governamentais e não
governamentais.

Ser reconhecida
nacionalmente como
referência na
representação das
entidades de
Assistência Social para
integração dos
adolescentes e jovens
no mundo do
trabalho.

Autonomia
Cidadania
Competência
Comprometimento
Credibilidade
Ética
Parceria
Representatividade
Responsabilidade Social
Transparência

RELAÇÃO COM AS
FILIADAS
Orientação Técnica
- Socioassistencial
- Sociopedagógica
- Psicossocial
- Jurídica
- Contábil

(*) O plano de trabalho completo se encontra no site www.febraeda.com.br

Com o objetivo de dar suporte às filiadas, será confeccionada uma cartilha com as diretrizes da legislação
em vigor, detalhando o serviço de proteção social básica, perfil da clientela e ação com famílias, entre
outros. O grupo terá a participação das seguintes técnicas: Regina.Sartório (FEBRAEDA), Julieta Prado
Prando (CAMP Pinheiros), Marly Paz Ceolin (Meimei SB Campo), Camila Santana (CS Votuporanga), Neiva
Cunha (CAMP SBC) e Maria P. Conte (SOMA Americana).

PALESTRA

Outro ponto alto do evento foi a apresentação da
Dra. Carolina Stuch, Diretora do Departamento da
Rede Socioassistencial privada do S.U.A.S. – Sistema
Único da Assistência Social, que realizou palestra
sobre o tema: “A certificação da assistência social”.

Os participantes avaliaram positivamente as considerações da
palestrante que, ao final, esclareceu dúvidas e se colocou à
disposição da FEBRAEDA e suas filiadas para receber futuros
questionamentos através de e-mail da Secretaria Nacional de
Assistência Social do MDS.

ENCERRAMENTO E HOMENAGENS

Nosso agradecimento especial ao CAMP São Bernardo,
através da Assistente Social Neiva Cunha e nossa
homenagem à Ana Maria Frazão, de São Luis do
Maranhão, pela disposição em vir a São Paulo conhecer
nosso trabalho..

O encerramento é sempre em clima de
festa e companheirismo. Já estamos com
saudades, entusiasmados
para
o
próximo Encontro Nacional, no segundo
semestre de 2011, que acontecerá em
São Paulo – capital com o tema:
“Integração ao mercado de
trabalho”.

Até lá!!!

MENSAGEM

“Solidários, seremos união. Separados uns dos outros,
seremos pontos de vista.
Juntos, alcançaremos a realização
de nossos propósitos.”

Bezerra de Menezes
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