“É NOTÍCIA” - Nº23– 2012
MENSAGEM DA EQUIPE

Temos nos desdobrado em muitos trabalhos e ações nestes últimos meses e, esperamos estar
correspondendo às expectativas das entidades e amigos(a). Nossa equipe é pequena, e contamos
com o entendimento e paciência de todos pois buscamos melhorar a cada etapa de nossa luta.
Felizmente, podemos contar com a participação voluntária e dedicada de técnicos e dirigentes de
entidades filiadas que correm em nosso auxílio, dividindo tarefas e reuniões, para acompanhar tudo o
que ocorre no cenário nacional e diz respeito à nossa causa.
Agosto e setembro, particularmente, foram intensos: encontro técnico, viagens técnicas de supervisão
e captação de parcerias, jornadas de estudos, reuniões no CNAS, no Fórum Nacional de Assistência
Social, no CONSEAS, no FOPAP e no FONAP, na Câmara dos Deputados, no Ministério do Trabalho e
no MEC-Ministério da Educação e Cultura.
O importante é que estamos ativos e participantes. Nossa Federação já é reconhecida nos corredores
e gabinetes do Governo e, cada vez mais, vem envolvendo pessoas e organizações na causa da
“promoção da integração ao mundo do trabalho”, proporcionando espaço para dar voz às
entidades e às comunidades que essas atendem.
Vamos tentar descrever alguns desses contatos no boletim que segue.

NOVOS FILIADOS

IBRASA – Instituto Brasileiro de Aprendizagem Profissional
CAMP Rio Branco
Vivenda da Criança
Guarda Mirim de Suzano

Patrulha Juvenil de Garça
Hoje somos 68 entidades unidas na mesma causa:
a proteção e promoção social de adolescentes e
jovens em nosso país!

CONTATOS NO ÂMBITO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO

Paulo Hadich e João Dado ladeiam o Ministro Brizola Neto,
junto aos demais membros da comitiva da FEBRAEDA.

No dia 03 de julho de 2012, comissão da FEBRAEDA – Federação Brasileira de Associações
Socioeducacionais de adolescentes participou de audiência com o Ministro do Trabalho e Emprego
Brizola Neto para debater a Portaria 723 de 24 abril de 2012, que cria o Cadastro Nacional de
Aprendizagem Profissional (CONAP)e estabelece novas regras para o cadastro e validação de
programas/cursos de aprendizagem realizados pelas entidades sem fins lucrativos.
O Deputado Federal João Dado, coordenador da Frente Parlamentar de Defesa das Entidades de
Assistência Social que atuam na Promoção da Integração ao Mercado de Trabalho agendou a
reunião e acompanhou o presidente da Federação, Paulo Hadich e sua equipe de assessoria técnica
junto ao MTE. Também estiveram presentes representantes da Prefeitura de Votuporanga. A comitiva
foi recebida pelo ministro e participaram ainda Ana Lúcia de Alencastro Gonçalves, da
Coordenação de Monitoramento, Pesquisas e Empreendedorismo Juvenil, e o técnico do setor de
cadastro de cursos de aprendizagem do ministério, Flávio Costa.

O Presidente da FEBRAEDA apresenta o questionamento
das entidades ao Ministro na mesa de trabalhos.

Os representantes da FEBRAEDA consideraram positiva a recepção às questões levantadas pela
entidade. O Ministro se manifestou favorável ao diálogo amplo com as entidades, sindicatos,
empresas e outros setores envolvidos. “Retornamos de Brasília otimistas de que seremos ouvidos, mas
ainda temos muito trabalho a fazer”, avaliou Hadich.
Esse encontro já resultou em conquistas práticas. Uma delas foi a indicação de que o prazo para
implantação da Portaria 723 seria prorrogado, o que aconteceu em 23/08 com a publicação da
Portaria 1.343 que adia a implantação/adaptação à “723” até 30/11/2012.

***
No mesmo dia, o presidente Paulo Hadich presenteou o
Deputado João Dado em seu gabinete com o troféu-símbolo
da FEBRAEDA, pelo apoio e dedicação à causa das
entidades.

****
No dia 04/09 deixamos nas mãos do Deputado João Dado o “Requerimento ao MTE sobre a Portaria
723”, protocolado na mesma data no Ministério do Trabalho e Emprego. O Deputado se reuniu com o
Assessor de Gabinete do Ministro em 05/09, e teremos novas reuniões com o Ministério do Trabalho
para retomar o debate.
O conteúdo desse documento foi criteriosamente preparado pela Dra. Rozangela Borota Teixeira, e
com a colaboração de outros advogados, assinalando os pontos falhos da Portaria e seus
Informativos, bem como as dificuldades para implantação e a falta de debate com as entidades. O
texto completo do documento se encontro no site da FEBRAEDA à disposição das entidades.
Ao mesmo tempo, o Deputado João Dado, permanece em contato com Ministro Brizola Neto,
incentivando a constituição de um Grupo de Trabalho Governo – sociedade civil para debater a
Portaria, com a participação da FEBRAEDA.

***
Fórum Nacional de Aprendizagem Profissional
No dia 05/09, a Assessora Jurídica da FEBRAEDA Dra. Rozangela, participou da reunião do FONAP Fórum Nacional de Aprendizagem em Brasília, cujo foco dos debates foi a atualização do Plano
Nacional de Aprendizagem. O tema ainda se encontra em análise e o FONAP voltou a se reunir em
20/09 para dar continuidade aos trabalhos.
Como resultado dos estudos e entendimentos mantidos com a equipe do Ministério, foi publicada
uma atualização do CONAP -- MTE sobre a implantação da Portaria 723, incluindo posicionamento
sobre os cursos pendentes de revalidação.
Permanecemos questionando e contribuindo com as reflexões e estudos em todas as instâncias
possíveis, no intuito de obter um novo formato para o programa de aprendizagem de modo mais
flexível e de acordo com a realidade das instituições e as necessidades dos jovens. Entendemos que
ainda há muito a construir e o sucesso dependerá da ação conjunta Governo – Sociedade Civil.

ASSISTÊNCIA SOCIAL E CERTIFICAÇÃO
Apesar da Resolução CNAS 33 da “promoção da integração ao mundo do trabalho”, constatamos
que os técnicos do MDS / SNAS não compreenderam o real trabalho executado pelas nossas
entidades.
Em junho/2012, 4 (quatro) entidades filiadas tiveram seus pedidos de renovação do CEBAS
indeferidos, e no sentido de apoiá-las e buscar formas de reverter esse quadro o presidente Paulo
Hadich convocou reunião extraordinária no dia 09/07 em Limeira.

Além das iniciativas jurídico-administrativas empreendidas pelas entidades que neste momento estão
sofrendo as consequências do indeferimento, nossa luta continua e, através da nossa Frente
Parlamentar estamos buscando o diálogo diretamente com a Ministra do Desenvolvimento Social,
Tereza Campello.
c

O Presidente Paulo Hadich também realizou contato com o Chefe da Casa Civil, Ministro Gilberto
Carvalho, que se comprometeu em agendar audiência com a Ministra Gleisi Hoffmann para,
igualmente, tratar da questão da certificação das entidades de “integração ao mundo do trabalho”.

***
Fórum Nacional de Assistência Social
Os fóruns têm um papel estratégico na proposição, defesa e controle da política pública. São órgãos
tripartites – entidades, trabalhadores e usuários - que estimulam o debate sobre as políticas públicas
nessas e com essas três instâncias.
O Fórum Nacional de Assistência Social é fruto dos debates da sociedade brasileira para construção
de um espaço democrático de direito em prol da Constituição federal, da L.O.A.S., do P.N.A.S. e do
S.U.A.S.
O ‘FONAS’ se encontra em processo de retomada histórica e, nesse sentido, foi realizada reunião em
Brasília no dia 16/07, onde a FEBRAEDA se fez representar pela Assistente Social Maria Silvia Coviello.
A segunda reunião aconteceu em São Paulo, no dia 27/08, no auditório da ACM, sob coordenação
de Clodoaldo Leite, e dos conselheiros nacionais de assistência social Jane Clemente e Ademar
Bertucci.
Novamente estivemos presentes – Silvia Coviello e Regina Sartório – entendendo esse espaço de
extrema importância para as ações em defesa das entidades filiadas à FEBRAEDA e os jovens e
familiares atendidos.
No sentido de organizar os debates com as entidades nacionais cujas sedes se encontram em São
Paulo – capital (Pró-Forum), foram realizadas duas reuniões em setembro (14 e 19) para “alinhar”
pleitos em comum, a serem levados às reuniões nacionais. Continuamos presentes!
As próximas reuniões do ‘FONAS’ já se encontram agendadas: outubro no Rio de Janeiro e novembro
em Goiânia.
***

REBRATES e Conselho do Terceiro Setor da Associação
Comercial de São Paulo
Igualmente no intuito de defender nossas filiadas, a FEBRAEDA vem
somando esforços à REBRATES – Rede Brasileira do Terceiro Setor, participando das reuniões do
conselho gestor para tratar da mesma temática: a certificação as entidades no âmbito da
assistência social.
A preocupação comum é o debate sobre lei 12.101/2009 e a ação direta de inconstitucionalidade
que se encontra em trâmite no Supremo Tribunal Federal.
No dia 20 de agosto, apoiamos o “FÓRUM REBRATES: Capacitação que transforma vidas”, que
aconteceu no período da manhã no auditório da ACM-Associação Cristã de Moços de São Paulo.

O plenário lotado assistiu a fala corajosa e combativa do
Deputado João Dado em defesa das entidades.
Acima, a mesa coordenadora
do evento e os palestrantes
convidados.

Falaram sobre o tema o Deputado Federal João Eduardo Dado, Coordenador da Frente Parlamentar
de Apoio às Entidades de Promoção da Integração ao Mercado de Trabalho; José Roberto de Mello,
Superintendente Regional do Ministério do Trabalho e Emprego de São Paulo, e Regina Maria Sartório,
Assessora Técnica da FEBRAEDA. O mediador do evento foi Clodoaldo Leite da REBRATES.

***
No dia 30 de agosto, a Assessora Regina Sartório também participou de reunião do Conselho do
Terceiro Setor da Associação Comercial de São Paulo, apresentando as dificuldades encontradas
pelas entidades filiadas junto ao MDS-Ministério do Desenvolvimento Social e sua Secretaria Nacional.
A Associação Comercial publicou matéria NO Jornal Diário do Comércio em 29/08/2012, em apoio às
entidades de assistência social, com entrevista da Dra. Marília de Castro – Presidente do Conselho do
Terceiro Setor. O link para acesso à toda a matéria foi indicado por e-mail aos filiados da FEBRAEDA.
O lema “a união faz a força” é a nossa esperança.

***

Reunião descentralizada do CONSEAS
A técnica Camila Santana, Coordenadora do Centro Social de Votuporanga representou a
FEBRAEDA na reunião descentralizada do CONSEAS – Conselho Estadual de Assistência Social
realizada em São José do Rio Preto nos dias 04 e 05 de setembro.
Fez parte da pauta dos debates a certificação das “entidades de promoção da integração ao
mundo do trabalho”.
Infelizmente, ainda sentimos a falta de entendimento de alguns conselheiros, principalmente a nível
nacional, sobre o trabalho social de fato realizado pelas entidades do nosso segmento.

III ENCONTRO TÉCNICO NACIONAL

III Encontro Técnico Nacional da FEBRAEDA na cidade de Campinas em 23 e
24 de agosto.

A eficiente equipe da AEHDA Campinas nos recebeu com muita alegria.

É sempre muito bom rever os amigos de “caminhada”.

A parte mais gostosa é receber e trocar informações com os amigos. Refletir e aprender junto com
quem acredita na ação social junto ao jovem buscando alternativas comuns, faz parte do trabalho
em rede de proteção social.

Abertura dos trabalhos em 23 de agosto
Neste encontro técnico buscamos um ‘novo formato’
para os trabalhos: no dia 23/08 à tarde, recebemos os
técnicos
para,
em
grupos
de
reflexão
e
questionamentos, realizarem o levantamento de
dúvidas e propostas sobre os temas em exposição e
debate no dia seguinte.

A presidente da AEDHA, Maria Helena Rodrigues, dá as boas
vindas aos presentes, ao lado do Diretor da FEBRAEDA Valter
Artioli.

No dia 23 de agosto, os técnicos e demais participantes se dividiram em cinco grupos de trabalhoreflexão, sob a coordenação das técnicas Neiva Cunha (CAMP SBC), Camila Santana (CS
Votuporanga), Silvia Coviello (Febraeda), Viviane Simone(CAMP Santos) e Lucy Balbi (CAMP
Pinheiros).

“Meninas (o)”, mais uma vez, muito obrigada pelo apoio à FEBRAEDA!

A apresentação realizada nos grupos já se encontra no site da FEBRAEDA à disposição de todos.

Abertura dos trabalhos no dia 24 de agosto

Na foto, da esquerda para a direita, Silvio Marola (CAMP SBC), Moisés Iavelberg (FEBRAEDA e REBRATES), Paulo Hadich,
Maria Helena Rodrigues (AEDHA), Guilherme Teodoro Mendes (FEBRAEDA) e a jovem aprendiz Letícia Matos Trindade da
AEDHA Campinas.

O presidente da FEBRAEDA Paulo Hadich agradece a AEDHA Campinas pela recepção do Encontro
Técnico e incentiva os filiados na luta pelo efetivo reconhecimento das ações de integração ao
mundo do trabalho no campo da assistência social. “Vamos fazer uma mobilização nacional”,
convocou Hadich.
Ainda na parte da manhã, assistimos a excelente apresentação da Dra. Rozangela Borota Teixeira
que discorreu sobre “Aprendizagem Profissional: Desafios da Portaria 723 de abril de 2012”. A
apresentação já está no site da FEBRAEDA.
Ao final, foram respondidas as questões elaboradas pelos técnicos sobre o tema no dia anterior. A
Dra. Rozangela também se colocou à disposição dos participantes para responder outros
questionamentos por e-mail.

Dra. Rozangela Borota Teixeira é Consultora Jurídica da FEBRAEDA e Sócia
Diretora da Borota Teixeira Sociedade de Advogados.

Moisés Iavelberg coordenou a mesa de “perguntas
e respostas” sobre a palestra “Aprendizagem.

Ao lado, Dra. Rozangela recebe homenagem das mãos
de uma adolescente da AEHDA Campinas.

Após o delicioso almoço, assistimos a uma apresentação de dança, realizada pelo Grupo de
Protagonismo Juvenil da AEDHA Campinas. Parabéns! Retomamos os trabalhos com muita
inspiração!

***
Iniciamos a reflexão no período da tarde com a palestra “Prestação de Contas das Entidades de
Assistência Social”, realizada por Marcelo Monello – Conselheiro Coordenador da Comissão de
Projetos Sociais do CRC-Conselho Regional de Contabilidade de São Paulo e Coordenador do FEBAS
– Fórum de Entidades Beneficentes e de Assistência Social de São Paulo.
Monello esclareceu as dúvidas dos presentes, falando especialmente sobre a questão das
“gratuidades”.
As avaliações dos participantes foram muito positivas, elogiando a
clareza e objetividade dos aspectos apresentados.

Muito obrigado, Marcelo e CRC-SP! É sempre bom poder
contar com a participação e o apoio.

***
O palestrante seguinte foi Thiago Szolnoky Ferreira Cabral – Presidente do COMAS-SP (Conselho
Municipal de Assistência Social de São Paulo), ocupando a cadeira da APF - Associação Paulista de
Fundações; Conselheiro do CNAS (Conselho Nacional de Assistência Social) ocupando a cadeira da
OAB – Ordem dos Advogados do Brasil, falando sobre “As entidades de integração ao mundo do
trabalho e os programas de aprendizagem/ estágio na Assistência Social”.
Além de destacar a Constituição Federal e aspectos da Resolução
CNAS n. 33/2011, Thiago orientou a reflexão das entidades deixando a
todos uma mensagem de esperança. Vejam a palestra completa no site
da FEBRAEDA.

Thiago, excelente apresentação! Também contamos com
seu apoio e orientação.

Enquanto as palestras mobilizavam técnicos e dirigentes, nossos jovens participaram das oficinas “A
Aprendizagem que queremos” e “Juventude e sexualidade”, com o apoio das técnicas Tânia
Pastorelli (CAAP) e Ariane Zem (Instituto Formar, de Piracicaba).

Técnicas e jovens, nosso muito obrigado pelo trabalho, apoio e
participação!

Ao final da tarde, numa lição de protagonismo, um representante dos jovens ocupou a tribuna
apresentando a preocupação de todos com as dificuldades trazidas pela Portaria 723/2012.

No encerramento dos trabalhos, nosso Presidente de Honra, Guilherme Teodoro Mendes deixou a
todos uma bela mensagem de fé e de luta em prol do bem estar social, incentivando a união das
entidades e o trabalho sério técnico e solidário.

Retornamos “para casa” já com saudades, especialmente do carinho e
dos sorrisos!
Parabéns AEDHA, obrigado(a) amigos(a)!!

MENSAGEM

“A união do rebanho
obriga o leão a deitar-se com fome”.

Provérbio Africano

BOLETIM INFORMATIVO
Rua Elba n. 982 – Moinho Velho – Ipiranga – São Paulo – SP. F(11) 2068-6214
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e-mail: febraeda@febraeda.org.br
site: www.febraeda.org.br

