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Palavra do Presidente Antonio R. Pasin

Caros Amigos,
Caminhamos para o ﬁnal de
mais um ano ... e não de um ano
qualquer, mas um que ﬁcará
gravado para sempre em nossa
história, em nossas memórias,
pois não teve uma pessoa, uma
empresa, uma organização que
não tenha do sua ro na
alterada, sua realidade modiﬁcada, reconstruída, reinventada
e reinventada de novo. Resiliência, capacidade de adaptar-se,
força de vontade, dedicação,
muita paciência e principalmente muita FÉ...sem tudo isso, não
seria possível.
Um ano onde es vemos distantes, longe, afastados da forma
presencial, dos abraços, dos
risos, do contato, mas que
nunca es vemos tão unidos,
pois precisamos ser um só, precisamos da força da nossa união
para encontrarmos soluções
para os desaﬁos que se apresen-

taram, precisamos pensar e
agir juntos, fortalecer cada elo
que nos faz uma Federação.
Com toda certeza aﬁrmo,
enquanto associado, que a
FEBRAEDA teve um ano de
destaque, de consagração de
seu papel e de sua missão. Sua
atuação no assessoramento,
na defesa da polí ca da Assistência Social, na defesa de
nossos serviços, projetos e
programas, na defesa e garana de direitos de nossas crianças, adolescentes, jovens e
suas famílias, foi fundamental
para que pudéssemos sempre
enxergar uma luz no ﬁm do
túnel.
A FEBRAEDA se fez presente e
consolidou sua atuação nos
Conselhos de Direitos (CNAS,
CONANDA, CONSEAS e
COMAS), conquistando respeito através da atuação técnica
e competente de seus representantes, garan ndo a reeleição nos conselhos de assistência social como a mais votada
no segmento.
A FEBRAEDA conseguiu soluções, Portarias, Notas Técnicas, orientações junto aos
órgãos reguladores, através
de um relacionamento construído na cultura da paz, do
diálogo, do conhecimento
fundamentado, ar culações

importan ssimas com a SIT,
com a SPPE, com o Ministério
da Economia, Ministério da
Cidadania, Secretaria Nacional de Assistência Social,
entre outros.
Fomos atrás de capacitações
como a LGPD, encontros com
os técnicos e diretores para
que pudéssemos debater a
respeito da “pandemia” de
legislação que ia surgindo do
dia para a noite. Trocamos
ideias, experiências, construímos o nosso saber cole vo. Estabelecemos uma parceria com o ESPRO e seu sistema
de Aprendizagem, procurando garan r a todos o acesso às
novas tecnologias, a uma plataforma de ensino e um material didá co de qualidade, a
uma maior variedade de programas de Aprendizagem.
Com a certeza de que ainda
há muito a ser feito, terminamos esse ciclo, mais fortes,
mais esperançosos, renovados, pois sabemos que temos
amigos com quem podemos
contar. Muito obrigado a
todos e a cada um.
Um Natal abençoado e protegido e um Novo Ano repleto
de saúde, paz e sonhos realizados. Forte abraço.
Antonio Pasin – Presidente
FEBRAEDA 2019-2021
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NOSSOS DIRIGENTES

Diretores, Conselheiros e técnicos da FEBRAEDA na reunião de fevereiro 2020
Encerramos 2019 aprovando em Guara nguetá o nosso Plano de Ação 2020, longe de imaginar os desaﬁos que teríamos neste ano.
Considerando tudo o que aconteceu, nossos
Dirigentes e os técnicos da FEBRAEDA terão de
avaliar as ações realmente empreendidas
neste ano a pico e de muitas diﬁculdades.
Em fevereiro, igualmente, foi realizada reunião
na sede do CAMP Pinheiros para revisão do Planejamento Estratégico 2015-2020, e elaboração do Planejamento do próximo quinquênio.
Iremos rever e considerar as ações e reﬂexos
deste período.
Com as regras de distanciamento social, adotamos os recursos de reuniões virtuais, e em
2020 realizamos nossa assembleia geral ordinária em 17 de abril aprovando as ações e contas de 2019.
Realizamos reuniões administra vas (diretores
e conselheiros) e uma reunião ampliada muito

importante com os dirigentes das associadas
em 23/07 reﬂe ndo sobre as ações de defesa da socioaprendizagem em razão da pandemia. Na verdade, o recurso de diálogo virtual facilitou o encontro de en dades de
locais distantes, mas, sen mos a falta do
abraço e de estar perto de todos.
Agora em 09/12 realizamos a reunião anual
do Conselho de Administração para esse
trabalho de reavaliação e de proposição
para o Plano de Trabalho e Orçamento
2021, sabendo que ainda estaremos lidando com os efeitos da pandemia no próximo
ano. Igualmente, retomaremos a elaboração do Planejamento estratégico em juaneiro-2021, incluindo os novos recursos “on
line” mas, temos esperança de conseguir
realizar nosso Encontro Nacional no ﬁnal
de 2021, presencialmente. Estaremos preparados. Superação!
QUE 2021 NOS POSSIBILITE BOAS
NOTÍCIAS E BONS ENCONTROS!
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CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL – ELEIÇÕES 2020
Os conselhos são instâncias delibera vas dentro do Sistema
Único da Assistência Social SUAS, na proposição e acompanhamento das polí cas públicas, sendo um importante
canal de par cipação e controle social. Reúnem representantes do governo e da
sociedade civil para discu r,
estabelecer normas e ﬁscalizar/moni-torar a prestação de
serviços socioassistenciais. A
criação dos conselhos de
assistência social está deﬁnida
na Lei Orgânica da Assistência
Social – Lei nº 8.742/1993, e
esses têm como principais
atribuições no seu respec vo
âmbito de atuação deliberar
e ﬁscalizar a execução da
Polí ca de Assistência Social
e seu funcionamento.
Em 2020, foram renovadas
as representações da sociedade civil. Considerando a situação de pandemia deste ano.
Tivemos o grande desaﬁo de
par cipação nas assembleias
virtuais, mas tudo funcionou a
contento.
CONSELHO NACIONAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL –eleição
em 02/06 para o mandato
2020-2022 e posse em 19/06.
En dades e Organizações de
Assistência Social: 1º Titular
Rozangela Borota Teixeira da
FEBRAEDA, 2º Titular Silvia Regina Santos da Fundação Projeto
Pescar e 3º Titular Carlos Nambu
da Inspetoria São João Bosco; 1º
Suplente Andrea Pero Harrop
da Cáritas Brasileira, 2º Suplente
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Marta Volpi da Fundação
ABRINQ e 3º Suplente Edna
Aparecida Alegro da
FENAPESTALOZZI.

Rozangela Borota Teixeira, Consultora
Jurídica da FEBRAEDA, nossa
representante no CNAS.

Organizações de Trabalhadores do SUAS: 1º Titular
Maria Aparecida do Amaral
Godói de Faria da CUT, 2º
Titular Marco Antônio da
Silva Cruzeiro da Federação
Nacional dos Assistentes
Sociais, 3º Titular: Irene
Rodrigues da Silva da Confederação dos (as) Trabalhadores (as) no Serviço
Público Municipal; 1º
Suplente Larissa de Melo
Faria do Conselho Federal
de Psicologia, 2º Suplente:
Vânia Maria Machado da
Fe d e ra çã o N a c i o n a l d o s
Psicólogos e 3º Suplente:
Agos nho Soares Belo da

Central dos Trabalhadores e
Trabalhadoras do Brasil.
Organização e Representante
de Usuários da Assistência
Social: 1º Titular Aldenora Gomes González do
Ins tuto EcoVida, 2º
T i t u l a r C l o v i s A l b e r to
Pereira, da Organização
Nacional de Cegos do Brasil; 3º Titular Aguinaldo
Umberto Leal do Fórum
Regional de Usuários do
Sistema Único da Assistência Social da Amazônia; 1º Suplente Roberta
Fernandes de Souza da
Rede La no Americana
de Pessoas Trans, 2º
Suplente Valneide Nascimento dos Santos da
Ins tuto Nacional Afro
Origem e 3º Suplente
Telma Maria Viga de Albuquerque da ABRA - Associação Brasileira de Au smo.
C O N S E L H O E S TA D U A L D E
ASSIS TÊNCIA SOCIAL CONSEAS-SP – eleição em
19/06 para o mandato 20202023 e posse 30/06.
Foi realizada a renovação de
1/3 de seus membros da sociedade civil, tendo sido eleitos
em seus segmentos para o mandato do período de 2020 a 2023
os seguintes:
Área Jurídica: Gislaine Caresia,
como tular OAB SP.
Categoria dos Proﬁssionais de
Assistência Sociais: Patrícia Ferreira da Silva, do Conselho Regional de Serviço Social, tular e
Ângela Aparecida dos Santos, do
Sindicato dos Psicólogos no Esta-

CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL – ELEIÇÕES 2020
do de São Paulo, suplente.
Universidades Par culares:
Viviane Patrício Delgado da
UNINOVE, como tular.
En dade de Assistência Social:

Vanessa Vieira da Silva do
NURAP, associado da
Federação, integrará o “ me”
de tulares do COMAS-SP do
segmento Organizações de
Assistência Social.

Maria Silvia Coviello Boscaino,
Relações Ins tucionais da
FEBRAEDA, reeleita no
CONSEAS-SP e no COMAS-SP

Maria Silvia Coviello Boscaino
da FEBRAEDA, tular e Eliane da
Silva Cara, da FUNSAI.
Em 2021 haverá a renovação de
mais 1/3 do quadro de conselheiros estaduais.
C O N S E L H O M U N I C I PA L D E
ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMASSP – eleição em 05/12 para o
mandato 2020-2022.
A eleição dos conselheiros da
sociedade civil para o mandato
2020-2022 aconteceu em sistema “híbrido”, virtual e presencial, no dia 05 de dezembro. Foram
eleitos em seus segmentos:
Organizações
de Assistência Social
Maria Silvia Coviello Boscaino da FEBRAEDA; Marco Antonio Muniz de Sousa da Liga
das Senhoras Católicas e
Va n e s s a V i d ov i x V i e i ra d a
Silva do NURAP – Titulares.

Dulcineia Pastrello do Ins tuto Rogacionista St. Aníbal;
Maria Cecília H.M. Apostolopoulos do “Espaço Aberto” e
Natanael de Jesus Oliveira da
Fundação Lar de S. Bento –
Suplentes.
Usuários
Antonio Alexandre de Andrade Pa o, Daiane Natalli Reis
Malveira e Joselma Aparecida
Sousa dos Santos – Titulares.
Jurandir Santo Zane , José
Benedito França Pereira e Sai-

mon Leal Pereira – Suplentes.
Trabalhadores
Elton de Almeida Ribeiro,
Maria Mota do SINDSEP e
Solange C. Sampaio do
SITRAEMFA – tulares.
Fábio Henrique L. Pereira da
OAB-SP e Reinaldo Vilela –
Suplentes.
Considerando a vaga para mais
1 (um) suplente neste segmento de trabalhadores, o COMAS
provavelmente realizará pleito
c o m p l e m e n t a r. E s t a m o s
a g u a rd a n d o a p u b l i ca çã o .
Acompanhando!

As ar culações para as
eleições dos Conselhos contaram com o
imprescindível trabalho do Fórum Municipal de En dades Beneﬁcentes de Assistência Social de São Paulo
- FEBAS, sob liderança
de Marcelo Monello e Dora Silvia Cunha Bueno, e o apoio dos amigos do Movimento Força FUNCAD em São Paulo.
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PANORAMA DO
E SOCIOAPREN
2020 começou intenso
e com questões inesperadas e
desaﬁadoras.
Pandemia!
Novos decretos, portarias, orientações e instruções para se
adequar e permanecer ﬁrmes no
atendimento e defesa de direitos de nossos usuários e suas
famílias.
O SCFV em grupo suspenso, mas
c o m m o n i t o r a m e nto/acompanha-mento da rede
socioassistencial, ações de
ajuda e distribuição de kits de
higiene e cestas básicas, atendimento-apoio virtual e presencial pontualmente, informações e
encaminhamentos necessários
– acolhida, escuta e suporte ao
nosso público. Os aprendizes
em aulas remotas também acompanhados pelos técnicos das
cer ﬁcadoras, muitas dúvidas e
contratempos, felizmente superados...várias questões para
“dar conta” e garan r a efe vidade da nossa ação junto a população mais vulnerável.
Lidar com as incertezas e angúsas deste período foi e está
sendo um grande desaﬁo.
Convivemos neste período com
a redução de vagas na contratação de aprendizes, e o privilégio
para os maiores de 18 anos por
parte das empresas que também estão buscando suas alterna vas, mas o que nem sempre
vem de encontro ao nosso desejo e o intuito desta polí ca pública tão importante para a inserção de adolescentes e jovens no
mundo do trabalho.
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Tivemos, no entanto, algumas
conquistas. Estreitamos diálogo com a Secretaria de Polí cas
Públicas de Emprego –SPPE e a
Secretaria de Inspeção do Trabalho – SIT, pensando em soluções para garan r a qualidade
de atendimento no programa
de aprendizagem.
A FEBRAEDA solicitou mediante
o cio e obteve apoio da Coordenação Nacional de Aprendizagem, que, por sua vez, editou
um ato norma vo que aprovou
a subs tuição das a vidades
teóricas presenciais por a vidades teóricas em meios digitais (aprovando de forma ampla o
teletrabalho, o trabalho remoto ou outro po de trabalho à
distância para os aprendizes,
consoante a Portaria
927/2020), sem a necessidade
de prévia aprovação de cursos
à distância e pelo período de
duração da pandemia. A Nota
Técnica SEI 10949/2020/ME
trouxe alguma tranquilidade
para as organizações que puderam dar con nuidade aos programa de formação de modo
remoto. Os educadores foram
par cularmente desaﬁados a
manter o interesse do aprendiz
nesta linguagem digital e os
resultados foram, felizmente,
posi vos.
Ao mesmo tempo, em diálogo
com a Defensoria Nacional dos
Direitos Humanos, a FEBRAEDA
se manifestou em apoio ao o cio n.3650505/2020
DPU/DNDH, que pede um políca de inclusão digital que dê

acesso à internet gratuita os
adolescente e jovens em situação de vulnerabilidade e que
necessitam desse mecanismo
para dar con nuidade à sua
formação. Aguardamos o desdobramento dessa inicia va.
Em junho apresentamos à
SPPE os dados das associadas
da FEBRAEDA rela vos aos
impactos da pandemia nos
programas de aprendizagem
proﬁssional, debatendo sobre
as possíveis mudanças legislavas no intuito de qualiﬁcar e
tornar o programa de aprendizagem mais efe vo.
Divulgamos a nova plataforma
de cadastro de en dades formadoras e cursos de aprendizagem
(plataforma lecon “ Gov.br ”),
seus canais de dúvidas e contatos, e em julho-agosto, ob vemos apoio da SPPE para a renovação/validação provisória de
cursos que se encontravam pendentes de 30 associadas da
FEBRAEDA, abrindo mais tempo
para as adaptações à nova plataforma. Também encaminhamos
a SPPE sugestões sobre o novo
sistema de cadastro de aprendizagem na plataforma GOV.BR.
Realizamos várias outras reuniões e ações no sen do de
orientar as associadas quanto
ao atendimento às novas norma vas rela vas à aprendizagem e atualizando as informações no âmbito da assistência
s o c i a l – a co m p a n h a m o s e
divulgamos Notas Informa vas, Portarias e Decretos, promovendo a reﬂexão e troca de

ATENDIMENTO
DIZAGEM 2020
informações sobre o mesmos.
Igualmente, nossa consultora jurídica manteve conversa permanente com a Secretaria Nacional de
Assistência Social, trazendo orientações para nossas assessoradas.
Par cipamos de várias ”lives”, debates, grupos de whatsapp e oﬁcinas
com foco na qualiﬁcação de nossas

ações e das en dades que representamos, buscando informações
(e enviando contribuições) sobre
as possíveis mudanças na aprendizagem proﬁssional à nível nacional. Estamos tentos. Neste ano,
especialmente, a FEBRAEDA trabalhou sem descanso para garanr o atendimento de suas asses-

soradas. Em outras matérias
desta Revista n.19, apresentamos com mais detalhes outras
ações empreendidas, sempre no
espírito da união das organizações. “Juntos somos mais fortes”.
Muito trabalho para 2021.
Vamos em frente!

PARCERIA FEBRAEDA – SISTEMA
DE APRENDIZAGEM PROFISSIONAL
Atentos às questões que envolvem o
futuro da aprendizagem proﬁssional, a
Federação buscou conhecer outros
sistemas e recursos u lizados por
grandes organizações que atuam
nesse segmento, observando as diversas metodologias de formação, o material didá co u lizado e o plano de
formação/atualização con nua de
educadores, com vistas à uma futura
Alessandro Saade - Superintendente
Execu vo do ESPRO, esteve à frente
das negociações junto ao Presidente
da FEBRAEDA Antonio Pasin.

SISTEMA DE APRENDIZAGEM ESPRO

METODOLOGIA ESPRO
O Espro possui metodologia
própria e usa tecnologias que
potencializam os processos
educacionais. Com mais de 40
anos de tradição e uma história
permeada por grandes
conquistas.

PLATAFORMA DE
APRENDIZAGEM

MATERIAL E CONTEUDO

A plataforma é própria e exclusiva,
com a utilização de tecnologias
que permitem a realização dos
treinamentos de forma síncrona e
assíncrona. Além do registro de
presença e o acompanhamento
dos processos educacionais,
através de relatórios.

O material didático é exclusivo e foi
elaborado por especialistas em
educação e prepara os adolescentes
e jovens para o mercado de trabalho.
Com o objetivo de estimular o
pensamento crítico, o exercício da
cidadania, o protagonismo juvenil,
pensamento empreendedor e atitudes
transformadoras, além de valores
como disciplina e responsabilidade.

TREINAMENTO E SUPORTE
INSTRUTORES
O programa de formação
integrada de instrutores tem o
objetivo de disseminar a
proposta pedagógica que dá
suporte à didática e contribuir
para a efetiva concretização
da Metodologia do Espro na
prática da sala de aula.

parceria que pudesse beneﬁciar as associadas da FEBRAEDA que atuam com a
aprendizagem, qualiﬁcando cada vez mais
os trabalhos de todos.
Após estudos sobre as apresentações de
organizações formadoras e a manifestação dos associados, optamos pelo Sistema de Aprendizagem ESPRO (Associação
de Ensino Social Proﬁssionalizante), que
se mostrou o mais completo e também já
alinhado com a socioaprendizagem, foco
dos trabalhos das nossas organizações.
Ao mesmo tempo, realizamos diálogo em
outubro com o Sr. Denis dos Santos Freitas,
Subs tuto do Subsecretário de Capital
Humano da Secretaria de Polí cas Públicas
para o Emprego da Secretaria Especial de
Produ vidade, Emprego e Compe vidade – SPPE e em novembro com o Dr.
Ramon de Faria Santos, Coordenador Nacional da Aprendizagem Proﬁssional. Ambos
elogiaram essa inicia va que visa ampliar e
melhorar os programas de formação realizados pelo conjunta das organizações.
Em 18/11 em nova reunião virtual, foram
esclarecidas as dúvidas das en dades
formadoras, comunicando a oﬁcialização
da parceria FEBRAEDA – ESPRO
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FÓRUM PAULISTA DE APRENDIZAGEM
PROFISSIONAL – FOPAP e FÓRUNS BR
O FOPAP, atuante no Estado de
São Paulo desde 2009, está se
reestruturando este ano como
um espaço público organizado de
ar culação voluntária dos protagonistas da Aprendizagem Proﬁssional – en dades de formação de
Aprendizes, órgãos e servidores
parceiros de todos os níveis do
Estado, escolas técnicas, empresas, sindicatos e outras ins tuições sociais –, com obje vo de
es mular e promover o debate, a
mobilização e a inclusão de adolescentes, jovens e pessoas com
deﬁciência no mercado de trabalho por intermédio do programa
de Aprendizagem Proﬁssional.
“Acredita na Aprendizagem Proﬁssional como indispensável instrumento de apoio ao enfretamento
do trabalho infan l, assim como de
promoção da jus ça, da empregabilidade e inclusão social junto aos
adolescentes e jovens em maior
vulnerabilidade social. Acompanha, em sua concepção e trabalho,
os marcos legais da Cons tuição
Federal, tais como a proteção integral à criança, ao adolescente e ao

jovem (Art. 227).”
Nossa primeira reunião virtual
aconteceu no dia 22/09/2020
e a Federação Brasileira de
Associações Socioeducacionais de Adolescentes-FEBRAEDA,
ciente da importância dos
fóruns representa vos e par cipa vos na efe vação da
Aprendizagem Proﬁssional,
enquanto imprescindível políca pública e que promove a
integração ao mundo do trabalho com proteção social, tem
colaborado com a rea vação
desse espaço fundamental
para a reﬂexão e os encami-

O colegiado dos Fóruns Estaduais e Distrital de
Aprendizagem Proﬁssional do Brasil – FAPBR
iniciou suas a vidades em 07 de agosto de 2020
e obje va a ar culação entre os colegiados
estaduais e distrital, além de priorizar a erradiPAG. 08 I Informa vo FEBRAEDA

nhamentos de propostas e ações
rela vas ao tema, e atuando na
secretaria execu va.
Consta que atualmente exista só
no Estado de São Paulo cerca de
1.700 en dades formadoras de
Aprendizes, e estamos envidando esforços para contatar e agregar organizações, além dos par cipantes regulares do FOPAP.
Estamos trabalhando, revendo
o regimento interno, incen vando a adesão de membros,
apoiando as plenárias, preparando a eleição da Coordenação Colegiada...Temos muito
trabalho pela frente!

cação do trabalho infan l
pela promoção da jus ça
social, geração de renda e
trabalho decente para adolescentes e jovens. O cole vo, que conta com a par cipação de quinze estados e
com o Distrito Federal, está
atento aos desaﬁos e oportunidades que surgem para
a aprendizagem proﬁssional, para isso debate e elabora propostas. Dividido em três grupos de
trabalho, reúne-se na segunda quarta-feira de
cada mês de forma on-line e suas pautas são
elaboradas e discu das cole vamente.

CONSELHO NACIONAL DE DEFESA DOS DIREITOS
DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - CONANDA
O Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do
Adolescente - CONANDA, é órgão do Sistema de
Garan a dos Direitos da Criança e do Adolescente,
de caráter delibera vo previsto na Lei 8.069/1990 Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), e tem
como ﬁnalidade a promoção, defesa e garan a
integral dos direitos da Criança e do Adolescente.
Por meio da gestão compar lhada, governo e sociedade civil deﬁnem, no âmbito do Conselho, as diretrizes
para a Polí ca Nacional de Promoção, Proteção e Defesa dos Direitos de Crianças e Adolescentes. Além de
contribuir para a deﬁnição das polí cas para a infância e
a adolescência, o Conanda também ﬁscaliza as ações
executadas pelo poder público no que diz respeito ao
atendimento da população infanto-juvenil.
Por meio da Comissão Permanente de Polí cas
Públicas, tem promovido oﬁcinas virtuais em 2020
Encerrando a gestão relato do Conselheiro
Estamos próximos do término do
atual mandato do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do
Adolescente (Conanda) e os desaﬁos foram enormes, preliminarmente
no ano de 2019, após a cerimônia de
posse, efetivamos o planejamento
das ações do colegiado.
A partir disso as Assembleias tiveram seus ritos contínuos e com várias pautas importantes a saber;Diretrizes para atendimento das
adolescentes no Sistema Sócio Educativo (Sinase);
- 3º Congresso Internacional de
Acolhimento Familiar;
- Acolhimento Ins tucional especializado para crianças e adolescentes
em situação de rua e o Relatório
ﬁnal da pesquisa amostral realizada nas 17 cidades brasileiras com
mais de 1 milhão de habitantes;
-Processo de Avaliação do Plano
Nacional de Promoção, Proteção e
Defesa do Direito de Crianças e
Adolescentes à Convivência Familiar e Comunitária (PNCFC);
-XXXV Reunião de Altas Autoridades sobre Direitos Humanos do Mer-

com o obje vo dialogar, contribuir e colaborar com o
Ministério da Economia sobre a Aprendizagem Proﬁssional, foram realizadas rodadas de conversa para
o debate dos seguintes temas:
- Cenário atual da Aprendizagem Proﬁssional;
- Portaria MTE Nº 723 DE 23/04/2012;
- Revisão da Classiﬁcação Brasileira de Ocupações- CBO;
- Catálogo Nacional de Aprendizagem.
A Federação Brasileira de Associações Socioeducacionais de Adolescentes - FEBRAEDA tem par cipado
desses debates, através do Presidente Antonio Roberto
Pasin e da Consultora Jurídica Rozangela Borota Teixeira, ao lado de várias outras organizações e representantes do Governo, interessados no debate dessa polí ca
pública tão importante para a nossa juventude.

cosul (RAADH);
-Oﬁcinas sobre Aprendizagem;
-Fluxo para deliberações do
Conanda diante da pandemia de
covid-19;
-Orientações acerca da prevenção à infecção do Coronavírus no
âmbito dos programas socioeducativos de privação de liberdade;
-Início das discussões relativas as
Escolas Cívico Militares.
O grande desaﬁo está sendo a luta
interna e externa relativa ao
enfrentamento das ações negativas
que traz o Decreto Federal n°
9.759/2019, que revoga a Política
e o Sistema Nacional de Participação Social (Decreto n°
8.243/2014) e que extingue e estabelece diretrizes, regras e limitações para colegiados da administração pública federal direta,
autárquica e fundacional.
A conjuntura política do nosso
país se apresenta em conﬂito e
polarizada, resultando em uma
série de ataques ao princípio constitucional da participação social.
Conforme o Art. 2° do Decreto
9.759/2019, considera-se colegiado: conselhos, comissões, grupos, fóruns, entre outros. Tal

medida é aplicada a todos os
colegiados criados por meio
de decreto, ato normativo
inferior a decreto e ato de colegiado. Ou seja, de acordo com
Procuradoria Geral da República, ﬁcariam de fora somente os colegiados criados por
lei especíﬁca, que detalha
suas atribuições e a formação
de seus membros, a exemplo
do Conselho Nacional dos
Direitos da Criança e do Adolescente – CONANDA, cuja
constitucionalidade foi ratiﬁcada pelo Supremo Tribunal
Federal.
Nosso ano culmina com a XI
Conferência Nacional dos
Direitos da Criança e do Adolescente, entre os dias 26 de
novembro a 10 de dezembro de
2020, através da plataforma
virtual Youtube MMFDH.

Antonio Jorge dos Santos
Membro do Colegiado
do Conanda Membro
da FEBRAEDA
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FORUM NACIONAL DAS INSTITUIÇÕES
FILANTRÓPICAS - FONIF
2020: um ano de desaﬁos e novos projetos
para o FONIF
A pandemia do coronavírus fez de 2020 um ano de
grandes desaﬁos para
todos os segmentos da
sociedade. Para o Terceiro
Setor não foi diferente, o
que tornou o período movimentado para o Fórum
Nacional das Instituições Filantrópicas
(FONIF), instituição que
representa e luta pelos
direitos das mais de 11 mil
entidades do setor que
atuam no país.
Entre as ações empreendidas pelo FONIF ao longo
do ano vale um destaque
especial para a campanha
“Proteja quem sempre
cuidou de você”, promovida pela instituição
nos meios digitais com
o objetivo de valorizar
a atividade ﬁlantrópica
no Brasil, além de provocar a sociedade para
conhecer, entender, se
engajar e defender o trabalho realizado por essas
entidades em favor da
população, transformando
vidas e contribuindo para
PAG. 10 I Informa vo FEBRAEDA

Universidade
Corporativa

FONIF
o desenvolvimento social
do país. A ação de comunicação produziu uma série
de conteúdos mostrando
esse impacto por meio de
histórias reais de pessoas
beneﬁciadas pelos serviços de saúde, educação e
assistência social. “Um
dos grandes pontos sensíveis do nosso setor é o desconhecimento da sociedade sobre a grandeza do
nosso trabalho, por isso,
essa campanha cumpriu
um papel tão relevante
para a missão do FONIF de
fortalecer a ﬁlantropia
brasileira”, comenta Custódio Pereira, presidente
do Fórum.
Formação para
proﬁssionais do
setor ﬁlantrópico
Outra ação importante a
ser mencionada é o lançamento da Universidade Cor-

porativa FONIF, projeto
que tem como objetivo contribuir para tornar o setor
ﬁlantrópico cada vez mais
proﬁssional, eﬁciente e
competitivo, por meio de
cursos, palestras e atividades correlatas que favorecem o desenvolvimento e
aprimoramento das mais
de 2,3 milhões de pessoas
empregadas atualmente
no segmento. Já nos primeiros meses, a Universidade já promoveu uma
série de atividades virtuais
gratuitas, sobretudo webinars, de modo a atender a
nova realidade imposta
pela necessidade do distanciamento social. Alguns
dos temas abordados nessas encontros online foram:
branding, equipes de alto
desempenho, Lei Geral de
Proteção de Dados, Governança Corporativa e Compliance, entre outros.
Comunicação FONIF.

FORMAÇÃO SOBRE LEI GERAL DE
PROTEÇÃO DE DADOS (LGPD)
A Lei Geral de Proteção de
Dados entrou em vigor,
conforme Medida Provisória 959 sancionada pela
Presidência da República
em 17 de Setembro de
2020.
O tema “Proteção de
Dados Pessoais” é de
extrema relevância para
todas as Organizações da
Sociedade Civil e envolve
todos os diversos públicos
com os quais se relacion a m ( sta ke h o l d e rs ) .
Assim, todos deverão adotar, de imediato, medidas
para implantação de polícas de privacidade e
Prof. Salomão de Oliveira.
proteção dos dados pessoais, em cumprimento à
pandemia, a FEBRAEDA conseLGPD. Ciente da complexidade do
guiu um parceiro voluntário –
tema e dos desaﬁos que se colocam
Professor Salomão de Oliveira
dada à realidade vivenciada nas
(Especialista em Segurança da
OSCs, ainda mais nesse período de
Informação | Data Protec on

Oﬃcer | Membro Comitê
de Segurança da Associação Nacional dos Proﬁssionais de Privacidade de
Dados - ANPPD) para contribuir com a promoção
do conhecimento junto às
equipes das en dades,
mediante abordagem
teórica e prá ca.
Os encontros foram realizados pela plataforma
Google Meet nos dias 08,
09, 14 e 21 de setembro,
com a par cipação de 98
(noventa e oito) técnicos
e dirigentes de 41 (quarenta e uma) organizações assessoradas pela
FEBRAEDA.
A avalição desses encontros foi muito posi va, com
elogios para a excelência da
apresentação do palestrantevoluntário!

ASSOCIADOS 2020
Boas vindas ao novos associados
da FEBRAEDA em 2020!
ASSOCIAÇÃO DE EDUCAÇÃO DO
HOMEM DE AMANHÃ
DE JUNDIAÍ – GUARDINHA,
em Março/2020.

FUNDHAS – Fundação Helio
Augusto de Souza, de
São José dos Campos,
em Junho/2020.
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NURAP – NÚCLEO DE APRENDIZAGEM
PROFISSIONAL E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Três décadas
Do sonho ao legado.
Tendo como pano de
fundo o Nurap, este
livro na forma de relato de memórias se inclui em um processo mais
amplo de reﬂexão sobre a aprendizagem proﬁssional e seus desdobramentos dentro do contexto
social brasileiro, e tem por obje vo
aprofundar algumas constatações
sobre a sociedade contemporânea
e a sua relação com a assistência
social tanto no sistema público
quanto nas organizações sociais.
O Nurap, que no decorrer de sua
trajetória focada na promoção do
ser humano através da capacitação proﬁssional, deparou-se
com situações emergenciais de
sa sfação de necessidades
básicas que não foram observadas pelo poder público e que a
levaram a atender algumas
demandas urgentes da prá ca
social, psicológica, educacional,
jurídica, moradia, acessibilidade, quebra de paradigmas, luta
racial, preconceito e toda gama
de problemá ca que se impõe
entre a educação proﬁssional e
o ser humano.
De certa forma, a leitura ins ga
a perguntar. As Organizações da
sociedade civil são respeitadas e
valorizadas pelo poder público?
Que po de educação e de for-

Marisa Vidovix, Superintendente do NURAP,
no lançamento do livro em 01-12-2020.

mação técnico-proﬁssional está
presente nas reformas da educação postas em prá cas pelos
governos?
A educação e a inclusão social
estão recebendo a atenção
necessária e quais as consequências desse projeto de sociedade
para a formação das consciências
das futuras gerações?
Como nosso país trata os imigrantes e quais as polí cas públicas voltadas à inclusão social e
proﬁssional do público LGBT+?
A lei de cotas realmente inclui a
pessoa com deﬁciência?
A escolha dos capítulos norteouse basicamente na necessidade em demonstrar, de
forma simples e clara, uma
jornada de 30 anos de
uma organização social
que com sua luta pela
igualdade e defesa de direitos fez a diferença na vida
daqueles que de alguma
forma foram a ngidos por
sua atuação.
Os relatos históricos são
permeados pelo resultado
de pesquisa cien ﬁca
sobre os temas que foram
alvo desse trabalho e contextualizados no momento socioeconômico e políco do país em sua época.

O ROTARY ABRE OPORTUNIDADES
GRÁFICA KLASSGRAF IMPRESSOS DE QUALIDADE
PARABÉNS À FEBRAEDA NESTES NOVOS DESAFIOS
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