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MENSAGEM DO PRESIDENTE

Queridos Amigos,
Cada um de nós é responsável pelas
mudanças tão sonhadas e pretendidas
almejando um país melhor, mais justo, mais
humano, mais produtivo e, sobretudo mais
competitivo no contexto mundial.
Quanto a isso, estamos vivendo nesses
últimos dias, uma demonstração de que é
preciso mudar e que o nosso povo já não suporta mais tantos desmandos e tanta
irresponsabilidade de nossos governantes, com respeito à educação, à saúde, à segurança e
especificamente com o nosso setor de assistência social.
Como tenho frisado em toda a minha vida profissional, como educador, tudo passa pela
Educação, pois um país de ignorantes não tem futuro algum.
A educação para o nosso país é a solução para enfrentarmos todos os outros problemas. Não
podemos mais permitir que se desprezem as escolas, a dura realidade da péssima qualidade do
ensino público, pois sentimos isso em nossas instituições quando recebemos nossos jovens, que
a cada dia trazem menos conhecimento e mais deficiências em sua educação.
Se não acordarmos agora para as graves mazelas que corroem a nossa sociedade pode ser que
amanhã seja tarde demais.
Mais do que nunca é preciso questionarmos, discutirmos e refletirmos sobre o que é e o que
significa ser brasileiro, ser parte integrante de um país que um dia almeja ser uma grande
nação. Assim é que continuamos nossa luta para termos nossas entidades reconhecidas e mais
do que isso, apoiadas pelo poder central, pois realizamos mais do que assistência social,
atendemos exatamente aqueles que estão excluídos em nossa sociedade, dando-lhes uma
perspectiva de vida decente e produtiva, preparando-os e integrando-os ao mercado de
trabalho.
Se o slogan que está sendo veiculado pelo governo: “País rico é país sem pobreza”, estamos
colaborando para atingirmos essa realidade que nos parece óbvia.
Silvio José Marola

EVENTO ESPECIAL DO SEMESTRE

IV ENCONTRO NACIONAL DE TÉCNICOS DA FEBRAEDA - CAMP SBC
“ASSISTÊNCIA SOCIAL E APRENDIZAGEM”
11 E 12 DE ABRIL DE 2013

O evento foi realizado na sede do Centro de Integração e Formação Social - CAMP S.B.C
à Rua Suécia, 500 - Bairro Assunção – São Bernardo do Campo, São Paulo.
Contamos com as excelentes instalações e a eficientíssima equipe do CAMP SBC,
responsáveis pelo bom atendimento de todos os participantes. E, não podia ser
diferente, estamos “na casa” do novo Presidente da FEBRAEDA, Silvio José Marola.
Parabéns a todos!

Simpatia e dedicação deram o tom dos trabalhos da equipe de São Bernardo.

Não faltou espaço para a apresentação dos trabalhos.
Tudo muito bonito e bem organizado.

Emerson Fiorentini, instrutor do CAMP SBC, realizou os
trabalhos de “protocolo do evento” e, em 11 de abril na parte
da manhã, realizou a abertura com uma bonita mensagem e
apresentou a programação, indicando aos participantes as
salas para as “Oficinas de Feltro”.
A arte educadora Walquíria Klimeika, além de artesã é
Diretora de Relações Públicas da Associação Fuxico da Arte,
associação que trabalha com a capacitação das artesãs da
Baixada Santista e é Proprietária da Walkits – Kits de
Artesanato Pronto para montagem. Participa de Feiras
especializadas em artesanato por todo Brasil e representa o
Brasil em várias feiras de artesanato na América Latina como
Chile e México divulgando o artesanato brasileiro. Com sua equipe, Walquíria colaborou com a
integração dos técnicos, mediante a confecção das flores de feltro e emocionou os
participantes com as histórias que acompanham ato de tecer, “que através do entrelaçamento
de fios de trama tecem e enriquecem as histórias de vida de inúmeras pessoas, sendo as
mulheres grandes protagonistas dessa arte”.

No período da tarde, Emerson “agitou” os participantes com uma breve
dinâmica, para descontrair as equipes e palestrantes. Sucesso!

O Presidente da FEBRAEDA e do CAMP SBC, Silvio José Marola, saudou os participantes, agradecendo a presença
dos palestrantes-convidados, a Profa. Maria Cecília Zilioto e Deputado Federal João Dado.

A primeira palestra da tarde foi a da Profa. Maria Cecília Ziliotto.

A palestrante Profa. Maria Cecília Ziliotto é Assistente Social, técnica na área de Planejamento
e Política Social e foi membro por duas vezes do Conselho Nacional de Assistência Social. A
professora falou aos participantes com propriedade sobre o tema: “Relatório e Plano de
Trabalho da Entidade de Assistência Social”, orientando os (a) técnicos(a) passo a passo sobre
a descrição das ações realizadas pelas entidades de acordo com a atual legislação do setor.
Os participantes, encantados com a desenvoltura e conhecimento da Professora, pediram “bis”
na avaliação do evento e, sempre que possível, a Federação a convidará para outras jornadas
de estudos.

Ao final, a palestrante recebeu uma lembrança do CAMP SBC e da FEBRAEDA, em
agradecimento pela excelente palestra.
Esperamos contar com a participação da professora em outros eventos da
FEBRAEDA.

O Deputado João Dado, falou aos presentes sobre as “Ações e Lutas da
Frente Parlamentar junto ao MTE - Ministério do Trabalho e Emprego e o
Ministério do Desenvolvimento Social e Audiência Pública”.

Encerrando a tarde no primeiro dia de trabalhos do “Encontro nacional”, o Deputado João
Dado apresentou os trabalhos da Frente Parlamentar com elouquência, preocupado com a
defesa das entidades que realizam a socioaprendizagem e o reconhecimento dessas no âmbito
da assistência social. Por outro lado, destacou o papel da Federação nas negociações com o
Ministério do Trabalho e Emprego para a adaptação da Portaria 723 aos reais anseios e
necessidades dos adolescentes e joven aprendizes.

Na oportunidade, o Presidente da FEBRAEDA, Silvio José Marola, entregou material e ofício ao
Deputado, solicitando a intermediação desse para a agenda de audiência-reunião com o atual
Ministro do Trabalho, Dr. Manoel Dias.

O Deputado recebeu uma homenagem especial ao final da palestra, em uma demonstração do
carinho da FEBRAEDA e das entidades filiadas pelo seu apoio e atenção especial em prol da
defesa do atendimento realizado aos adolescentes e suas famílias.
“Carisma... todos os seres possuem, mas são aqueles que o evidenciam que se tornam
naqueles a quem admiramos” – AD.
****

Em 12 de abril, ladeado pelos Diretores e colaboradores da FEBRAEDA, Silvio Marola agradece a presença dos
participantes e palestrantes do dia, e abre os trabalhos no período da manhã.

A primeira fala do período da manhã coube a Flávio Provedel,
diretor da Empresa CISCO Systems: “Responsabilidade Social da
Cisco-Programa Networking Academy”.
Flavio Provedel relatou as experiências da empresa “Cisco” com
projetos de TI – Tecnologia da Informação, em parceria com
entidades sociais e filantrópicas, destacando a importância do
espírito empreendedor para as organizações e para os jovens
nessas atendidos.

Na sequência, coube à Assistente Social da Federação,
Maria Silvia Coviello, com o apoio da técnica do CAMP
Santos Viviane Simone, a apresentação do roteiro para
cadastro de cursos no Sistema Juventude Web.
“Simulado no Sistema Juventude Web”.

***
No período da tarde, recebemos as representantes do Ministério do Trabalho e Emprego Superintendências Regionais São Paulo – SP e São Bernardo do Campo, para discorrer sobre as
“Ações da fiscalização dos programas de aprendizagem profissional”.
Assistimos as apresentações das convidadas Dra. Alice G. Marzano, Auditora Fiscal do
Trabalho, Coordenadora do Projeto “Inserção de Aprendizes no mercado de Trabalho” na SRTESP e Dra. Maria Luiza Vilar Feitosa, Auditoria Fiscal do Trabalho do GRTE-SB Campo.

A Dra. Alice Marzano discursou sob o olhar atento da plenária na tarde
do dia 12 de abril.

A Dra. Maria Luiza Vilar Feitosa , auditora de São Bernardo do Campo, falou dos dilemas trazidos pela Portaria
723 e esclareceu as dúvidas dos participantes, igualmente atentos na plenária.

***
Enquanto aconteciam as palestras para os técnicos no auditório do Colégio CAMP SBC, nossos
dirigentes se encontravam em assembleia geral ordinária para avaliação das atividades do
exercício findo em dezembro de 2012, para dar posse aos cargos de Assessorias e Diretorias
Regionais da FEBRAEDA, conforme eleição ocorrida em março/2013 e pra tratar das atividades
da gestão iniciada em 23/03/2013.

Foi uma tarde de muito trabalho e troca de experiências entre os dirigentes. O relatório do
exercício 2012 já se encontra no site da FEBRAEDA à disposição dos filiados.
Na assembleia foram indicados dois grupos de trabalho de dirigentes importantíssimos:
1 – GT que construirá o Regimento Interno da FEBRAEDA e terá a especial missão de incluir
nesse os critérios para eleição e as competências dos futuros conselhos consultivos de usuários
e trabalhadores da FEBRAEDA;
2 – GT que construirá o plano de trabalho/ação da gestão 2013-2015.
Com muito trabalho pela frente, mas igual disposição, estamos certos de que o biênio será de
decisivo para o crescimento da FEBRAEDA.

O encerramento dos trabalhos aconteceu às 17h00 do dia 12/04, com a palavra do presidente
Silvio José Marola, que manifestou sua alegria em contar com o apoio dos demais dirigentes
na gestão que se inicia, em especial daqueles que se fizerem presentes, muitos que vieram de
outras cidades, doando horas preciosas de trabalho voluntário já neste primeiro evento sob sua
Presidência.

Silvio Marola reapresentou a Diretoria Executiva, Conselhos de Administração e Financeiro,
Assessores e Diretores Regionais para os participantes, pedindo uma saudação a todos os
presentes, dando, então, por encerrados os trabalhos deste IV Encontro Técnico Nacional, certo
de que todos voltarão enriquecidos com as informações e debates oportunizados nesta
ocasião.

IMPORTANTE:
O PRÓXIMO EVENTO PROMOVIDO PELA FEBRAEDA SERÁ RENOMEADO
COMO
“V ENCONTRO NACIONAL DE DIRIGENTES E TÉCNICOS”
PARA “REFORÇAR” A PARTICIPAÇÃO DE TODOS OS ENVOLVIDOS COM AS
ENTIDADE – TÉCNICOS, GESTORES E DIRIGENTES VOLUNTÁRIOS .
O ENCONTRO ACONTECERÁ NOS DIAS 17 E 18 DE OUTUBRO DE 2013 NA
SEDE DA
PATRULHA JUVENIL DE GARÇA.
AGUARDEM A PROGRAMAÇÃO!

NOTÍCIAS DO MINISTÉRIO DO TRABALHO

Em, 24 de abril de 2013, o Deputado João Dado e comitiva da FEBRAEDA
participaram de reunião com o atual Ministro do Trabalho e Emprego, Dr.
Manoel Dias, para tratar da Portaria 723/MTE/2012, que é tema de várias
considerações e questionamentos por parte das entidades sem fins lucrativos
e em seus fóruns estaduais organizados.
A referida Portaria trazia algumas incoerências, inclusive aspectos
inconstitucionais, o que já está sendo corrigido, mas ainda trás dificuldades
para a inserção dos adolescentes e para a execução do programa de
aprendizagem pelas entidades.
A FEBRAEDA protocolou dois ofícios em março, e, agora também em abril,
pedindo a “supressão” das 80 (oitenta) horas do módulo introdutório
indicado pela Portaria, por entender que esse prejudica a abertura de vagas
nas empresas parceiras para os adolescentes.
O Fórum Nacional de Aprendizagem, igualmente, votou a favor da supressão
das 80 (oitenta) horas referidas, mas essa instância é apenas consultiva. Para
“reforçar” as indicações do Fórum e os pedidos anteriores da Federação, o
Deputado João Dado mais uma vez protocolou ofício ao Ministro e, agora,
aguardamos a decisão do Ministro, esperançosos quanto a uma deliberação
positiva antes de 30/06/2013, prazo final para aplicação da Portaria 723.

O CONANDA CRIOU
UM GRUPO DE
TRABALHO PARA
REFLETIR SOBRE A
RESOLUÇÃO
74/2001 QUE
ORIENTA OS
CONSELHOS
MUNICIPAIS SOBRE
O REGISTRO DE
PROGRAMAS DE
APRENDIZAGEM
NAQUELA
INSTÂNCIA,
VISANDO UMA
POSSÍVEL
ATUALIZAÇÃO.
A FEBRAEDA ESTÁ
INSCRITA PARA
PARTICIPAR.
AGUARDEM
NOTÍCIAS!

A FEBRAEDA É
MEMBRO DA
COORDENAÇÃO
COLEGIADA DO
FÓRUM NACIONAL
DE APRENDIZAGEM
EM BRASÍLIA-DF
DESDE 2012 E TEM
LEVADO PARA
DEBATE OS PLEITOS
DAS ENTIDADES
FILIADAS.
O FÓRUM SE REUNE
UMA VEZ POR MÊS.
TAMBÉM SÃO
REALIZADAS
REUNIÕES DE
COMISSÕES E
OUTRAS,
EXTRAORDINÁRIAS,
E CONFORME OS
TEMAS EM PAUTA.

Da esquerda para a direita, Josbertini Virgínio Clementino - Diretor do Departamento de
Políticas de Trabalho e Emprego para a Juventud - MTE, Regina Sartório, Edna Alegro,
João Dado, o Ministro Manoel Dias, Paulo Hadich e Marinus Jan Van der Molen.

Todas essas informações foram reiteradas no FOPAP-Fórum Paulista de
Aprendizagem, pelo Diretor Interestadual da FEBRAEDA, e Superintendente
do ESPRO, Marinus Jan Van der Molen, no dia 03 de junho, ocasião da
reunião ampliada na qual também esteve presente a Assessora Técnica
Regina Maria Sartório que relatou aos presentes os acontecimentos do dia
21 de maio de 2013 em Brasília-DF o tocante à manifestação e Audiência
Pública havida na Câmara dos Deputados sobre a certificação das
entidades de assistência social.

NOTÍCIAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

CONSEAS- SP
Eleição da técnica Maria Silvia Coviello em 10 de abril de 2013, como conselheira
titular no segmento das “Entidades de Assistência Social”.
A posse aconteceu em 20 de junho na sede do próprio Conselho Estadual, à Rua
Guaianazes n.1058 - Campos Elíseos - São Paulo - SP.

COGEMAS
Nos dias 22,23 e 24 de abril no Anhembi - SP, a Assistente Social Maria Silvia Coviello
participou das reuniões e oficinas nacionais promovidas com Conselheiros e Gestores
Municipais da Política da Assistência Social. A tônica principal foram as apresentações
sobre os Programas de Transferência de Renda e o PRONATEC.

COMAS –SP
Em março, abril e maio de 2013, acompanhamos as plenárias do Conselho Municipal
de Assistência Social de São Paulo, onde as inscrições das entidades de
socioaprendizagem na assistência social foram colocadas em questão. Como resultado
da ação/união das nossas entidades nessas ocasiões, o Conselho realizará um grande
seminário no segundo semestre buscando respostas para essa e outras questões de
igual relevância. Em 07 de junho conversamos com o Vice-Presidente do Conselho,
buscando contribuir com os trabalhos e a indicações de palestrantes e debatedores
sobre os temas: ASSESSORAMENTO E DEFESA, PREPONDERÂNCIA E APRENDIZAGEM.
Vamos estar atentos e participar das reflexões e debates!

CMAS-SA
Participamos de reunião plenária no Conselho Municipal de Assistência Social de Santo
André onde, igualmente ao caso de São Paulo, ocorrem questionamentos sobre a
socioaprendizagem e a promoção da integração ao mundo do trabalho. Vamos apoiar
nossos filiados!

ATENÇÃO!
O MOVIMENTO

NACIONAL PELA
SOCIO
APRENDIZAGEM

NO SUAS
REALIZOU
REUNIÃO EM
BRASÍLIA – DF NO
DIA 27 DE JUNHO
PARA TRATAR
DAS PRÓXIMAS
AÇÕES JUNTO À
FRENTE
PARLAMENTAR.
VAMOS
PREPARAR A
PRÓXIMA
MANIFESTAÇÃO!

DESTAQUE:
AS
CONFERÊNCIAS
DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL JÁ
ESTÃO
ACONTECENDO
EM TODO O
BRASIL!
PARTICIPAÇÃO
JÁ!
ACOMPANHEM
OS
CALENDÁRIOS
REGIONAIS,
MUNICIPAIS
ESTADUAIS
E
NACIONAL.
VAMOS
COLOCAR A
SOCIO
APRENDIZAGEM
EM PAUTA.

O ABRAÇO NO MINISTÉRIO E A AUDIÊNCIA PÚBLICA DE 21 DE MAIO DE 2013.
Tereza, cadê você, eu vim aqui só prá te ver!
Dia 21 de maio de 2013 é uma data que ficará marcada na história das nossas
entidades e das demais entidades do Movimento Nacional pela
Socioaprendizagem no SUAS. Deputados Federais que integram a Frente
Parlamentar de Apoio às Entidades de Promoção da Integração ao Mercado de
Trabalho, Dirigentes de entidades de âmbitos regional e nacional, técnicos,
adolescentes, jovens e familiares, se colocaram ao redor do Ministério do
Desenvolvimento Social e Combate à Fome em um abraço simbólico e emocionado,
clamando pela presença da Ministra Tereza Campello no debate sobre a
socioaprendizagem e a certificação das entidades de assistência social.
Infelizmente, a Ministra não compareceu, mas todos caminharam em clima de paz
e alegria-cidadã, até a Câmara dos Deputados, pedindo a atenção do MDS para a
garantia do atendimento das entidades que atuam no âmbito da proteção social e
da defesa de direitos de milhares de adolescentes e jovens em suas comunidades.
Vejam as fotos e a matéria completa no nosso site, febraeda@febraeda.org.br, e no
“BILHETINHO É NOTÍCIA” N.01-2013.

NOTÍCIAS DAS ENTIDADES
Nossa Assistente Social Maria Silvia Coviello tem realizado visitas a diversas entidades e, neste
trimestre, trouxe mais dois filiados para a “família FEBRAEDA”.
Sejam bem vindos!
AMO-SIM- Associação Mirim de Ourinhos – Serviço de Integração
de Meninas
e LBV – Legião da Boa Vontade de São Paulo – SP.

NOSSA MENSAGEM

Bom mesmo é ir a luta com determinação,
abraçar a vida com paixão, perder com classe e
vencer com ousadia, pois o triunfo pertence a
quem se atreve.

Charles Chaplin
BOLETIM INFORMATIVO
Rua Elba n. 982 – Moinho Velho – Ipiranga – São Paulo – SP – CEP: 04285-001
Fone/fax: (11) 2068-6214
e-mail: febraeda@febraeda.org.br
site: www.febraeda.org.br

