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MENSAGEM DO PRESIDENTE

O primeiro semestre de 2012, a exemplo de todo o ano
anterior, foi de muito trabalho e permitiu que consolidássemos
nossa participação no Fórum Paulista da Aprendizagem
(FOPAP) e a ampliássemos para o Fórum Nacional de
Aprendizagem (FONAP), através da eleição de nossos
representantes Valter Artioli e de Rozangela Borota Teixeira,
respectivamente.
Também realizamos no mês de março no Centro de
Convenções de São Vicente o II Encontro Nacional de Técnicos
onde se debateu especialmente os temas: a Certificação das Entidades de Assistência
Social e a Escrituração Fiscal e Contábil Digital das entidades.
E a coroação de todo esse semestre de trabalho foi a fundação e o lançamento da Frente
Parlamentar de Apoio as Entidades de Promoção da Integração ao Mercado de Trabalho,
ocorridos nos dia 08 de maio e 12 de junho na Câmara dos Deputados, em Brasília/DF,
que colocou a FEBRAEDA e suas filiadas como protagonistas das discussões que
envolvem as entidades de assistência social que promovem integração ao mercado de
trabalho.
Quem sempre sofreu com as deliberações do segmento hoje pode ser protagonista delas.
O que significa que teremos muito trabalho pela frente.
A luta está só começando.

PAULO HADICH
Presidente da Diretoria Executiva da FEBRAEDA

PLACA DE FILIAÇÃO CAMP SÃO VICENTE

No dia 23 de março, algumas horas antes do II Encontro Técnico, aconteceu a
inauguração da placa de filiação da FEBRAEDA na sede do CAMP São Vicente.
Além do Presidente de Honra Guilherme Teodoro Mendes, do Presidente Executivo Paulo
Hadich e do Presidente do CAMP-SV Ivan do Espírito Santo, esteve presente à solenidade
a convidada Jane Clemente (FENATIBREF) e dirigentes do CAMP-SV.

II ENCONTRO TÉCNICO NACIONAL

II Encontro Técnico Nacional da FEBRAEDA na cidade de São
Vicente em 23 de março

A recepção das entidades foi realizada pela equipe do CAMP São Vicente que se esmerou para que este
encontro técnico atendesse as expectativas dos participantes.

No Pavilhão de Eventos e Centro de Convenções da Costa da Mata Atlântica, na cidade de
São Vicente às 9h30, os trabalhos do II Encontro Técnico Nacional da FEBRAEDA foram
abertos pelo Presidente de Honra da Federação, Guilherme Teodoro Mendes e, na
sequência, passou a palavra para ao Presidente Executivo Paulo Hadich que mostrou sua
satisfação com a organização e empenho do CAMP São Vicente junto à equipe da
FEBRAEDA para que mais este encontro técnico pudesse ter sucesso. Também à mesa, o
Presidente do CAMP São Vicente Ivan do Espírito Santo deu as boas vindas aos
participantes como anfitrião do evento.

Da esquerda para a direita, Ivan do Espírito Santo, a jovem aprendiz Beatriz Messias Mônico do CAMP SV,
Guilherme Teodoro, Paulo Hadich, a convidada e palestrante Jane Clemente (representante da FENATIBREF Federação Nacional dos Empregados em Instituições Beneficentes, Religiosas e Filantrópicas e conselheira do
CNAS – Conselho Nacional de Assistência social) e o Vereador daquela cidade, Juracy Francisco de Jesus
(“Jura” do PT) que destacou positivamente a ação do CAMP SV no município.

Jane Clemente, da FENATIBREF e na
época conselheira do CNAS, fez uma
brilhante exposição sobre os critérios de
certificação das entidades na área da
assistência social.
Além das orientações técnicas, a
palestrante
destacou
o
excelente
trabalho realizado pela FEBRAEDA junto
ao CNAS e que culminou com a
Resolução 33 de novembro 2011 que
indica
os
parâmetros
para
o
enquadramento na assistência social
das entidades de “promoção da
integração ao mercado de trabalho”.
A conselheira também se manifestou preocupada com a certificação de assistência social,
visto que se encontram aguardando resposta do MDS mais de 5.000 processos de
entidades pleiteando o “CEBAS”.
Essa apresentação, na íntegra, se encontra no site da FEBRAEDA à disposição de técnicos
e dirigentes desde abril 2012.

Ao final da palestra, nossa simpática
convidada Jane Clemente posou para foto no
auditório com o Presidente de Honra da
FEBRAEDA, Guilherme Teodoro Mendes, e com
os demais participantes.

Regina Sartóriio, Jane Clemente e Rozangela
Borota Teixeira.

***
Após o almoço e, no intervalo dos trabalhos, contamos com uma apresentação cultural Cena Teatral do Grupo Trancos e Barrancos, formado por jovens do CAMP São
Vicente.

***
Em um segundo momento se dividiram os
grupos de estudos e trabalhos sendo, o
primeiro,
para
orientação
sobre
“Escrituração Fiscal e Contábil Digital”,
mediante apresentação de Alexandre
Vancin
Takayama,
professor
de
Economia da Faculdade de Desenho
Industrial de Mauá e diretor da empresa
“Mentor Consultoria Contábil Ltda”.
O conteúdo da apresentação, igualmente,
se encontra disponível no site
da
FEBRAEDA
www.febraeda.org.br
***

Com o valioso apoio das técnicas das entidades filiadas, os grupos de trabalhos
debateram durante toda tarde na perspectiva da reflexão e atualização sobre o
atendimento socioassistencial e socioeducativo promovidos nas entidades, revendo
conceitos, nomenclaturas e práticas.

Na ordem das fotos, da esquerda para a direita, G1 - Missão e objetivos, coordenado pela Assistente Social
Lucy (CAMP Pinheiros), G2 - Tipificação dos Serviços Socioassistenciais, coordenado pela Assistente Social
Neiva (CAMP SB Campo), G3 - Sistemas de Monitoramento e Avaliação coordenado pela Assistente Social
Edna (CAMP Cubatão) e com apoio da Orientadora Educacional Tânia (CAAP Ipiranga) e G4 - Norma
Operacional Básica de Recursos Humanos coordenado pela Assistente Social da FEBRAEDA Maria Silvia.

Muito obrigado a todos (a) que colaboraram com os grupos e em especial às
coordenadoras e relatoras que conduziram os debates e apresentaram as conclusões na
plenária final.
Igualmente, destacamos o apoio e trabalho voluntário da convidada da nossa amiga
Neiva Cunha, a Sra. Sarita Dubra Paes Rodrigues, Assistente Social da Prefeitura
Municipal de São Bernardo do Campo, que colaborou com os debates no grupo que
refletiu sobre a “Tipificação dos Serviços Socioassistenciais”.
Os materiais e conteúdos debatidos já estão no site da FEBRAEDA.
***
Os dirigentes participaram de assembleia de prestação de contas do exercício de 2011 no
período da tarde e, em seguida, assistiram a apresentação dos grupos de trabalhos
técnicos encerrando o evento às 17h00.

Ao centro, Guilherme T. Mendes agradece a presença de todos ao lado dos demais dirigentes – da esquerda
para a direita: Valter Artioli, José Carlos dos Reis, Evaristo dos Santos, Rozangela B. Teixeira, Ivan do
Espírito Santo, Arlindo Fagundes, Marcos dos Santos e Antonio Jorge dos Santos.

Sucesso! Vamos nos preparar para o próximo encontro!

ELEIÇÕES CONSEAS – FOPAP E FONAP
O ano de 2012 teve início com uma série de atividades - credenciamentos, inscrições e
eleições para participação em conselhos de direitos e fóruns. É a hora dos representantes
da sociedade civil buscarem representação para ter voz e voto nas instâncias possíveis.
Nesse sentido, nossa Federação apoiou as entidades filiadas que indicaram candidatos
para a eleição do CONSEAS-Conselho Estadual de Assistência Social de São Paulo no dia
26 de março de 2012 na sede daquele conselho.
Parabéns a Dra. Rozangela B. Teixeira (representando o CAMP Campinas) e Elisabete
Antolino (representando o IPP—Instituto Profissionalizante Paulista) que foram
eleitas, respectivamente, como primeira e segunda suplentes no segmento de entidades
de assistência social com foco no atendimento da criança e do adolescente.
Cumprimentamos, igualmente, o amigo Thiago Szolnoky de Barbosa Ferreira Cabral da
APF-Associação Paulista de Fundações que foi eleito como titular no segmento “entidade
da área patronal com referência no setor social”.

Da esquerda para a direita, Carlos Nambu (Instituto Dom Bosco)
eleito como conselheiro titular no segmento de entidades de
assistência social com foco na criança e no adolescente, a Sra.
Miriam Teresa F. Yeda (Fundação José Lazzarini) eleita titular no
segmento entidades de assistência social II, Elisabete Antolino,
Thiago Szolnoky e a Dra. Rozangela B. Teixeira.

FOPAP – Fórum Paulista de Aprendizagem Profissional
Em 24 de abril, participamos do lançamento público do vídeo institucional do FOPAP
“Aprendizagem: um Novo Olhar”, no auditório do SESC-SP Vila Nova e participamos do
processo eleitoral da coordenação colegiada do fórum para 2012-2014 onde a FEBRAEDA
foi reeleita no segmento “Representante da Sociedade Civil Organizada” e teve dois de
seus filiados também eleitos no segmento de entidades certificadoras.
Os eleitos: Gelre (representando as empresas), Espro (entidades formadoras – grandes)
como titular e como suplente o CAMP Oeste, Cepro (entidade formadoras – médias)
como titular e como suplente a Rede Cidadã, Ceprovi (de Vinhedo, entidades formadoras
– pequenas) como titular e como suplente o Instituto Ergon. Também compõem a
coordenação, representantes da Prefeitura de Sorocaba (governo), do CONDECA (a
amiga Bete Antolino do IPP), da Força Sindical e Sindicato dos Comerciários
(representações sindicais) e do SENAC e SEST-SENAT (Sistema S).
A reunião também teve como intuito que comemorar o Dia Internacional do Jovem
Trabalhador e chamar a atenção da sociedade e governo para a questão da
aprendizagem profissional.

Acima o Coordenador do FOPAP, Atílio Pepe do Núcleo de Programas Sociais da Superintendência Estadual do
MTE, e os eleitos para a Coordenação Colegiada. No detalhe acima à direita o Diretor da FEBRAEDA Valter
Artioli fala à plenária.

***
FONAP - FÓRUM NACIONAL DE APRENDIZAGEM PROFISSIONAL
A FEBRAEDA se credenciou e foi eleita para uma vaga como “Entidade da Sociedade civil”
no FONAP, em eleição no dia 28 de junho p.p., indicando como sua representante a
Assessora Jurídica Dra. Rozangela Borota Teixeira.
O evento seguiu o seguinte programa, preparado pela Secretaria Executiva do
Fórum Nacional de Aprendizagem Profissional Ministério do Trabalho e Emprego:
8h

Credenciamento.

8:30h

Eleição das Entidades Formadoras segundo a previsão no Regimento Interno para composição atual do Fórum
Nacional.

9:30h

Solenidade de Abertura
Entrega do Anteprojeto de Lei da Aprendizagem na Administração Direta ao Ministro Brizola Neto.
Assinatura de atos oficiais.
Posse das entidades eleitas representantes da sociedade civil e entidades formadoras p/ o biênio 2012-2013.
Pronunciamento das autoridades.
Depoimento de Aprendiz
Pronunciamento do Exmo. Senhor Ministro de Estado do Trabalho e Emprego.
Encerramento da mesa de autoridades.

10:20h

Intervalo.

10:40h

Palestra: Aplicação do Catálogo Nacional de Programas de Aprendizagem- - CONAP.

11:00h

Esclarecimentos de dúvidas sobre CONAP

12:40h

Encaminhamentos finais do Fórum Nacional de Aprendizagem.

13h00h

Encerramento.

Além da representante oficial da Federação Rozangela Borota, estiveram presentes a
Assessora Técnica Regina M. Sartório e técnicos/dirigentes de entidades filiadas:
SODIPROM, CAMP Santos, JIP São Vicente, CAMP Pinheiros e CAMP Mangueira.
Foram eleitos no segmento “Sociedade Civil”: FEBRAEDA,
Fundação Roberto Marinho, Atletas Pela Cidadania, GIFEGrupo de Institutos Fundações e Empresas.

No segmento “Entidades Qualificadoras”, foram eleitos:
AVAPE, CESAM, CIEE, ESPRO, FUNDAÇÃO BRADESCO, e
REDE CIDADÃ como titulares e a RENAPSI como suplente.

Em breve, colocaremos no site o relatório completo da eleição e da primeira reunião do
FONAP que aconteceu logo em seguida ao processo eleitoral. Temos muito trabalho pela
frente!

NOVOS FILIADOS
Em decorrência da visita ao Rio de Janeiro no dia 29 de
fevereiro, finalmente a APERJ (Associação de Patrulheirismo
do Rio de Janeiro) oficializou a filiação à FEBRAEDA em abril
de 2012.
A APERJ trás consigo as entidades: CAMP APAR
(Bonsucesso), CAMP Copacabana, CAMP Duque de Caxias,
CAMP Volta Redonda, CAMP Jacarepaguá, CAMP Mangueira,
CAMP Noel Rosa, CAMP Petrópolis, CAMP Santa Teresa,
CAMP Teresópolis, CAMP Vila da Penha, CAMP Niterói e CAMP Vasco da Gama.
Sempre estivemos juntos “de coração” e, agora, também “no papel”. Casamento
é isso, temos de dividir e compartilhar tudo!

FRENTE PARLAMENTAR

APROVAÇÃO DO ESTATUTO E COORDENAÇÃO EM 08 DE MAIO
No dia 08 de maio pela manhã, o Presidente de Honra da
FEBRAEDA Guilherme Teodoro Mendes, o Presidente
Executivo Paulo Hadich e técnicos e dirigentes do Centro
Social de Votuporanga, CAMP Limeira, CAMP São Bernardo
do Campo, CAAP Ipiranga, Formar Piracicaba e CAMP São
Vicente participaram de reunião no gabinete do Deputado
Federal João Dado, para preparar a reunião de constituição
da FRENTE PARLAMENTAR DE APOIO ÀS ENTIDADES
DE PROMOÇÃO DA INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE
TRABALHO que aprovou o Estatuto e indicou os
Coordenadores do movimento.
No decorrer do dia, a
comitiva se dividiu em grupos para visitar os gabinetes dos 231 deputados federais que
assinaram a lista de participação da “FRENTE” bem como colher novas adesões,
reforçando o convite para a reunião das 17h30 no plenário 16 do anexo 2 da Câmara dos
Deputados.
A FRENTE PARLAMENTAR tem a finalidade de contribuir para mudanças sociais que
possam garantir as ações das entidades de integração ao mercado de trabalho no âmbito
da assistência social, ampliando a inserção de pessoas no mundo do trabalho de modo
assistido e orientado, visando à garantia e efetivação de direitos sociais.
A Federação liderou este movimento com o imprescindível apoio do Deputado João Dado,
no intuito de unir esforços para a garantia do expresso no artigo 203 da Constituição
Federal e na alínea “c” inciso I art. 2º da LOAS –Lei Orgânica da Assistência Social –“a
promoção da integração ao mercado de trabalho”, visando a promoção social, cidadania
plena e autonomia da população em situação de vulnerabilidade e/ou risco pessoal e
social.

Cida Borguetti, João Dado e Paulo Hadich
acima e, ao lado na plenária os
representantes
das
entidades
de
assistência social filiadas.

No final da tarde, se juntou ao grupo a Assessora de Assuntos Parlamentares da
FEBRAEDA, a grande amiga e colaboradora do movimento, Dora Silvia Cunha Bueno
(Presidente da APF- Associação Paulista de Fundações). Todos se reuniram com os
parlamentares, sob coordenação do deputado João Eduardo Dado. Além de Dado,
também participaram os deputados Cida Borguetti, Mendes Thame, Carlos Magno, Aline
Correa, Dr. Ubiali, Jorge Silva, Jonas Donizete e Vicentinho.
A Coordenação do movimento ficou assim constituída: Coordenador Geral – Deputado
João Dado – PDT/SP, cinco Vice-Coordenadores – Deputada Cida Borghetti – PP/PR,
Deputado Dr. Ubiali – PSB/SP, Deputado Carlos Magno – PP/RO, Deputado Antônio
Carlos Mendes Thame – PSDB/SP, Deputado Arnaldo Faria de Sá – PTB/SP, quatro Vogais
– Deputada Aline Corrêa – PP/SP, Deputado Vicentinho – PT/SP, Deputado Jonas
Donizette – PSB/SP, Deputado Dr. Jorge Silva – PDT/ES e Secretário de Relações
Institucionais - Paulo Hadich, Presidente da FEBRAEDA.

Ao final, poses para fotos e muitos
trabalhos em mente!

LANÇAMENTO DA FRENTE PARLAMENTAR EM 12 DE JUNHO
No dia 12 de junho, no período da
manhã,
mais uma vez se reuniram os dirigentes
da FEBRAEDA e entidades filiadas para o
trabalho de preparação para a reunião do
lançamento da FRENTE PARLAMENTAR,
colando às portas dos gabinetes dos
deputados
o logotipo do movimento,
distribuindo folhetos e adesivos, no
sentido de entusiasmar os parlamentares
com a causa da assistência social e da
integração ao mercado de trabalho.
João Dado e Paulo Hadich “colam” o
adesivo da Frente Parlamentar à
porta do Gabinete 509.

Nosso muito obrigado à todos os técnicos, dirigentes e aprendizes que colaboraram com esse
trabalho “porta a porta” em prol da nossa FRENTE PARLAMENTAR!

O Deputado João Dado, Coordenador Geral da FRENTE PARLAMENTAR DE APOIO ÀS
ENTIDADES DE PROMOÇÃO DA INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO abriu
os trabalhos destacando o objetivo de apoiar e impulsionar o trabalho realizado por
entidades assistenciais, em nível nacional, no delicado processo de inserção profissional
de jovens em situação de vulnerabilidade e risco no mercado de trabalho, de forma
assistida e orientada.
A reunião contou com cerca de 100 participantes no Plenário 13 da Câmara dos
Deputados em Brasília. Além dos parlamentares e do Presidente da Federação Paulo
Hadich, tivemos a participação de representantes da FEBRAEDA, da REBRATES – Rede
Brasileira do Terceiro Setor, dirigentes e técnicos de entidades filiadas de vários
municípios brasileiros, autoridades e convidados.

À mesa de trabalhos, o Deputado
Mendes
Thame,
Flávio
Costa
(do
Ministério do Trabalho e Emprego), o
Deputado João Dado e Paulo Hadich
falam à plenária.

Exemplo de participação e organização!

No decorrer dos trabalhos, foi apresentado um pedido de Audiência Pública
Interministerial para discutir com os ministérios de Educação, Trabalho e Assistência
Social questões que envolvem esse processo de integração, e o pedido de uma consulta
pública a toda a sociedade sobre o tema.
Como representante do Ministério do Trabalho e Emprego, Flávio Costa, agradeceu o
convite para participar da reunião da Frente, ressaltando a importância desse
movimento. “A preocupação do Ministério do Trabalho é garantir a formação de qualidade
dos aprendizes e nosso grande desafio é propor uma legislação que contemple as
diferentes realidades regionais, considerando a dimensão e especificidades do nosso
país”, concluiu.
Para Paulo Hadich, um dos intuitos da FRENTE PARLAMENTAR é o da valorização das
entidades pelo Poder Público. Hoje são mais de 60 entidades, que atuam há décadas de
forma séria e organizada no atendimento a jovens, adolescentes e seus familiares. Todas
essas instituições são lideradas por diretorias voluntárias, formadas, em sua maioria, por
membros de clubes de serviços como o Rotary, Lions, e outras organizações
fundamentadas no espírito “do servir”. “A inserção do jovem ao mercado de trabalho é
um projeto a longo prazo, deve ser assistido e requer a preparação e a formação do
jovem. De forma orientada, buscamos ampliar o número dos jovens aprendizes
assistidos, que hoje somam cerca de 45 mil”, conclui o presidente Paulo Hadich.
Após o encerramento da cerimônia, foi entregue ao Coordenador da Frente Parlamentar,
o Deputado Federal João Dado, uma cópia da moção do FOPAP – Fórum Paulista de
Aprendizagem, protocolada no MTE, com críticas à polêmica Portaria 723/2012. Por meio
dessa portaria, o Ministério do Trabalho e Emprego criou o Cadastro Nacional de
Aprendizagem Profissional (CNAP), destinado ao cadastramento das entidades
qualificadas em formação técnico-profissional metódica, definidas pelo Decreto nº 5.598
de 2005, que regulamenta a contratação e a formação profissional de aprendizes.

Nos próximos meses, a FEBRAEDA realizará reuniões regionais com as entidades de
assistência social filiadas, para se aprofundar sobre as realidades locais e levantar as
demandas no atendimento aos adolescentes, jovens e suas famílias.
Rozangela Borota, Regina Sartorio, Flávio
Costa, Paulo Hadich e João Dado.

Ao centro, João Dado e Paulo Hadich,
Ladeados por dirigentes das entidades e
Clodoaldo Leite da REBRATES, no canto
direito da foto.

É só o início de um grande trabalho que dependerá do empenho e comprometimento das
entidades (dirigentes, técnicos e aprendizes) e parlamentares. “Mãos-a-obra”!
E, parabéns aos aprendizes que participaram e apoiaram este evento.

Todo nosso trabalho e lutas são por
vocês. Contem conosco!

Participação é exercício de cidadania!

NOVIDADES DOS AMIGOS - REBRATES
EVENTO EM 20 DE AGOSTO – “FORMAÇÃO
QUE TRANSFORMA VIDAS”
No dia 20 de agosto, participaremos do evento da
REBRATES-Rede Brasileira do Terceiro Setor que se
intitula “Formação que Transforma Vidas”, com
foco no Programa de Aprendizagem profissional.
A Assessora Técnica Regina Maria Sartório será um(a) do(a)s palestrantes e falará sobre
a realidade das entidades de assistência social certificadoras de programas de
aprendizagem, a convite do Presidente da REBRATES, Moisés Iavelberg.
Vamos mobilizar nossas entidades em apoio a REBRATES e fortalecer os debates sobre o
tema que é do interesse de todos!

MENSAGEM
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